
18

TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media Pembelajaran

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar

mengajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat

disediakan oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat

menggunakan alat yang murah dan bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam

upaya mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan.

Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru juga dituntut

untuk dapat mengembangkan keterampilannya dalam membuat media pengajaran

yang akan digunakan apabila media tersebut belum tersedia.

Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang media

pengajaran yang meliputi :

a. Media sebagai alat  komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar

mengajar.

b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

c. Seluk beluk proses belajar.

d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan.

e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran.
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f. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan.

g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan.

h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran.

i. Usaha inovasi dalam media pendidikan.13

Berangkat dari argument di atas maka dapat disimpulkan bahwa media adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan

pendidikan pada umumnya serta tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya.

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti

‘tengah’,’perantara’, atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.14

Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan

intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut

media pembelajaran.15

2. Penggunaan dan Pemilihan Media Dalam Pembelajaran

Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sebagai alat

bantu dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi

antara guru dengan siswa yang bertujuan untuk memperlancar terciptanya proses

pembelajaran yang sukses dan lancar sebagaimana yang diharapkan dalam setiap

proses pembelajaran.

13 Azhar Arsyad, Media Pengajarann, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) h. 2
14Ibid, h. 3
15 Azhar Arsyad, op. ct., h. 4



20

Fungsi media yang membantu guru dalam bidang tugasnya, mencakup

peningkatan produktivitas pesan-pesan pelajaran yang disajikan, membantu guru

dalam mengembangkan aktivitas peserta didiknya, membantu guru dalam berkreasi

merencanakan program pembelajaran, membantu guru dalam mengintegrasikan

berbagai materi pembelajaran, serta membantu guru dalam menyampaikan pesan-

pesan pembelajaran secara utuh dan konsisten, sedangkan fungsi media bagi peserta

didik adalah meningkatkan daya pemahaman terhadap materi pembelajaran yang

disajikan, mempercepat daya cerna peserta didik terhadap materi yang disajikan,

merangsang cara berpikir peserta didik, membantu peserta didik dalam memahami

materi pembelajaran secara integral, serta membantu pengalaman langsung yang

pernah dialami peserta didik dalam kehidupan beragama.16

Jelaslah bahwa pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membantu guru

dalam bidang tugasnya, serta meningkatkan efektifitas belajar siswa, sehingga proses

pembelajaran sebagaimana yang ditunjukkan dengan adanya aktifitas mengajar guru

dan aktivitas belajar siswa dimungkinkan berjalan secara efektif dan efisien dengan

memanfaatkan media pembelajaran yang selain sesuai dengan kemampuan guru

dalam pemanfaatannya, juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan

kebutuhan peserta didik.

Menurut Rasyad dan Darhim, bahwa makna media dalam pembelajaran

adalah menjelaskan pokok bahasan yang disampaikan guru, membantu guru

memimpin diskusi, membantu meningkatkan peranan guru merangsang peserta didik

16Ibid; h. 53-55
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mengadakan internal dialog, mendorong peserta didik untuk aktif belajar,

memudahkan guru mengatasi masalah ruang, tempat dan waktu, member pengalaman

nyata bagi peserta didik, serta memberikan perangsang, pengalaman, dan pengamatan

yang sama kepada para peserta didik dalam waktu yang sama.17 Dengan demikian

maka fungsi media pembelajaran selain membantu guru dalam bidang tugasnya, juga

membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Tugas profesional menuntut keterampilan guru dalam mengajar, salah satu

keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar adalah

keterampilan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Menurut Sanjaya, bahwa

proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi dimana guru

berperan sebagai pengantar pesan dan pelajar sebagai penerima pesan.18 Dalam

keadaan ini, fungsi media sangat penting agar lebih memberikan pengetahuan yang

kongkrit dan tepat serta mudah dipahami.19

Pemilihan media pembelajaran yang tepat terkait dengan efektivitas

pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sifat dari tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai, dan kebutuhan untuk memperkaya pengalaman

belajar yang meliputi (a) meningkatkan hasil belajar anak, (b) kemampuan anak yang

tercakup dalam tugas, (c) pengelolaan waktu, (d) pemilihan bahan yang harus

17 Lihat Amiruddin Rasyad dan Darhim, Materi Pokok Media Pengajaran, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dan Universitas Terbuka, 1993), h. 43-46

18 Wina Sanjaya, Op. Ct., h. 2005
19Ibid; h. 203
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disampaikan, (e) mengetahui tempat dan kondisi yang seefektif mungkin dalam

menerapkannya, (f) dan menentukan prioritas penerapan yang tepat.20

Manfaat dari media sama halnya dengan manfaat penggunaan media

pembelajaran lainnya, yaitu bertujuan untuk membantu guru melaksanakan proses

pembelajaran dan juga dapat merangsang daya pikir siswa sehingga muncul motivasi

dalam dirinya dalam belajar, karena adanya rasa ketertarikan terhadap pelajaran yang

disebabkan adanya rangsangan dari media gambar yang disajikan oleh guru.

Oleh karena itu, pemanfaatan media dengan berbagai jenisnya sesuai dengan

penggunaannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang berimbas pada hasil

belajar yang akan dicapai selama proses pembelajaran, sehingga media gambar

menjadi salah satu media yang dianggap tepat untuk meningkatkan kualitas

pendidikan.

Senada dengan itu, Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media dalam

proses pembelajaran dapat membangkitkan rangsangan keinginan belajar  dan minat

untuk belajar yang baru serta dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap

siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan

membantu keefektifan proses pembelajaran dan menyampaikan pesan serta isi

pelajaran pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar.21

Dalam proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu

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

20 Husni Rahim, dkk; Op., Ct., h.92
21 Oemar Hamalik,; Proses Belajar Mengajar, (Cet, I; Jakarta: Bumi Persada, 2002), h.25
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Pemilihan salah satu mentode pengajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media

pembelajaran yang sesuai, meskipun terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan

tujuan pembelajaran. Penggunaan media memberikan banyak manfaat asalkan guru

dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dengan siswa tetap

merupakan elemen yang paling penting dalam sistem pendidikan modern saat ini.

