
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Media Pembelajaran 

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu 

ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan 

adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan 

dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang terdapat dalam 

kurikulum, sumber pesannya adalah guru, siswa, orang lain, penulis buku, 

salurannya adalah media pembelajaran, dan penerima pesan adalah pembelajar 

(Rusydiyah, 2015). Media pembelajaran merupakan salah satu komponen 

pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Ketepatan penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas proses 

serta hasil yang dicapai (Yohana, 2011). Istilah media berasal dari bahasa Latin 

yang merupakan bentuk jamak dari "medium" yang secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah 

media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada 

dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan 

dalam pembelajaran disebut media pembelajaran (Falahudin, 2014). 

Setiap materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang bervariasi. 

Pada satu sisi ada bahan pembelajaran yang tidak memerlukan media 

pembelajaran, tetapi di sisi lain ada bahan pembelajaran yang memerlukan media 

pembelajaran. Materi pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi 
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tentu sukar dipahami oleh siswa, apalagi oleh siswa yang kurang menyukai materi 

pembelajaran yang disampaikan (Muhson, 2010). 

Adanya media pembelajaran yang merupakan alat bantu dalam proses 

pembelajaran merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Selain itu 

guru mempunyai kepentingan yang besar untuk memudahkan tugasnya dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Guru juga menyadari 

bahwa media merupakan salah satu faktor agar materi pembelajaran dapat dicerna 

dan dipahami oleh siswa, apalagi jika materi pembelajaran yang harus 

disampaikan tergolong rumit dan kompleks. Untuk itu penggunaan media mutlak 

harus dilakukan agar materi dapat sampai ke peserta didik secara efektif dan 

efisien. 

Selain sebagai perantara dalam interaksi belajar mengajar, media 

pembelajaran memiliki peran sebagai alat bantu proses belajar mengajar yang 

efektif. Proses belajar mengajar sering kali ditandai dengan adanya unsur tujuan, 

bahan, metode, dan alat, serta evaluasi. Keempat unsur tersebut saling berinteraksi 

dan berinterelasi. Metode dan media merupakan unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dari unsur pembelajaran yang lain. Metode dan alat yang dalam hal ini 

adalah media pembelajaran berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran 

agar sampai kepada tujuan. Dengan menggunakan media pembelajaran 

diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalaman nyata sehingga materi 

pelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan mudah dan lebih baik 

(Maimunah, 2016). 

Menurut Hafid (2011) secara umum media mempunyai manfaat: 

a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 
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b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera. 

c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid/siswa 

dengan sumber belajar. 

d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

f. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan 

gambar atau program televisi tentang binatang-binatang buas seperti gajah, 

jerapah, dinosaurus, dst. 

g. Menampilkan objek yang terlalu besar seperti kapal laut, pesawat terbang, 

pasar, candi dan sebagainya. 

Dengan menggunakan media pembelajaran maka akan dapat memperjelas 

informasi dan penyajian pelajaran oleh guru, sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses belajar, dengan meningkatnya proses belajar diharapkan 

hasil belajar siswa akan meningkat. 

Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. 

Karakteristik tersebut dapat dilihat menurut kemampuan media pembelajaran 

untuk membangkitkan rangsangan indera penglihatan, pendengaran, perabaan, 

pengecapan, maupun pembauan/penciuman. Dari karakteristik ini, untuk memilih 

suatu media pembelajaran yang akan digunakan oleh seorang dosen pada saat 

melakukan proses belajar mengajar, dapat disesuaikan dengan suatu situasi 
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tertentu. Media pembelajaran seperti yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan 

tujuan praktis yang akan dicapai dapat dibedakan menjadi tiga kelompok.  

a) Media Grafis 

Media grafis adalah suatu jenis media yang menuangkan pesan yang akan 

disampaikan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi verbal. Simbol-simbol 

tersebut artinya perlu dipahami dengan benar, agar proses penyampaian pesannya 

dapat berhasil dengan balk dan efisien. Selain fungsi tersebut secara khusus, grafis 

berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat terlupakan bila tidak digrafiskan 

(divisualkan). Bentuk-bentuk media grafis antara lain adalah: (1) gambar foto, (2) 

sketsa, (3) diagram, (4) bagan/chart, (5) grafik, (6) kartun, (7) poster, (8) peta, 

(10) papan flannel, dan (11) papan buletin (Soenarto, 2012). 

