BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.

Hubungan Dengan Penelitian Sebelumnya
Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang memfokuskan pada

peranan pemanpatan media pembelajaran dalam meningkatkan motivasi
belajar siswa pada MAN 2 Tulehu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi
Maluku. Dengan mengangkat permasalahan bagaimana jenis-jenis peranan
media pembelajaran yang digunakan pada MAN 2 Tulehu Kabupaten
Maluku Tengah Provinsi Maluku. Dan ini merupakan penelitian yang
pertama kalinya dilakukan di MAN 2 Tulehu Kabupaten Maluku Tengah
Provinsi Maluku. Dengan Judul “Peranan Pemanpatan Media Pembelajaran
dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Di MAN 2 Tulehu Kabupaten
Maluku Tengah Provinsi Maluku.” Berdasarkan uraian tersebut diatas
maka dapat dikemukakan bahwa ada kaitan dengan penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh saudara Asrudin dengan judul penelitian “Peranan
Evaluasi Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Peserta
Didik Pada SMA Negeri 3 Bau-Bau”, dengan mengangkat tiga pokok
permasalahan yakni bagaimana peranan pendidikan agama Islam terhadap
peningkatan prestasi peserta didik dan langkah-langkah apa saja yang dapat
digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan agama Islam pada
peserta didik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Madi
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mahasiswa UMI lulusan tahun 2010. Dengan mengangkat judul penelitian
“Peranan Media Pendidikan Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
pada SMA Negeri 3 Bau-Bau”, dengan permasalahan tentang jenis-jenis
media pendidikan yang digunakan pada SMA Negeri 3 Bau-Bau.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan hubungan
antara

penelitian

saat

ini

dengan

penelitian

sebelumnya

yakni

permasalahan yang dibahas dalam tesis atau penelitian sebelumnya belum
ada yang menyentuh pembahasan tentang peranan pemanpatan media
pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya di
MAN 2 Tulehu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah media dalam
kaitanya dengan peningkatan motivasi belajar siswa belum sepenuhnya di
lakukan. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan sebagai langkah awal
dengan fokus pembahasan tentang media pembelajaran serta pengaruhnya
untuk meningkatkan semangat belajar siswa.
B.

Landasan Teori
Belajar adalah proses yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang

hidupnya. Proses belajar ini terjadi karena adanya interaksi antara
seseorang dengan lingkunganya, oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan
saja dan dimana saja. Salah satu tanda bahwa seseorang

bisa belajar

dengan adanya perubahan dan tingkah laku pada setiap orang yang
mungkin disebabkan karena terjadinya suatu perubahan pada tingkat
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pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Apabila proses belajar tersebut
bisa diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah antara lain
dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri siswa secara
terencana baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi
oleh lingkungan yang antara lain terdiri atas Murid, Guru, Petugas
Perpustakaan, Kepala Sekolah, bahan atau materi pelajaran (buku, modul,
selebaran, rekaman fideo, atau audio dan yang sejenisnya) dan berbagai
sumber belajar dan fasilitas (proyektor, overhead, perekam, pita, audio,
video, radio, televisi, komputer, perpustakaan, pusat sumber belajar dan
lain-lain).1 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 tidak tertutup
kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan
tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang
bisa dijangkau yang lebih efisien dan nyaman meskipun sederhana dan
bersahaja tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan yang
diharapkan. Disamping mampu menggunakan alat-alat yang tersedia, guru
juga dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan membuat media
pendidikan yang akan digunakanya apabila media tersebut belum tersedia.
1

Azhar Arsyad, Media Pengajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1-2
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Untuk itu guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup
tentang media pembelajaran pendidikan, menurut Oemar Hamalik media
pembelajaran meliputi:
a) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses
belajar mengajar
b) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.2
c) Seluk-beluk proses belejar
d) Hubungan antara metode belajar dan media.
e) Nilai atau manfaat media pembelajaran dalam pengajaran.
f) Pemilihan dan penggunaan media pembelajaran
g) Berbagai jenis alat dan teknis media pembelajaran
h) Usaha inovasi dalam media pendidikan.3
Dalam kaitanya dengan kepekaan pemahaman guru dalam
penggunaan media pembelajaran. Maka ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Pertama guru harus
memiliki pemahaman media pembelajaran, antara lain; jenis dan manfaat
media