Guru harus selalu siap dalam menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media

pembelajaran dan diharapkan bermanfaat dalam ; (1) meningkatkan rasa pengertian

dan simpati dalam kelas, (2) membuahkan perubahan yang signifikan dengan tingkah

laku siswa, (3) menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dengan kebutuhan dan

minat siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa, (4) membawa kesegaran dan

variasi bagi pengalaman belajar siswa, (5) membuat hasil belajar lebih bermakna bagi

berbagai kemampuan siswa, (6) mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata

pelajaran dengan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang meningkatkan hasil

belajar siswa, (7) memberi umpan balik yang diperlukan yang dapat membantu siswa

menemukan seberapa banyak yang mereka bisa pelajari, (8) memperluas wawasan

dan pengalaman siswa yang mencerminkan pembelajaran yang nonverbalistik dan

membuat generalisasi yang tepat, (9) meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan

pikiran siswa dibutuhkan jika mereka membangun struktur konsep dan sistem

gagasan yang bermakna.22

22 Azhar Arsyad,; Op. Ct., h.23
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Penggunaan media dalam proses pembelajaran menuntut peran guru yang

profesional dalam proses pembelajaran guru sebagai salah satu komponen manusiawi

dalam proses pembelajaran dan ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya

manusia yang potensial dibidang pembangunan. Karena itu, guru merupakan salah

satu unsur pendidikan yang harus berpartisipasi secara aktif dan menempatkan

kedudukannya sebagai tenaga profesional.

3. Fungsi Media pada Pembelajaran

Secara umum, fungsi media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar

interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan

efisien. Tetapi secara lebih khusus  ada beberapa fungsi media yang lebih rinci, Kemp

dan Dayton (1985) misalnya, mengidentifikasi beberapa fungsi media dalam

pembelajaran yanitu :

1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan,

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik,

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif,

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga,

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa,

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan

kapan saja,

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses

belajar,
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8. Merubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif.23

Selain beberapa media seperti yang telah dikemukakan olek Kemp dan

Dayton tersebut, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat

praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar

mengajar sebagai berikut:

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak

sehingga dapat menimbulkan hasil belajar, interaksi yang lebih langsung

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan

waktu.

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada

siswa tentang peristiwa-peristiwa dilingkungan mereka, serta

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat

dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan

ke museum dan kebun binatang.

4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Media pembelajaran dibedakan oleh Wina Sanjaya atas media auditif, media

visual, dan media audiovisual, baik dalam bentuk perangkat keras (hardware) dan

23 Azhar Arsyad, MediaPembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.27
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perangkat lunak (software) yang dimaksudkan adalah perangkat keras merupakan

alat-alat yang dapat mengantar pesan seperti OHP, radio, televisi, dan sebagainya,

sedangkan yang termasuk perangkat lunak adalah isi program yang mengandung

pesan seperti informasi yang terdapat pada transparansi atau buku dan bahan-bahan

cetakan lainnya, cerita yang terkandung dalam film atau materi yang disuguhkan

dalam bentuk bagan, grafik, diagram, dan sebagainya.24

Menurut Abdul Karim media dibedakan atas media grafis dan media non

grafis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut media grafis termasuk di dalamnya

adalah garis-garis, angka, simbol-simbol, lambang-lambang dan titik. Sedangkan

media non grafis disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

dalam bidang pendidikan dalam bentuk elektronik seperti televisi, video, OHP (

Overhead projector) dan sebagainya.25

Kedua jenis media tersebut dapat menunjang terhadap terlaksananya proses

pendidikan di sekolah, baik bagi guru maupun pada siswa. Media yang dimaksudkan

dapat membantu guru dalam menyampaikan pesan yang diinginkan dan siswa akan

lebih mudah untuk memahaminya. Namun yang akan dijelaskan dalam penelitian ini

hanya mengenai media grafis atau media gambar karena berhubungan dengan judul

skripsi penulis. Adapun yang termasuk dalam media grafis yaitu:

24Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Cet. I; Jakarta: Kencana,
2008), h. 205.

25Abdul Karim, Op.Cit h. 27.
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a. Foto, biasanya digunakan untuk menunjukkan barang atau mengganti barang

asli yang sulit untuk memperoleh benda tersebut.

b. Denah atau sketsa, merupakan gambar abstrak dan kalimat-kalimat singkat

untuk memperjelas keterangan guru, biasanya digunakan oleh guru untuk

untuk menjelaskan posisi atau letak suatu benda atau barang yang sedang

diinformasikan kepada siswa.

c. Karikatur, yaitu gambar sederhana yang mengandung arti tertentu yang

biasanya bersifat kritikan atau sindiran, sehingga dapat mengembangkan dan

memancing daya analisis siswa.

d. Grafik, adalah gambaran yang memberikan hubungan antara dua variabel atau

lebih. Grafik ini menggunakan simbol, angka atau garis untuk memperjelas

tentang hal yang diinformasikan.

e. Bagan, merupakan bentuk lambang-lambang visual yang mengemukakan

perbandingan atau perbedaan.

f. Poster, adalah lambang atau simbol yang sangat sederhana, pada umumnya

bersifat anjuran atau larangan.

g. Tabel, digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan menggunakan

angka atau persentase yang memungkinkan seseorang memperoleh informasi.

h. Kartun, adalah suatu gambar interpretativ yang menggunakan simbol dan

seringkali melebih-lebihkan secara berani dan bisa disajikan secara ringkas

dan kesannya tahan lama diingatan.

i. Peta/globe, sebagai penyajian visual atas bentuk bumi atau permukaan bumi.
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j. Diagram, merupakan gambar bagian-bagian dari sebuah benda atau langkah-

langkah di dalam suatu proses.26

Media gambar yang dijelaskan di atas pada dasarnya dapat digunakan dalam

proses pendidikan. Tergantung keterampilan guru dalam memilih jenis media gambar

yang sesuai dengan materi pelajaran yang sesuai yang disampaikan, sehingga siswa

merasa lebih tertarik untuk mempelajari mengenai suatu benda atau barang daripada

hanya sekedar mendengar penjelasan dari guru.