b) Media Audio 

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 

disampaikan melalui media audio dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, 

balk verbal maupun non-verbal. Beberapa media yang dapat dimasukkan ke 

dalam kelompok media audio antara lain: (1) radio, dan (2) alat perekam pita 

magnetik, alat perekam pita kaset (Soenarto, 2012).  

c) Media Projeksi 

Media projeksi diam memiliki persamaan dengan media grafis, dalam art 

dapat menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Bahan-bahan grafis banyak 

digunakan juga dalam media projeksi diam. Media projeksi gerak, pembuatannya 

juga memerlukan bahan-bahan grafis, misalnya untuk lembar peraga (captions). 

Dengan menggunakan perangkat komputer (multi media), rekayasa projeksi gerak 

lebih dapat bervariasi, dan dapat dikerjakan hampir keseluruhannya menggunakan 
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perangkat komputer. Untuk mengajarkan skill (keterampilan motorik) projeksi 

gerak mempunyai banyak kelebihan di bandingkan dengan projeksi diam. 

Beberapa media projeksi antara lain adalah: (1) Film Bingkai, (2) Film rangkai, 

(3) Film gelang (loop), (4) Film transparansi, (5) Film gerak 8 mm, 16 mm, 32 

mm, dan (6) Televisi dan Video (Soenarto, 2012). 

Dalam Sukmahidayanti (2015) ada (tujuh) jenis media pembelajaran: 

realia; foto-foto; buku pelajaran; papan; OHP; flipchart; dan teknologi berbasis 

komputer. Dari ketujuh jenis media pembelajaran ini, media pembelajaran 

berbasis komputer merupakan media yang paling tepat untuk digunakan pada 

pendidikan di abad 21 ini yang dikenal juga sebagai era globalisasi dan teknologi 

informasi-komunikasi (information & communication technology). Penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, khususnya dalam 

proses pembelajaran di yakini dapat memberikan perubahan yang signifikan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

2.1.2 Media Pembelajaran Audio Visual 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif (Hayati dkk, 2017). Media yang tepat digunakan untuk membantu guru 

dalam memperbaiki aktivitas pembelajaran mengamati yaitu salah satunya dengan 

menggunakan media audiovisual. Penggunaan media ini dapat mengoptimalkan 

hasil belajar siswa karena media ini bisa dilihat dan didengar serta siswa bisa 

lebih fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 
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Selanjutnya, Hayati dkk (2017) menyimpulkan bahwa media pembelajaran 

audio visual adalah media perantara yang penyerapannya melalui pandangan dan 

pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang dipergunakan untuk 

membantu tercapainya tujuan belajar. Media audiovisual adalah media/alat-alat 

yang audible artinya dapat didengar dan alat-alat yang visible artinya dapat 

dilihat. Dalam arti lain media audiovisual adalah alat yang dapat menghasilkan 

suara dan rupa dalam satu unit (Sidi & Mukminan, 2016). Dengan kata lain, 

media pembelajaran audio visual adalah salah satu dari jenis media pembelajran 

yang membantu dalam memvisualisasikan materi disertai dengan suara. Sehingga 

dengan media ini dapat dijadikan sebagai perantara dalam menyampaikan materi 

sehingga bisa menjadi jelas dan sederhana untuk disampaikan kepada peserta 

didik. Lebih lanjut, Fujiyanto (2016) menegaskan bahwa media audio visual 

termasuk dalam multimedia yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti misalnya 

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

pembelajaran audio visual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru 

dalam kegiatan belajar mengajar yang penggunaan materi penyerapannya melalui 

pandangan (gambar) dan pendengaran (suara) (Triswadani, 2018). Media ini 

digunakan karena mempunyai kemampuan lebih yaitu menggunakan dua indera 

secara bersamaan, yaitu indera pendengaran dan indera penglihatan sehingga 

dapat mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. 
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Media ini dapat mewakili apa yang kurang mampu guru sampaikan 

melalui kalimat tertentu, bahkan dapat mengkonkretkan keabstrakan materi yang 

diajarkan. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya tipe tanggapan siswa 

berbeda-beda ada yang bisa cepat mengerti lewat mendengar, ada yang mengerti 

dengan melihat saja, atau ada juga yang bisa mengerti dengan mendengar dan 

melihat. Wiroatmojo dan Sasonohardjo (dikutip dalam Khotimah, 2019) 