pembelajaran,

kriteria

memilih

dan

menggunakan

media

pembelajaran, menggunakan media sebagai alat bantu mengajar dan
2

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan ketrampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan ,mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan. Lihat Ismail SM,et.al. Paradiqma Pendidikan Islam,
(Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2001), h. 202.
3
Oemar Hamalik, Media Pendidikan, (Bandung: Citra Aditi Bakti, 1994), h. 6
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tindaklanjut media dalam proses belajar siswa. kedua guru harus trampil
membuat media pembelajaran pendidikan, terutama media dua dimensi
atau media grafis dan beberapa media tiga dimensi atau proyeksi. Ketiga
pengetahuan dan keterampilan dalam menilai keefektifan penggunaan
media dalam proses pengajaran.
Menilai keefektifan media pembelajaran penting bagi guru agar
dapat menentukan apakah penggunaan media mutlak diperlukan atau tidak
selalu diperlukan dalam pengajaran sehubungan dengan prestasi belajar
yang dicapai oleh siswa. Apabila penggunaan media pembelajaran
pendidikan tidak dipengaruhi proses dan kualitas pengajaran, sebaiknya
guru tidak memaksakan penggunaanya dan perlu mencari usaha lain diluar
media pembelajaran pendidikan.4 Dengan pertimbangan keefektifan dan
keefisienan sebuah media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru
dalam mendesaian proses belajar mengajar, maka perlu sekali diperhatikan
beberapa kriteria media pembelajaran pendidikan.
1. Ketetapannya dengan tujuan pengajaran. Media pembelajaran dipilih
atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuantujuan instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi,
analisis,

sintesis

lebih

memungkinkan

pembelajaran pendidikan.

4

Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, Op.Cit. h. 4

digunakannya

media
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2. Dukungan terhadap bahan pelajaran. Artinya bahan pelajaran yang
bersifat fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan
bantuan media agar lebih mudah dipahami oleh siswa.
3. Kemudahan memperoleh media. Artinya media yang diperlukan mudah
diperoleh setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru disaat mengajar.
4. Keterampilan dalam menggunakanya. Apapun jenis media yang
diperlukan syarat utama adalah guru dapat menggunakanya dalam
pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya
tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi
belajar siswa dengan lingkungannya.
5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. Sehingga media dapat
bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung.
6. Sesuai

dengan

taraf

berfikir

siswa.

Artinya

memilih

media

pembelajaran dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa
sehingga makna yang terkandung dapat dipahami oleh para siswa.
Dengan kriteria pemilihan media di atas guru dapat lebih mudah
menggunakan media mana yang dianggap tepat untuk membantu
mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. Kehadiran media dalam
proses pengajaran jangan dipaksakan sehingga mempersulit tugas guru,
tetapi harus sebaliknya yakni mempermudah guru dalam menjelaskan
bahan pengajaran. Oleh sebab itu media bukan keharusan tetapi sebagai
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pelengkap jika dipandang perlu untuk mempertinggi kualitas belajar dan
mengajar.
Dalam hubunganya dengan penggunaan media pada waktu
berlangsungnya pengajaran setidak-tidaknya digunakan guru pada situasi
berikut ini:
1. Perhatian siswa terhadap pengajaran sudah berkurang akibat kebosanan
mendengarkan uraian guru. Penjelasan atau penuturan secara verbal
oleh seorang guru mengenai bahan pengajaran biasanya sering
membosankan apabila cara guru menjelaskan tidak menarik. Dalam
situasi ini tampilnya media akan mempunyai makna bagi siswa dalam
menumbuhkan kembali perhatian belajar pada siswa.
2. Bahan pelajaran yang dijelaskan oleh guru kurang dipahami siswa.
Dalam situasi ini sangat bijaksana apabila guru menampilkan media
untuk membantu menjelaskan untuk meningkatkan pemahaman siswa
mengenai bahan pengajaran.
3. Terbatasnya sumber pengajaran. Tidak semua sekolah mempunyai buku
sumber, situasi ini menuntut guru untuk menyediakan sumber tersebut
dalam bentuk media.
4. Guru tidak bergairah dalam menjelaskan bahan pengajaran melalui
penuturan kata-kata (verbal) akibat terlalu lelah disebabkan telah
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mengajar cukup lama. Dalam situasi ini guru dapat menampilkan media
sebagai sumber belajar bagi siswa.5
Mencermati posisi guru dalam mempergunakan media untuk
mengantisipasi beberapa kemungkinan yang survice dalam proses
pengajaran diatas. Maka dapat ditarik generalisasi pemahaman konseptual
bahwa peranan media dalam proses pengajaran dapat ditempatkan sebagai
alat untuk menjelaskan bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan
pelajaran dan juga untuk menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut
dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Paling tidak
guru dapat menempatkan sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar
siswa. Melalui penggunaan media pembelajaran pendidikan diharapkan
dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya
dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa.
1. Pengertian Media Pembelajaran
Sebelum membahas lebih mendalam tentang media pembelajaran,
maka terlebih dahulu mengeksplorasi tentang asal muasal istilah tersebut.
Setiap bentuk komunikasi memerlukan bentuk media tertentu. Hal ini
mempengaruhi pemakaian istilah sesuai dengan perkembangan konsepnya.
Istilah yang mula-mula dikenal adalah Visual Education (Alat Peraga
pandang), kemudian berubah menjadi Audio Visual Aids (Akar Pandang
Dengar), lalu berkembang menjadi instructional atau Curriculum
5