B. Media Gambar

1. Pengertian Media Gambar

Perkataan media berasal dari bahasa latin yang secara harfiah berarti perantara

atau pengantar, sehingga media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar

pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan.27 Dengan demikian, maka media

pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar materi pembelajaran

yang disajikan oleh guru agar dapat diterima oleh peserta didik.

Media gambar dapat digunakan sebagai media pengganti atau barang yang

sebenarnya asli. Kesulitan dalam mendapatkan benda atau barang yang akan

diperagakan dihadapan siswa dapat diatasi dengan memperlihatkan gambar atau foto

mengenai barang yang dimaksud,28 misalnya saja guru hendak menyampaikan

bagaimana binatang dinosaurus atau bagaimana susunan tata surya. Untuk

26Ibid., h. 27-38.
27Abdul Karim H. Ahmad, Media Pembelajaran (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit

Universitas Negeri Makassar, 2007), h. 5.
28Ibid., h. 27.
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menjelaskan hal tersebut membutuhkan gambar atau foto karena dinosaurus tidak

dapat ditemui lagi sekarang demikian halnya susunan tata surya hanya dapat

diketahui lewat astronot atau ilmuan dan guru hanya bisa menyampaikannya lewat

gambar atau foto.

Karena itu, proses pembelajaran akan senantiasa merupakan proses kegiatan

interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan

guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya.29

Selanjutnya proses interaksi dalam belajar mengajar menurut Sardiman

bahwa:

Interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi atau hubungan. Dalam

proses komunikasi, dikenal adanya unsur komunikan dan komunikator. Hubungan

antara komunikator dengan komunikan baiasanya karena menginteraksikan sesuatu,

yang dikenal dengan istilah pesan (message). Kemudian untuk menyampaikan atau

mengontakkan pesan itu diperlukan adanya media atau saluran (channel).30

Proses interaksi antara siswa dengan guru yang bersifat edukatif ditunjukkan

dengan terjadinya proses komunikasi, yaitu adanya pesan yang dikomunikasikan oleh

komunikator kepada komunikan melalui media komunikasi. Karena itu, proses

interaksi dalam suatu proses pembelajaran berlangsung dalam suatu hubungan antara

guru sebagai komunikator yang menyampaikan pesan berupa materi pembelajaran

29Sardiman AM; Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (Edisi XVI, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada), 2008, h. 14.

30Ibid; h. 7.
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kepada siswa sebagai komunikan melalui pemanfaatan media pembelajaran termasuk

media gambar.

2. Kriteria Pemilihan Media Gambar

Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sebagai alat

bantu seyogyanya telah bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa

yang bertujuan untk memperlancar terciptanya proses pembelanjaran yang sukses

sebagaimana yang diharapkan.

Fungsi media yang membantu guru dalam bidang tugasnya mencakup

peningkatan produktivitas pelajaran yang disajikan, membantu guru dalam

mengembangkan kemampuan aktifitas peserta didiknya, membantu guru dalam

berkreasi merencanakan program pembelajaran, membantu mengintegrasikan

berbagai materi pembelajaran, serta membantu guru dalam menyampaikan pesan-

pesan pembelajaran secara utuh dan konsisten, sedangkan fungsi media bagi peserta

didik adalah meningkatkan daya kefahaman peserta didik terhadap materi

pembelajaran yang disajikan , mempercepat daya cerna peserta didik terhadap materi

pelajaran yang disajikan, merangsang cara berfikir peserta didik, membangkitkan

daya efektif peserta didik, menguatkan daya ingat peserta didik, membantu peserta

didik dalam memahami materi pembelajaran secara integral, serta membantu

pengalaman langsung yang pernah dialami peserta didik dalam kehidupan

beragama.31

31Ibid; h. 53-55.
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Jelaslah, bahwa pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membantu

guru dalam bidang tugasnya, serta meningkatkan efektifitas belajar siswa, sehingga

proses pembelajaran sebagaimana yang ditunjukkan dengan adanya aktifitas

mengajar guru dan aktifitas belajar peserta didik dimungkinkan berjalan secara efektif

dan efisien dengan memanfaatkan media pembelajaran yang selain sesuai dengan

kemampuan guru dalam pemanfaatannya, juga disesuaikan dengan tingkat

perkembangan dan kebutuhan perserta didik.