mengemukan bahwa daya serap panca indera adalah sebagai berikut: indera 

persentase daya serap penglihatan 82%, pendengaran 11%, peraba 3,50%, perasa 

2,50%, dan penciuman 1%. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 

pengetahuan seseorang paling banyak diperoleh secara visual atau melalui indera 

penglihatan dan secara audio atau melalui indera pendengaran. Dengan demikian, 

penggunaan media yang dapat dilihat (visual) dan didengar (audio) dalam 

kegiatan pendidikan akan lebih menguntungkan, sedangkan proses pendidikan 

yang sebagian besar bahan ajar disampaikan secara verbal dengan hanya 

mengandalkan indera pendengaran saja atau hanya mengandalkan indera 

penglihatan saja tidak banyak menguntungkan dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. 

Dengan menggunakan media audio visual siswa diupayakan mampu 

merelevansikan pengetahuan–pengetahuan yang ada dengan pengalaman–

pengalaman yang dilihat atau yang dirasakannya sehingga belajar terasa lebih 

berkesan bagi siswa. Media audio visual yang menampilkan realitas materi dapat 

memberikan pengalaman nyata pada siswa saat mempelajarinya sehingga 

mendorong adanya aktivitas diri (Fujiyanto, dkk., 2016). 
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Menurut Djamarah dan Zain (dikutip dalam Hayati dkk., 2017) media 

audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis 

media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi kedua jenis 

media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi lagi ke dalam: (a) Audio Visual 

Diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai 

suara (sound slides), film rangkai suara, cetak suara; dan (b) Audio Visual Gerak, 

yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak 

seperti film suara dan video cassette. Adapun pembagian lain dari media ini 

adalah:  (a) Audio Visual Murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar 

berasal dari satu sumber seperti film video-cassette; dan (b) Audio Visual Tidak 

Murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang 

berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur suaranya bersumber dari tape 

recorder. Contohnya lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. 

Kelebihan media audio visual adalah pemakaiannya tidak membosankan, 

hasilnya lebih mudah untuk dipahami, dan informasi yang diterima lebih jelas dan 

cepat dimengerti. Sedangkan kelemahan media audio visual adalah suaranya 

terkadang tidak jelas, pelaksanaannya butuh waktu yang cukup lama, dan 

biayanya relative lebih mahal (Hasan, 2016). Atoel (dikutip dalam Purwono, 

2014) menyatakan bahwa media audio-visual memiliki beberapa kelebihan atau 

kegunaan, antara lain:  

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan). 
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2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: objek yang 

terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau 

model. 

3. Media audio-visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. 

Sedangkan kelemahan media audio visual (Ujan, 2016) adalah: 

1. Perhatian siswa sulit dikuasai, partisipasi mereka jarang dipraktekan. 

2. Sifat komunikasinya bersifat satu arah sehingga harus diimbangi dengan 

pencarian bentuk umpan balik yang lain. 

3. Kurang mampu menampilkan detail objek yang disajikan secara sempurna. 

4. Memerlukan peralatan yang mahal 

Sasaran akhir dari penggunaan media pembelajaran adalah untuk 

memudahkan belajar siswa, untuk mencapai sasaran akhir ini maka guru harus 

menerapkan penggunaan media secara efektif. Oleh karena itu setiap media 

pembelajaran pasti mempunyai langkah-langkah penggunaanya masing-masing. 

Menurut Hamalik (dikutip dalam Purwono, 2014) langkah-langkah yang harus 

ditempuh oleh guru dalam penggunaan audio-visual dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa adalah:   

1. Langkah persiapan, langkah ini meliputi persiapan bagi guru dan persiapan 

bagi siswa. Guru menetapkan bahwa penggunaan alat ini adalah dalam rangka 

pendidikan, siswapun harus dipersiapkan untuk menerima program yang 

disajikan agar mereka berada dalam keadaan siap untuk mengetahui apa yang 

akan diberikan, bagaimana disajikannya dan pengalaman-pengalaman apa 

yang akan mereka peroleh. 
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2. Langkah pelaksanaan, pada langkah ini siswa melihat dan mendengar, 

mengikuti dengan seksama tayangan yang berlangsung dalam layar LCD 

proyektor. Biasanya tingkat kematangan dan minat sangat berpengaruh dalam 

tehnik penerimaan ini. Guru memimpin pelaksanaan dengan membuat 

catatan-catatan sketsa yang diperlukan dan ini dapat dilakukan kemudian. 