Ibid, h. 6
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Materialis, (bahkan pengajaran atau materi kurikulum), kemudian
berkembang menjadi Audio Visual Communication (Komunikasi, Pandang,
Dengar) dan selanjutnya menjadi Instructional Media (Media Pengajaran)
yang kemudian berubah menjadi Educational Technology (Tehnologi
Pendidikan).6 Dengan demikian maka media pembelajaran merupakan alat
atau perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam kelas di saat
proses belajar mengajar di sekolah. Sedangkan media pembelajaran
pendidikan juga merupakan keseluruhan dari perangkat pembelajaran di
kelas serta di luar kelas yang dapat dimanfaatkan oleh setiap guru dalam
rangka meningkatkan minat belajar siswa. Media pembelajaran pendidikan
dalam alur perkembangan istilah ini dapat disamakan dengan media
pembelajaran. Kedua istilah ini sering digunakan secara berganti, namun
untuk menjaga konsistensi atau taat asas istilah dan arti, maka selanjutnya
digunakan istilah media pendidikan, karena tidak semua media pengajaran
merupakan media pendidikan, tetapi setiap usaha pendidikan sudah pasti
pula merupakan kegiatan pengajaran. Singkatnya tidak semua pengajaran
bersifat mendidik, tetapi semua pendidikan sudah dengan sendirinya
mengajar.
Telaah asal muasal kata media pendidikan menyebabkan munculnya
istilah media yang berasal dari bahasa latin medium yang secara harfiah

6

Amir Achsin, Media Pendidikan Dalam Kegiatan Belajar Mengajar, ( Ujung Pandang:
IKIP Ujung Pandang, 1986), h. 8
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berarti perantara atau pengantar.7 Media adalah perantara atau pengantar
pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sementara Sabtiso S. Handijojo
sebagaimana yang dikutip oleh Amir Achsin mengatakan media adalah
semua bentuk perantara yang dipakai oleh penyebar ide, sehingga ide atau
gagasan tersebut sampai kepada penerima. Azhar Arsyad yang mengutip
Gerlach dan Ely, mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis
besar adalah manusia materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang
membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan keterampilan atau sikap.
Dalam pengertian guru, teks dan lingkungan sekolah merupakan media.
Lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung
diartikan sebagai alat-alat untuk menangkap, memproses dan menyusun
kembali informasi visual atau verbal.8 Batasan lain telah dikemukakan oleh
para ahli yang sebagian di antaranya tercantum dalam AECT ( Association
of Education and Commucation Technology), memberi batasan tentang
media segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan
pesan atau informasi. Disamping sebagai syistem penyampaian atau
mengantar media sering diganti dengan kata mediator yang menurut
Fleming adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua
pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator media menunjukan
7