Menurut Rasyad dan Darhim, bahwa makna media dalam pembelajaran

adalah menjelaskan pokok bahasan yang disampaikan guru, membantu guru

memimpin diskusi, membantu meningkatkan peranan guru merangsang peserta didik

mengadakan internal dialog, mendorong peserta didik untuk aktif belajar,

memudahkan guru mengatasi masalah ruang, tempat dan waktu, memberi

pengalaman nyata bagi peserta didik, serta memberikan perangsang, pengalaman, dan

pengamatan yang sama kepada para peserta didik dalam waktu yang sama.32 Dengan

demikian maka fungsi media pembelajaran selain membantu guru dalam bidang

tugasnya, juga membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Tugas professional menuntut keterampilan guru dalam mengajar, salah satu

keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar adalah

keterampilan dalam memanfaatkan media pembelajaran. Menurut Sanjaya, bahwa

proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi dimana guru

32 Lihat Amiruddin Rasyad dan Darhim, Materi Pokok Media Pengajaran, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dan Universitas Terbuka, 1993), h. 43-46
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berperan sebagai pengantar pesan dan pelajar sebagai penerima pesan.33 Dalam

keadaan ini, fungsi media sangat penting agar lebih memberikan pengetahuan yang

kongkrit dan tepat serta mudah dipahami.34

Pemilihan media pembelajaran yang tepat terkait dengan efektivitas

pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu sifat dari tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai, dan kebutuhan untuk memperkaya pengalaman

belajar yang meliputi (a) meningkatkan hasil belajar anak, (b) kemampuan anak yang

tercakup dalam tugas, (c) pengelolaan waktu, (d) pemilihan bahan yang harus

disampaikan, (e) mengetahui tempat dan kondisi yang seefektif mungkin dalam

menerapkannya, (f) dan menentukan prioritas penerapan yang tepat.35

Manfaat dari media sama halnya dengan manfaat penggunaan media

pembelajaran lainnya, yaitu bertujuan untuk membantu guru melaksanakan proses

pembelajaran dan juga dapat merangsang daya pikir siswa sehingga muncul motivasi

dalam dirinya dalam belajar, karena adanya rasa ketertarikan terhadap pelajaran yang

disebabkan adanya rangsangan dari media gambar yang disajikan oleh guru.

Oleh karena itu, pemanfaatan media dengan berbagai jenisnya sesuai dengan

penggunaannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang berimbas pada hasil

belajar yang akan dicapai selama proses pembelajaran, sehingga media gambar

menjadi salah satu media yang dianggap tepat untuk meningkatkan kualitas

pendidikan.

33 Wina Sanjaya, Op. Ct., h. 205
34Ibid; h. 203
35 Husni Rahim, dkk; Op., Ct., h.92
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Senada dengan itu, Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media dalam

proses pembelajaran dapat membangkitkan rangsangan keinginan belajar  dan minat

untuk belajar yang baru serta dapat membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap

siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran akan

membantu keefektifan proses pembelajaran dan menyampaikan pesan serta isi

pelajaran pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar.36

Dalam proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu

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

Pemilihan salah satu mentode pengajaran tertentu akan mempengaruhi jenis media

pembelajaran yang sesuai, meskipun terdapat berbagai aspek yang harus diperhatikan

yang tujuan pembelajaran. Penggunaan media memberikan banyak manfaat asalkan

guru dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Hubungan guru dengan siswa

tetap merupakan elemen yang paling penting dalam sistem pendidikan modern saat

ini. Guru harus selalu siap dalam menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media

pembelajaran dan diharapkan bermanfaat dalam ; (1) meningkatkan rasa pengertian

dan simpati dalam kelas, (2) membuahkan perubahan yang signifikan dengan tingkah

laku siswa, (3) menunjukkan hubungan antara mata pelajaran dengan kebutuhan dan

minat siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa, (4) membawa kesegaran dan

variasi bagi pengalaman belajar siswa, (5) membuat hasil belajar lebih bermakna bagi

berbagai kemampuan siswa, (6) mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata

pelajaran dengan dengan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang

36 Oemar Hamalik,; Proses Belajar Mengajar, (Cet, I; Jakarta: Bumi Persada, 2002), h.25
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meningkatkan hasil belajar siswa, (7) memberi umpan balik yang diperlukan yang

dapat membantu siswa menemukan seberapa banyak yang mereka bisa pelajari, (8)

memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang mencerminkan pembelajaran yang

nonverbalistik dan membuat generalisasi yang tepat, (9) meyakinkan diri bahwa

urutan dan kejelasan pikiran siswa dibutuhkan jika mereka membangun struktur

konsep dan sistem gagasan yang bermakna.37

Penggunaan media dalam proses pembelajaran menuntut peran guru yang

professional dalam proses pembelajaran guru sebagai salah satu komponen

manusiawi dalam proses pembelajaran dan ikut berperan dalam usaha pembentukan

sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan. Karena itu, guru

merupakan salah satu unsur pendidikan yang harus berpartisipasi secara aktif dan

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional.

Sebagai tenaga profesional, guru memikul tanggung jawab untuk mengatur

para siswanya pada suatu kedewasaan atau kematangan tertentu. Dalam kaitan ini,

tugas guru tidak hanya terbatas pada mengajar saja, tetapi lebih unik dan kompleks

sebagai pendidik.

Husni Rahim Dkk; memandang tanggung jawab guru sebagai keyakinannya

bahwa segala tindakannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas

pertimbangan profesional yang diindikasikan dengan keterampilan yang didasarkan

37 Azhar Arsyad,; Op. Ct., h.23
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atas pengetahuan teoritis, organisasi, mengikuti aturan tingkah laku, dan pelayanan

altruistis (mementingkan dan membantu orang lain).38

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru dituntut untuk memiliki

keterampilan dalam mengajar. Salah satu keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh

seorang guru dalam mengajar adalah keterampilan dalam memanfaatkan media

pembelajaran.

Sebagaimana pada lembaga pendidikan formal pada umumnya, pembelajaran

juga dilaksanakan di Raudatul Athfal Babu ssa’adah Kecamatan Bajo Kabupaten

Luwu dengan sistem klasikal dengan menempatkan guru sebagai posisi yang sangat

penting, karena gurulah yang memulai dan mengakhiri setiap interaksi dalam proses

pembelajaran. Peran guru yang sangat urgen itu menuntut keterampilan dalam

melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 39Untuk itu penguasaan terhadap media

pembelajaran harus dikuasai oleh seorang guru.