3. Kegiatan lanjutan, kegiatan lanjutan dilakukan dalam bentuk diskusi kelas. 

2.1.3 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

Subtansi dari proses pendidikan yakni siswa yang belajar. Belajar adalah 

kegiatan yang dialami setiap orang dan terjadi sepanjang hayatnya. Interaksi 

seseorang dengan lingkungannya mendorong terjadinya proses belajar. Artinya 

belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Perubahan perilaku pada diri 

seseorang merupakan indikasi bahwa seseorang telah belajar. Perubahan tersebut 

disebabkan terjadinya perubahan tingkat wawasan, kecakapan maupun tingkah 

lakunya. Apabila proses belajar dilakukan dalam lingkup resmi di sekolah-

sekolah, semata-mata ini ditujukan untuk menciptakan transformasi individu 

peserta didik yang tertata, baik aspek wawasan, kecakapan maupun sikap 

(Wahyudi & Wardani, 2017). 

Belajar adalah pemerolehan pengalaman baru oleh seseorang dalam bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai akibat adanya proses dalam 

bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek atau melalui suatu penguatan dalam 

bentuk pengalaman terhadap suatu objek yang ada dalam lingkungannya (Sanah, 

2009). Belajar matematika yaitu suatu proses untuk memahami suatu konsep 

(materi) tentang matematika harus memahami konsep (materi) sebelumnya, 

karena pada pembelajaran matematika memerlukan tahapan-tahapan dari hal-hal 
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yang lebih mudah menuju hal-hal yang lebih sulit, hal ini untuk mempermudah 

siswa dalam memahami suatu konsep atau materi (Firmansyah, 2015). 

Hal ini berarti kegiatan belajar merupakan salah satu faktor penting dalam 

perkembangan perilaku manusia. Sehingga tercapainya tujuan pendidikan sangat 

bergantung pada proses belajar yang telah dialami oleh siswa. Sedangkan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Yaitu adanya kegiatan mengajar dan belajar 

dimana pihak yang mengajar adalah guru dan pihak yang belajar adalah siswa 

yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa 

sebagai sasaran pembelajaran. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian 

pengalaman kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga 

siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari 

(Zulyadaini, 2016). 

2.1.4 Pembelajaran Jarak Jauh 

Pembelajaran jarak jauh bukanlah sesuatu yang baru di dunia pendidikan. 

Proses pembelajaran dilakukan dengan perantara media yang dapat 

menghubungkan antara peserta didik dengan pendidik yang jaraknya saling 

berjauhan. Pendidikan jarak jauh adalah proses  belajar mengajar yang dilakukan 

secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi (Permendikbud 

No. 109/2013).  

Dalam perkembangannya, sistem pendidikan jarak jauh mengambil 

manfaat besar dari perkembangan media dan teknologi pembelajaran yang dapat 

menjembatani kebutuhan akan pendidikan secara massal dan luas. Perkembangan 

teknologi yang pesat memunculkan model pendidikan jarak jauh yang fleksibel 
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dan cerdas, mampu membuka akses pendidikan bagi siapa saja melintasi batas 

ruang dan waktu, serta mengatasi berbagai kendala sosioekonomis (Anonim, 

2011). Pembelajaran jarak jauh (distance learning) adalah bagian dari Pendidikan 

jarak jauh (education learning), pembelajaran jarak jauh adalah serangkaian 

kegiatan pembelajaran yang antar pendidik dan peserta didik berada dilokasi yang 

terpisah (Nurdin, 2017). 

Awal pekembangan pembelajaran jarak jauh di indonesia dimulai pada  

tahun 1950 pemerintah membentuk sebuah lembaga Balai Kursus Tertulis  

Pendidikan Guru (BKTPG) yang mendapat tugas untuk meningkatkan  

kemampuan pengajar dalam mengajar. Proses pembelajarannya dengan  

menyediakan berbagai paket belajar tertulis dalam bidang profesi kependidikan.  