Arief S. Sadiman et.al. Media Pendidikan: Pengertian Pengembanghan dan Pemanfaatan,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6
8
Azhar Arsyad, Media Pengajaran, Cet. III, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.
3
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perannya yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama
dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran. Disamping itu mediator dapat
pula mencerminkan pengertian bahwa setiap sistem pengajaran yang
melakukan media mulai dari guru sampai peralatan dapat disebut media.9
Ringkasnya media adalah menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan
pengajaran. Setelah mengemukakan pengertian media oleh beberapa ahli
pendidikan, maka media seyogyanya harus diintegrasikan dengan
pendidikan

sehingga

terdapat

formulasi

yang

sistematis

tentang

pendidikan. Dengan demikian media pendidikan adalah media yang
penggunaanya diintegrasikan dengan tujuan dari pengajaran yang biasanya
sudah dituangkan dalam GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran)
dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. 10
Sedangkan Briggs, mengatakan bahwa media pembelajaran adalah
peralatan fisik untuk membawakan atau menyampaikan isi pengajaran
kedalamanya termasuk buku, papan tulis, dan sebagainya termasuk suara
guru perilaku non verbal.11
Media pembelajaran dalam analisis konseptual diartikan sebagai
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (message),
merangsang pikiran perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat

9

Ibid, h. 4
Amir Achsin, Op. Cit, h. 9
11
Azhar Arsyad, Op.Cit, h. 5
10
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meningkatkan pengalaman belajar, pengajaran dengan menggunakan
media pendidikan tidak hanya sekedar menggunakan kata-kata dengan
demikian dapat diharapkan hasil pengalaman belajar lebih berarti bagi
siswa. Dalam hal Gagne dan Briggs menekankan media sebagai alat untuk
merangsang proses belajar.12 Dalam upaya penggunaan media pendidikan
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, maka keberadaan guru
merupakan variabel penting, yang tidak dapat dinafikan. Karena tugas guru
adalah membina, membimbing dan mengarahkan serta menuangkan
kemampuan-kemampuanya dan menunjukan sikap-sikap yang baik
terhadap murid sesuai dengan perkembanganya. Hal ini berarti
perkembangan sikap dan kepribadian tidak terbatas pelaksanaanya melalui
pembinaan di kelas saja. Dengan kata lain tugas guru dalam membina
murid tidak terbatas pada interaksi belajar mengajar saja. Fungsi sentral ini
berjalan sejajar dalam melakukan kegiatan dalam mengajar (fungsi
intruksional) dalam kegiatan bimbingan bahkan dalam setiap tingkah
lakunya dalam berhadapan dengan murid senantiasa terkandung fungsi
mendidik.
2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Dalam proses belajar mengajar unsur yang sangat penting adalah
metode mengajar dan media pendidikan. Pemilihan salah satu metode

12

Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, ( Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 1996), h. 99
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mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang
sesuai meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus memperhatikan
dalam memilih media antara lain tujuan pengajaran jenis tugas dan respon
yang diharapkan siswa kuasai setelah pengajaran berlangsung dan konteks
pembelajaran termasuk karakter siswa. Meskipun demikian dapat
dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pendidikan adalah sebagai
alat bantu mengajar yang turut mempegaruhi iklim, kondisi dan lingkungan
belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru.
Menurut Oemar Hamalik, mengemukakan bahwa pemakaian media
pendidikan dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan
dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar
dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.
Penggunaan media pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu
keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran
pada saat itu.13 Menurut John M. Lanon, bahwa media pendidikan
berfungsi untuk menarik minat siswa meningkatkan pengertian siswa,
memberikan data yang kuat dan terpercaya, memadatkan informasi dan
memudahkan menafsirkan data.14 Dalam pandangan Mc. Known,
mengatakan bahwa ada empat fungsi media pendidikan, mengubah titik
berat pendidikan formal dari pendidikan yang menekankan/mengajarkan