Menurut Wina Sanjaya bahwa proses pembelajaran pada hakekatnya adalah

proses komunikasi dimana guru berperan sebagai pengantar pesan dan pelajar sebagai

penerima pesan.40 Dalam keadaan ini, fungsi media sangat penting agar lebih

memberikan pengetahuan yang kongkrit dan tepat serta mudah dipahami.41

Sebagaimana pemilihan metode pembelajaran pemilihan media yang tepat

juga terkait dengan efektifitas pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa

38 Husni Rahim, dkk; Op.Ct; h.92
39 Sardiman AM; Interaksi dan Hasil Belajar Mengajar, (Cet. XVI; Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2008), h.195
40 Wina Sanjaya, Op. Cit h.92
41Ibid; h. 203.
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faktor, yaitu sifat dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan kebutuhan untuk

memperkaya pengalaman belajar yang meliputi; (a) meningkatkan hasil belajar anak,

(b) kemampuan anak yang tercakup dalam tugas, (c) pengelolaan waktu, (d)

pemilihan bahan yang harus disampaikan, (e) mengetahui tempat, dan kondisi guru

yang seefektif mungkin dalam menerapkannya, (f) dan menentukan prioritas

penerapan yang tepat.42

3. Kelebihan dan Kekurangan Media Gambar

Setiap media pembelajaran akan berpengaruh terhadap proses belajar

mengajar, karena itu guru dituntut terampil dalam memilih media yang cocok dengan

apa yang akan diajarkan kepada siswa. Sebagaimana fungsi media yang dapat

membantu guru dalam proses pembelajaran, namun perlu diingat bahwa setiap media

memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya masing-masing.

Berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai kelebihan dari

pemanfaatan media, walaupun yang dimaksud adalah gambaran umum mengenai

kelebihan dari media tersebut yaitu :

a. Dengan media dapat merangsang siswa dalam belajar.

b. Menghindarkan terjadinya salah paham antara siswa dengan guru tentang

apa yang dimaksud oleh siswa.

c. Dapat menampilkan benda-benda yang asing.

d. Lebih konkrit dibanding penggunaan kata-kata atau kalimat.

e. Dapat mengendalikan emosi siswa.

42 Husni Rahim, dkk, Op., Cit, h.92
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f. Membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran.

g. Dapat mengmukakan data dalam bnetuk angka dan menganalisisnya.

h. Komunikasi dapat berjalan secara visual dan verbal.

Selain kelebihan yang dimiliki dari penggunaan media, maka media juga

mempunyai kekurangan dalam penggunaanya, yakni:

a. Tidak semua guru dapat mempergunakan media.

b. Dapat menimbulkan kekeliruan dari segi ukuran.

c. Membutuhkan pengetahuan yang luas dari guru.

d. Dapat menimbulkan kesimpulan yang bersifat generalisasi.

e. Harus selalu disesuaikan dengan daya serap siswa.

f. Media tertentu masih ada yang sulit dipahami.

g. Sulit mengetahui perkembangan  dan pertumbuhan suatu keadaan.

h. Adakalanya sulit dipahami karena sifatnya yang abstrak.43

Jadi dalam pemilihan media, seorang guru harus mempertimbangkan

pengaruh dari media yang dipilihnya. Pertimbangan yang dimaksud adalah mengenai

kelebihan dan kekuranga dari media yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran

kepada siswa. Seorang guru memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran

dengan baik termasuk dalam memilih media yang sesuai dengan materi pelajarannya.

4. Manfaat Media Gambar

Fungsi media yang membantu guru dalam bidang tugasnya, mencakup

peningkatan produktivitas pesan-pesan pelajaran yang disajikan, membantu guru

43 Abdul Karim dkk, Op,. Ct. h.39
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dalam mengembangkan kemampuan aktivitas peserta didiknya, membantu guru

dalam berkreasi merencanakan program pembelajaran, membantu guru dalam

mengintegrasikan berbagai materi pembelajaran, serta membantu guru dalam

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara utuh dan konsisten, sedangkan

fungsi media bagi peserta didik adalah meningkatkan daya kepahaman peserta didik

terhadap materi pembelajaran yang disajikan, mempercepat daya cerna peserta didik

terhadap materi pembelajaran yang disajikan, merangsang cara berpikir peserta didik,

membangkitkan daya afektif peserta didik, menguatkan daya ingatan peserta didik,

membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara integral, serta

membantu pengalaman langsung yang pernah dialami peserta didik dalam kehidupan

beragama.44

Jelaslah, bahwa pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membantu

guru dalam bidang tugasnya, serta meningkatkan efektifitas belajar siswa, sehingga

proses pembelajaran sebagaimana yang ditunjukkan dengan adanya aktivitas

mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik dimungkinkan berjalan secara

efektif dan efisien dengan memanfaatkan media pembelajaran yang selain sesuai

dengan kemampuan guru dalam pemanfaatannya, juga disesuaikan dengan tingkat

perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

Menurut Amiruddin Rasyad dan Darhim, bahwa makna media dalam

pembelajaran adalah untuk:

44Ibid; h. 53-55.
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memperjelas pokok bahasan yang disampaikan guru, membantu guru
memimpin diskusi, membantu meringankan peranan guru, merangsang
peserta didik mengadakan internal dialog, mendorong peserta didik untuk
aktif belajar, memudahkan guru mengatasi masalah ruang, tempat, dan waktu,
memberi pengalaman nyata kepada peserta didik, serta memberikan
perangsang, pengalaman, dan pengamatan yang sama kepada seluruh peserta
didik dalam waktu yang sama.45

Dengan demikian, maka fungsi media pembelajaran selain membantu guru

dalam bidang tugasnya, juga membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Jadi fungsi media dalam pemanfaatannya saling menunjang antara kebutuhan guru

dengan siswa.

Tugas profesional menuntut keterampilan guru dalam mengajar. Salah satu

keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar adalah

keterampilan dalam memanfaatkan media pembelajaran.