Pengembangan dari lembaga ini sekarang dikenal dengan Pusat Pengembangan  

Penataran Guru Tertulis (PPPGT). Perkembangan pendidikan jarak jauh  

berikutnya dengan adanya kebijakan dalam GBHN untuk digunakannya siaran  

radio dan televisi dalam memeratakan pendidikan dan meningkatkan mutu  

pendidikan. Selanjutnya, pemerintah membangun sistem komunikasi dengan  

satelit domestik, yang terkenal dengan sebutan SKSD Palapa yang salah satu  

manfaatnya untuk pelaksanaan pendidikan jarak jauh (Munir, 2009). 

Kelebihan pembelajaran jarak jauh antara lain: dapat memperluas akses 

pendidikan untuk masyarakat umum dan bisnis karena struktur penjadwalan yang 

fleksibel mengurangi efek dari banyak kendala waktu dan tempat, penyerahan 

beberapa kegiatan di luar lokasi mengurangi kendala kapasitas kelembagaan yang 

timbul dari kebutuhan bangunan infrastruktur, serta terdapat potensi untuk 

meningkatkan akses ke lebih banyak pakar dari beragam latar belakang geografis, 
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sosial, budaya, ekonomi, dan pengalaman. Namun, pembelajaran jarak jauh juga 

memiliki kekurangan antara lain: hambatan untuk pembelajaran efektif seperti 

gangguan rumah tangga dan teknologi yang tidak dapat diandalkan, interaksi yang 

tidak memadai antara siswa dan pengajar, serta kebutuhan untuk pengalaman 

yang lebih banyak (Setiawan, 2020). 

Teknologi, lebih spesifiknya internet, ponsel pintar, dan laptop sekarang 

digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Salah satu 

penyedia jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia mencatat peningkatan arus 

broadband sebesar 16% selama krisis Covid-19, yang disebabkan oleh tajamnya 

peningkatan penggunaan platform pembelajaran jarak jauh (Azzahra, 2020). 

Dengan berkembangnya penggunaan internet, sangat mendukung dalam proses 

pembelajaran jarak jauh agar lebih mudah dan cepat. Selain itu, Maria Van 

Kerkhove ahli epidemiologi WHO pada 20 Maret 2020 juga menambahkan "Saat 

ini, berkat teknologi yang telah maju, kita dapat tetap terhubung dengan berbagai 

cara tanpa benar-benar berada dalam ruangan yang sama dengan orang-orang lain 

secara fisik,"  dengan demikian proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan 

dengan pemanfaatan tehnologi informasi yang ada (Pakpahan & Fitriani, 2020). 

Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran tersebut kebanyakan 

dihantarkan melalui media internet, tape video atau audio, penyiaran melalui 

satelit, televisi interaktif, serta CD-ROM. 

2.2 Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Sebagai penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian yang 

relevan di antaranya: 
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1. Nurul Hikmah (2017) yang berjudul “Pengembangan Multimedia 

(Audiovisual) Pembelajaran Matematika Pada Materi Bangun ruang Bagi 

Siswa Kelas IV SD”. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah 

media yang layak digunakan pada pembelajaran matematika di SD Negeri 

005 Samarinda Ulu. Metode penelitian yang digunakan mengadopsi pada 

model pengembangan 4D (Four-D Model) yang terdiri atas empat tahap yaitu 

tahap pendefinisian (define), tahap perancangan (design) dan tahap 

pengembangan (develop). Sedangkan tahap penyebaran (disseminate) tidak 

dilakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengembangkan media pembelajaran berbasis  audio visual. Perbedaannya 

adalah terletak pada metode/pengembangan yang digunakan dan jenjang 

sekolah yang diteliti. 

2. Anjar Purba Asmara (2020) yang meneliti tentang “Pengembangan Media 

Pembelajaran  Berbasis Audio Visual Tentang Pembuatan Koloid”. Penelitian 

ini bertujuan untuk menyususun media audio visual tentang praktikum 

pembuatan koloid sebagai media pembelajaran mandiri bagi siswa SMA/MA 

dan mengetahui kualitas media yang telah disusun. Hasil penelitian ini berupa 

media audio visual yang disimpan dalam CD. Berdasarkan penilaian reviewer 

1, media ini mempunyai kualitas baik (B) dengan skor rata-rata 138,5. 

Berdasarkan penilaian reviewer 2, media ini mempunyai kualitas sangat baik 

(SB) dengan skor rata-rata 128,333. Pengujian penggunaan media ini dalam 

pembelajaran menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan media audio 

visual lebih berhasil dari pada pembelajaran tanpa media ini. Persamaan 

dengan penelitian ini adalah sama-sama mengembangkan media 



 

22 

 

pembelajaran berbasis  audio visual serta metode yang digunakan. 