13
14

Oemar Hamalik, Op.Cit, h. 7
Amir Achsin, Op.Cit, h. 15
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makna mata-mata pelajaran yaitu sebagian besar kurang berguna bagi
kebutuhan kehidupan anak, membangkitkan minat pada murid-murid
karena :
1) Media pembelajaran pada umumnya merupakan sesuatu yang unik bagi
anak sehingga menarik perhatian anak.
2) Penggunaan media pembelajaran memberikan anti kebosanan kepada
anak lebih besar dibandingkan dengan cara belajar yang tradisional.
3) Media pembelajaran itu lebih konkrit dan lebih mudah dipahami.
4) Memungkinkan anak untuk berbuat sesuatu.
5) Mendorong anak untuk ingin tahu lebih banyak, dikarenakan; (a)
memberikan kejelasan. Dengan penggunaan berbagai media, anak
mendapat pengalaman yang lengkap yaitu dengan melalui lambang
kata, wakil dari benda yang sebenarnya. (b) memberikan rangsangan
penggunaan media pembelajaran pendidikan merangsang anak untuk
ingin tahu. Keingintahuan anak merupakan pangkal dari ilmu
pengetahuan. Karenanya rasa ingin tahu tersebut hendaknya dieksploitir dalam proses belajar mengajar dengan pemakaian media
pendidikan.15
Disisi lain media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar
siswa dalam pengajarannya yang pada giliranya diharapkan dapat

15

Ibid, h. 16
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mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa alasan mengapa
media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa antara lain:
1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat
menumbuhkan minat belajar bagi siswa.
2) Bahan pengajaran akan lebih luas maknanya sehingga dapat dipahami
oleh para siswa dan memungkinkan siswa mengetahui tujuan
pengajaran yang lebih baik.
3) Metode belajar akan lebih bervariasi tidak semata-mata karena
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga
siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi bila guru
mengajar untuk setiap jam pelajaran.
4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya
mendengarkan uraian guru tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati,
melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.16
Fungsi media visual merupakan inti yaitu menerima dan
mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran
yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks
meteri pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan
materi pelajaran atau mata pelajaran itu karena merupakan salah satu
pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak

16

Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran, ( Bandung: Sinar Baru
Algesindo),h. 2
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memperhatikan, dengan gambar yang diproyeksikan melalui overhead
dapat menuangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran
yang akan mereka terima. Dengan demikian kemungkinan untuk
memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar.
Fungsi efektif media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan
siswa ketika belajar (atau membaca teks) yang bergambar. Gambar atau
lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa misalnya
informasi yang menyangkut sosial atau ras, sedangkan fungsi kognitif
media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan
bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk
memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam
gambar. Adapun fungsi kompensatori media pendidikan terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami
teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengoranisasikan
informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain media
pendidikan berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat
menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau
disajikan secara verbal.
Encyclopedia of Educational Research dalam Oemar Hamalik
merinci manfaat media pendidikan sebagai berikut:

28

1. Meletakan dasar-dasar yang konkrit untuk berfikir oleh karena itu
mengurangi verbalisme.
2. Memprbesar perhatian siswa.
3. Meletakan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar oleh
karena itu membuat pelajaran lebih mantap.
4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan
berusaha sendiri.
5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu terutama melalui
gambar hidup.
6. Memberikan pengalaman yang tidak mudah dengan cara lain dan
membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar.
7. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan
kemampuan berbahasa.17
3.

Jenis-Jenis dan Kriteria Pemilihan Media
Pengajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media

yang akan digunakan dalam proses pengajaran itu juga memerlukan
perencanaan yang baik. Meskipun demikian kenyataan di lapangan
menunjukan bahwa seorang guru adalah salah satu media dalam kegiatanya
dalam kelas atas dasar pertimbangan antara lain: (a) ia merasa sudah akrab
dengan media itu papan tulis atau penyetor transparansi, (b) ia merasa
bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan baik daripada
17

Oemar Hamalik, Op.Cit, h. 9
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dirinya sendiri seperti diagram pada Flip Chart atau (c) media yang
dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa serta menuntunnya
pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Pertimbangan ini
diharapkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai
tujuan yang ia telah tetapkan.18 Heinich dan kawan-kawanya mengajukan
model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan
istilah ASSURE. ASSURE adalah singkatan dari Analize Leancer
Characteristic, state obyektive modify media, utilize response and evaluate.
Model ini mengandung enam kegiatan utama dalam perencanaan sebagai
berikut:
(A) Menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran, apakah mereka
siswa sekolah lanjutan atau perguruan tinggi, anggota organisasi
pemuda, perusahaan, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya sosial
ekonomi serta menganalisis karakteristik mereka yang meliputi antara
lain pengetahuan, keterampilan dan sikap awal mereka.
(S) Menyatakan atau merumuskan tujuan pengajaran yaitu prilaku atau
kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
diharapkan siswa miliki dan kuasai setelah proses belajar mengajar
selesai. Tujuan ini akan mempengaruhi pemilihan media dan urutanurutan penyajian dan kegiatan belajar.