Menurut Wina Sanjaya bahwa proses pembelajaran pada hakekatnya adalah

adanya:

proses komunikasi di mana guru berperan sebagai pengantar pesan dan pelajar

sebagai penerima pesan.46 Dalam keadaan ini, fungsi media sangat penting

agar lebih memberikan pengetahuan yang konkrit dan tepat serta mudah

dipahami.47

45Amiruddin Rasyad dan Darhim,Materi Pokok Media Pengajaran, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1993), h. 43-46.

46Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet. I; Jakarta: Kencana,
2008), h. 205.

47Ibid., h. 203.
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Sedangkan menurut Husni Rahim pemilihan media pembelajaran yang tepat

terkait dengan efektivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa faktor

yaitu sifat dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan kebutuhan untuk

memperkaya pengalaman belajar yang meliputi (a) meningkatkan motivasi belajar

anak, (b) kemampuan anak yang tercakup dalam tugas, (c) pengelolaan waktu, (d)

pemilihan bahan yang harus disampaikan, (e) mengetahui tempat, dan kondisi guru

yang seefektif mungkin dalam menerapkannya, (f) dan menentukan prioritas

penerapan yang tepat.48

Manfaat dari media gambar sama halnya dengan manfaat penggunaan media

pembelajaran lainnya, yaitu bertujuan untuk membantu guru melaksanakan proses

pembelajaran dan juga dapat merangsang daya pikir siswa sehingga muncul motivasi

dalam dirinya untuk belajar, karena adanya rasa ketertarikan terhadap pelajaran

karena adanya rangsangan dari media gambar yang disajikan oleh guru.

Karena itu, pemanfaatan media gambar dengan berbagai jenisnya sesuai

dengan penggunaannya dapat meningkatkan motivasi siswa dalam proses

pembelajaran, sehingga media gambar merupakan salah satu media yang tepat dalam

proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan.

48Husni Rahim, dkk; Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI; 2001), h. 92.
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C. Hasil Belajar Siswa

a. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar mengandung dua pengertian yang tepisah yaitu pengertian hasil

dan pengertian belajar. Hasil itu sendiri mengandung pengertian sebagai sesuatu yang

dicapai dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan atau diusahakan, sedangkan belajar

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan. Kaitannya dengan belajar, hasil berarti sesuatu  yang diperoleh setelah

melalui proses belajar.  Dalam setiap proses belajar keberhasilannya diukur dari

seberapa jauh hasil belajar yang dicapai setelah dilakukan evaluasi.  Para ahli

mengemukakan pengertian hasil belajar sebagai berikut:

1) Hasil belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada

diri seseorang dimana perubahan tersebut sebagai hasil proses belajar yang dapat

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuannya,

pemahamannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang

ada pada individu itu.(Sudjana, Nana,2000):

2) Menurut Anni, Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh

peserta didik  setelah mengalami aktivitas belajar.

Dari pengertian hasil belajar di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta  didik setelah

peserta didik tersebut mengalami aktivitas belajar.

Selain itu, proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu guru dan siswa

akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai akibat kegiatan
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pembelajaran bersifat nonfisik seperti perubahan sikap, pengetahuan maupun

kecakapan. Menurut Prof. Eko Putro bahwa, berbagai perubahan yang terjadi pada

diri siswa sebagai hasil pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua,yaitu output dan

outcome. Output merupakan kecakapan yang dikuasai siswa yang segera dapat

diketahui setelah mengikuti serangakaian proses pembelajaran. Ada juga yang

menyebut output pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang bersifat jangka

pendek. Output pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hardskils

dan soft skills.49

Berangkat dari argument di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hasil belajar

dalam program pembelajaran merupakan salah satu kegiatan untuk menilai tingkat

pencapaian kurikulum dan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Selanjutnya,

penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data

hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimilki siswa setelah mengikuti kegiatan

pembelajaran. Data pengukuran hasil belajar siswa tersebut dapat diperoleh melalui

tes, pengamatan (observasi), wawancara, maupun angket.

b. Fungsi Penilaian Hasil Belajar Dalam Pembelajaran

Berpacu pada argument Eko Putro tentang hasil belajar, ada beberapa fungsi

penilaian hasil belajar dalam pendidikan (pembelajaran) baik yang menggunakan tes

maupun nontes. Di antara fungsi-fungsi tersebut antara lain : (1) dasar mengadakan

seleksi, (2) dasar penempatan, (3) diagnostik, (4) umpan balik, (5) menumbuhkan

37 Eko Putro, EvaluasiProgramPendidikan (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 25
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motivasi belajar dan mengajar, (6) perbaikan kurikulum dan program pendidikan, (7)

pengembangan ilmu. 50

Berdasarkan argument di atas, maka dapat diklarifikasi secara terperinci

terkait penilaian hasil belajar yang dimaksud, yakni :

1. Dasar mengadakan seleksi

Artinya bahwa, penilaian (hasil belajar) dapat digunakan sebagai dasar

mengambil keputusan tentang orang yang akan diterima atau ditolak

dalam suatu proses seleksi. Untuk dapat memutuskan penerimaan atau

penolakan ini maka haruslah digunakan alat penilaian yang tepat, yaitu tes

yang dapat meramalkan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam

suatu kegiatan tertentu pada masa yang akan datang dengan risiko

terendah.