Perbedaannya adalah terletak pada materi yang disajikan dan jenjang sekolah. 

3. Hendri Maryanto dengan tesisnya yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

Matematika (MTK) Berbasis Audio Visual AID (AVA) Guna Menumbuhkan 

Motivasi Belajar Siswa”. Penelitian ini bertujuan mengembangkan media 

pembelajaran yangkreatif, efektif dan inovatif pada pelajaran matematika, 

khususnya pada bangun ruang. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

penerapan pembelajaran menggunakan media pembelajaran Matematika 

Berbasis Audio visual Aid mampu meningkatkan motivasi serta hasil belajar 

kelas I V MI NU AL HUDA I tahun pelajaran 2019/2020 dilihat dari hasil 

pretest ke posttsest kelas IV Kelompok B yang tidak menggunakan media 

Audio visual Aid dengan hasil rata-rata 72 % serta hasil dari pretest ke 

posttsest kelas IV Kelompok A yang menggunakan media Audio visual Aid 

dengan hasil rata-rata 91,53 % dengan demikian Media tersebut sangat efektif 

serta signifikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengembangkan media pembelajaran berbasis  audio visual. Perbedaannya 

adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan serta jenjang sekolah 

yang diteliti. 

4. Leni Trisnawaati, Abi Fadila & Farida yang berjudul “Pengembangan Audio 

Visual Berbasis Macromedia Flash Pada Materi Dimensi Tiga”. Tujuan 

penelitian ini untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran audio 

visual berbasis macromedia flash untuk mengetahui kelayakan media audio 

visual berbasis macromedia flash. Hasil utama penelitian dan pengembangan 

ini adalah sebuah media audio visual berbasis macromedia flash pada materi 
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dimensi tiga. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan 

menggunakan prosedur pengembangan dari 7 tahap dari 10 tahap Borg and 

Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis  audio 

visual. Perbedaannya adalah terletak pada software dan metode penelitian 

yang digunakan. 

5. Muh. Syarwa Sangila yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Audio Visual di Sekolah Menengah Atas”. Tujuan penelitian ini 

adalah (1) mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis audio 

visual menggunakan siswa Sekolah Menengah Atas, (2) mendiskripsikan 

kualitas media pembelajaran matematika berbasis audio visual yang 

dikembangkandan (3) mengetahui dampak penggunaan media pembelajaran 

matematika berbasis audio visual terhadap prestasi belajar siswa. Hasil 

penelitian ini adalah (1) media pembelajaran matematika berbasis audio 

visual di kelas XII Sekolah Menegah Atas pada materi pokok dimensi tiga 

yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran 

pembelajaran di SMA ataupun sederajat dengan kategori yang baik. (2) 

Berdasarkan penilaian dari para ahli media dan ahli materi, media 

pembelajaran matematika berbasis audio visual yang dikembangkan dalam 

penelitian memiliki kriteria kelayakan media yang sangat baik. (3) Hasil 

belajar matematika siswa setelah diajar dengan menggunakan media 

pembelajaran matematika berbasis audio visual cukup baik dengan nilai rata-

rata 85,76. Ini lebih baik dengan hasil belajar tanpa menggunakan media 

berbasis audio visual dimana rata-ratanya adalah 70,95 pada pokok bahasan 
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dimensi tiga. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengembangkan media pembelajaran berbasis  audio visual. Perbedaannya 

adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan serta jenjang sekolah. 

2.3 Kerangka Berpikir  

. Berikut skema kerangka berpikir oleh peneliti. 
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Gambar 2.1 Skema kerangka berpikir 

 

 

Masalah Penelitian 

Perlunya pengembangan media pembelajaran dalam proses pembelajaran 

jarak jauh. 

Solusi yang Diberikan 

Membuat media pembelajaran yang dapat digunakan pada pembelajaran jarak 

jauh. 

Media Pembelajaran Berbasis 

Audio Visual 

Kelebihan 

Dapat digunakan pada 

pembelajaran jarak jauh. 

Membuat media pembelajaran berbasis Audio Visual 

Menguji Validitas/kelayakan media pembelajaran berbasis audio visual yang 

dikembangkan 

Hasil 

Media pembelajaran audio visual yang tervalidasi/layak untuk digunakan pada 

pembelajaran jarak jauh. 