2. Dasar penempatan

Yaitu setiap siswa sejak lahirnya membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga

pembelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan

siswa akan tetapi karena sering disebabkan keterbatasan sarana, prasaran

dan tenaga maka pembelajaran yang individual kadang-kadang sulit

dilaksanakan. Pendekatan yang lebih melayani perbedaan kemampuan

peserta didik adalah pembelajaran kelompok karena dapat menentukan

dengan pasti dikelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Setelah

melihat hasil belajar yang dicapai maka sekolompok siswa yang

50Ibid., h. 35
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mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang

sama dalam belajar

3. Diagnostik

Yakni dengan mengadakan penilaian sebenarnya guru telah mengadakan

diagnosis siswa tentang kelebihan dan kelemahan serta kesulitan-kesulitan

yang dialami dalam belajarnya sehingga kelemahan tersebut akan lebih

mudah dicari cara untuk mengatasinya.

4. Umpan Balik

Yaitu hasil belajar tertentu dapat digunakan sebagai umpan balik, baik

bagi individu yang menepuh tes maupun bagi guru yang telal berusaha

mentransfer kemampuannya kepada siswa.

5. Menumbuhkan motivasi belajar dan mengajar

Hasil belajar syogyanya dapat memotivasi belajar siswa dan dapat menjadi

pembimbing bagi mereka untuk belajar jika gagal dan mempertahankan

hasil yang dicapai jika berhasil. Selain mendorong siswa, hasil belajar juga

sekiranya dapat memacu perhatian serta keaktifan guru untuk mengajar

lebih baik.

6. Perbaikan kurikulum dan dan program pendidikan

Salah satu peran yang penting dari penilaian pendidikan adalah menjadi

dasar yang kuat bagi perbaikan kurikulum dan program pendidikan.

Artinya dengan adanya hasil belajar yang telah dicapai maka dapat diukur

pula tingkat keberhasilan kurikulum yang telah diterapkan.
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7. Pengembangan ilmu

Hasil belajar tentu saja akan memberikan sumbangan yang berarti bagi

perkembangan teori dan dasar pendidikan. Berdasarkan hasil belajar yang

ada, maka akan diperoleh pengetauan nyata yang sangat berharga untuk

pengembangan ilmu dan teori.

c. Pentingnya Hasil Belajar.

Guru maupun pendidik perlu mengadakan penilaian terhadap hasil belajar

siswa karena dalam dunia pendidikan atau lingkup sekolah penilaian hasil belajar

memiliki makna sangat penting terkait kedudukan tiga aspek yang ada dalam lembaga

pendidikan yakni:

1) Makna bagi siswa

Dengan diadakannya penilaian hasil belajar maka siswa dapat mengetahui sejauh

mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan guru. Hasil yang dicapai

siswa biasanya terpisah menjadi dua kemungkinan yakni memuaskan dan tidak

memuaskan.

2) Makna bagi guru

a. Berdasarkan hasl penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui

siswa-siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah

berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM) kompetensi yang

diharapkan. Dengan petunjuk ini guru dapat lebih memusatkan kepada siswa-

siswa yang belum berhasil mencapai KKM.
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b. Berdasarkan hasil belajar yang dicapai guru akan dapat mengetahui apakah

pengalaman belajar (materi pelajaran) yang disajikan sudah tepat bagi siswa

sehingga untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang tidak perlu diadakan

perubahan

c. Berdasarkan hasil belajar yang ada maka guru akan mengetahui apakah

strategi yang digunakan sudah tepat atau belum. Guru setidaknya harus selalu

melakukan intropeksi diri dan berusaha mencari strategi yang lain dalam

kegiatan pembelajaran.

3) Makna bagi sekolah

a. Apabila guru-guru mengadakan penilaian hasil belajar maka akan dapat

diketahui apakah kondisi dan kebiasaan belajar yang diciptakan oleh sekolah

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum, karena hasil belajar siswa

merupakan cermin dari kualitas suatu sekolah.

b. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat diguanakan

sebagai pedoman bagi sekolah untuk mengetahui apakah sekolah sudah

memenuhi standar pendidikan yang ada atau belum.

c. Informasi hasil belajar yang diperoleh dapat dijadikan sebagai pertimbangan

bagi sekolah untuk menyusun berbagai program pendidikan di sekolah untuk

masa-masa yang akan datang.

Berkaitan dengan hasil belajar, dalam hal ini Moh. Surya mengemukakan ciri-

ciri perubahan perilaku sebagai hasil belajar, yaitu :

1. Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional).
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Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari

individu yang bersangkutan. Begitu pula dengan hasil-hasilnya, individu yang

bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya

pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilan semakin meningkat,

dibandingkan sebelum mengalami proses belajar.

2. Perubahan yang kontinyu (berkesinambungan)

Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya

merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh

sebelumnya.

3. Perubahan yang fungsional

Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang

maupun di masa mendatang.

4. Perubahan yang bersifat positif.

Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah

kemajuan.

5. Perubahan yang bersifat aktif

Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya

melakukan perubahan.

6. Perubahan yang bersifat permanent

Perubahan perilaku yang diperoleh dari perilaku belajar cenderung menetap dan

melekat dalam dirinya.
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7. Perubahan yang bertujuan dan terarah

Individu yang melakukan kegiatan belajar tntunya mempunyai tujuan yang

hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka

panjang.

8. Perubahan perilaku secara keseluruhan

Perilaku perubahan belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan

semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan

keterampilannya.

Selain ciri-ciri hasil belajar yang dikemukakan oleh Moh. Surya di atas,

Sudjana juga mengemukakan bahwa hasil belajar melalui proses belajar mengajar

yang optimal dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar intrinsik

pada diri peserta didik. Peserta didik tidak mengeluh dengan prestasi yang rendah

dan ia akan berjuang lebih.

2. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik secara menyeluruh (komprehensif),

yakni mencakup ranah kognitif, pengetahuan atau wawasan, ranah afektif (sikap)

dan ranah psikomotorik, keterampilan atau perilaku.

3. Keterampilan peserta didik untuk mengontrol dan menilai hasil yang dicapainya

maupun menilai hasil dan mengendalikan proses dan usaha belajarnya.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik sangatlah

kompleks. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar diri peserta didik namun
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dapat juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri pribadi peserta didik. Pada setiap

jenjang pendidikan tentu tidak lepas dari berbagai macam permasalahan yang

merupakan tantangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dipecahkan.

Hasil belajar  yang dicapai oleh peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor

utama yaitu:

1. Faktor internal, meliputi  :

a. Motivasi

Seseorang akan berhasil dalam belajar atau melakukan aktivitas belajar

dengan baik jika pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar.

b. Konsentrasi

Jika perhatian terpusat pada pembelajaran maka stimulus lainnya yang tidak

diperlukan tidak akan masuk dalam alam bawah sadar sehingga pengamatan

menjadi sangat cermat dan berjalan baik, stimulus yang menjadi perhatiannya

menjadi mudah masuk ke dalam ingatan.

c. Reaksi

Di dalam kegiatan belajar diperlukan kegiatan unsur fisik maupun mental,

sebagai wujud  reaksi. Dengan adanya diri peserta didik, maka proses belajar

mengajar  akan menjadi hidup karena peserta didik tidak hanya sebagai obyek

dalam pembelajaran tetapi sebagai  subyek.

2. Faktor eksternal, meliputi :

a. Lingkungan keluarga
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Lingkungan keluarga yang kondusif terhadap aktivitas belajar peserta didik

memungkinkan peserta didik untuk aktif belajar.

b. Lingkungan masyarakat

Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan anak-

anak usia sekolah, dalam lingkungan masyarakat yang disiplin dalam

menjaga anak-anak untuk belajar secara intensif, maka akan berpengaruh

pada aktivitas belajarnya.

c. Kualitas pengajaran

Mutu pembelajaran merupakan faktor  yang sangat berpengaruh pada hasil

belajar, salah satunya ditunjang oleh sikap profesionalisme guru dalam

memilih dan menerapkan metode pembelajaran.

D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam memiliki muatan nilai yang hakiki yang bermanfaat

bagi upaya pembinaan dan pengembangan potensi anak didik melalui pendidikan

bimbingan dan pimpinan secara sistematik dan terpadu sehingga diharapkan anak

didik itu kelak menjadi manusia yang berkepribadian utama berdasarkan ajaran Islam.

Dari uraian di atas, Zakiah Daradjat dalam bukunya "Ilmu Pendidikan Islam",

mendefinisikan pendidikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Agama Islam adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan
terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat
memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai
pandangan hidup (Way of life).

b. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan
berdasarkan ajaran Islam.
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c. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran
agama Islam yaitu, berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik
agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami,
menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah
diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran Islam itu sebagai
suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di
dunia maupun akhirat kelak.51

Pengertian di atas mengandung ajaran-ajaran Islam yang harus dipahami,

dihayati dan diamalkan oleh anak didik dalam kehidupannya dimana potensi-potensi

yang ia miliki dapat diaplikasikannya dalam kehidupannya sebagai hamba Allah.

Pendapat lain, Oemar Muhammad Al-Tommy al- Syaebani: ”Pendidikan

agama Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam

kehidupan pribadinya atau kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses

pendidikan”.52 Ini berarti bahwa dengan pendidikan agama Islam mencerminkan

sikap dan pribadi anak didik berkembang dan berubah sesuai dengan tujuan

pendidikan yang hendak dicapai.

Sehubungan dengan uraian di atas Ahmad D. Marimba mengemukakan

bahwa:”Pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik

terhadap perkembangan jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya kepribadian

yang utama (insan kamil )”. 13

Arah pendidikan agama Islam, cukup jelas yakni terciptannya manusia yang

bertaqwa kepada Allah SWT, dimana tugas dan fungsi yang perlu di emban oleh

pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung seumur
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hidup dimana pendidikan Islam memiliki sasaran pada murid yang senantiasa tumbuh

dan berkembang secara dinamis, mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya.

Pendidikan Agama Islam merupakan bagian pendidikan yang amat penting

yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai antara lain akhlak dan

keagamaan. Oleh karena itu pendidikan agama menjadi tanggung jawab keluarga,

masyarakat dan pemerintah. Pendidikan yang benar adalah memberikan kesempatan

kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang ia miliki sesuai dengan ajaran

agama Islam.

Kalau diamati pengertian pendidikan agama Islam, akan terlihat dengan jelas

bahwa sesuatu yang diharapakan dalam pendidikan akan terwujud setelah orang

mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan dalam hal ini mengamalkan,

memahami dan menghayati ajaran-ajaran Islam.

Dari pengertian-pengertian pendidikan agama Islam yang telah dipaparkan di

atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah

merupakan upaya atau usaha dalam membina dan mengembangkan potensi-potensi

yang ada dalam diri pribadi-pribadi manusia yang diupayakan seoptimal mungkin

sehingga individu mengalami perkembangan ke arah yang diinginkan dalam

mencapai kepribadian muslim yang harmonis jasmaniyah dan rohaniyah sesuai

dengan ajaran Islam menuju kepada kebahagian hidup di dunia dan akhirat.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang didalamnya terdapat

proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan media gambar, yang
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melibatkan guru dan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan  belajar pendidikan

agama Islam.

Gambaran umum alur kerangka pikir tentang penelitian tindakan kelas dengan

menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama

Islam, digambarkan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir







Hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas III SDN 1
Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Rendah

Penelitian Tindakan Kelas

Menggunakan media gambar

Hasil Belajar pendidikan agama Islam siswa kelas III SDN 1
Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe Meningkat.
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F. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesis tindakan penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut. “Jika diterapkan media gambar dalam

pembelajaran pendidikan agama Islam, maka dapat meningkatkan hasil belajar

pendidikan agama Islam siswa kelas III SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia

Kabupaten Konawe”.