18

Ibid, h. 2
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(S) Memilih dan memodifikasi atau merancang dan mengembangkan
materi dan media yang tepat. Apabila materi dan media pendidikan
yang tersedia akan dapat mencapai tujuan, materi dan media itu
sebaiknya digunakan untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya.
Disamping itu perlu pula diperhatikan apakah materi dan media akan
mampu membangkitkan minat siswa, memiliki ketepatan informasi,
memiliki kualitas yang baik, memberikan kesempatan bagi siswa
untuk berpartisipasi, setelah terbukti efektif jika pernah diujicobakan
dan menyiapkan petunjuk untuk berdiskusi atau kegiatan fool up.
Apabila materi dan media yang tidak cocok dengan tujuan atau tidak
sesuai

dengan

sasaran

partisipan,

materi dan

media

dapat

dimodifikasi. Jika tidak memungkinkan untuk memodifikasi yang
telah tersedia barulah memilih alternative ketiga yaitu merancang dan
mengembangkan materi dan media yang baru. Tentu saja kegiatan ini
lebih mahal dari segi biaya waktu dan tenaga. Namun demikian
kegiatan ini memungkinkan untuk menyiapkan materi dan media
yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.
Untuk memahami objektifitas permasalahan kehidupan masa kini
dan akan datang, mustahil akan tercapai tanpa melalui proses belajar, baik
secara teoritis, praktis maupun emperis. Dan orang yang belajar dengan
cara spekulasi, dalam arti tanpa ada motiasi yang tepat di dalam atau dari
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luar dirinya mustahil pula akan berhasil sebagaimana mestinya. Salah satu
persyaratan yang dapat menimbulkan konsenrtasi belajar adalah adanya
“motivasi” terhadap suatu objek yang akan dipelajari, sehingga tidak
merasa lelah dan bosan ataupun putus asa sekalipun mengalami kegagalan
tetapi sebaliknya mereka jadikan suatu acuan serta motifasi untuk lebih
kreatif demi mencapai apa yang diharapkan di masa datang.
Contoh konkrit penulis kemukakan bahwa seseorang bisa duduk
berjam-jam bermain catur dengan penuh konsentrasi karena ada “motivasi”
pada permainan itu minimal untuk memenangkan pertarungan teknik dan
strategi. Motivasi belajar akan muncul setelah ada stimulus yang
menyenangkan dari luar individu peserta didik seperti kemampuan guru
menggunakan metode pembelajaran yang menimbulkan semangat belajar.
Sehubungan dengan argumentasi tersebut, maka jelaslah bahwa
minat belajar adalah merupakan kegiatan yang kuat untuk mencari
pengetahuan dan pengalaman-pengalaman baru demi mencapai suatu
kecerdasan, keterampilan dan keahlian yang bermanfaat bagi pribadi,
keluarga, masyarakat bangsa dan agama. H. M. Tahir Mursal menyatakan
bahwa; Minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan,

32

kegemaran istimewa yang khusus terhadap obyek-obyek tertentu yang
terdapat pada usia 9 tahun sampai dewasa. 19
Bertolak dari uraian tersebut, akan nampak dengan jelas bahwa
perhatian dan minat adalah merupakan motiasi yang sangat efektif dalam
upaya meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik. Tinggi atau
rendahnya konsentrasi sangat ditentukan oleh motivasi, baik motivasi yang
bersifat internal maupun motivasi bersifat eksternal karena kedua faktor ini
adalah sama. Sama dominan pengaruhnya, terhadap minat belajar terutama
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Soetoe menyatakan bahwa:
“Belajar adalah dapat merumuskan berbagai perubahan yang relatif
menetap dalam tingkah laku sebagai akibat atau hasil pengalaman yang
lalu.”20
Perubahan yang lahir dari hasil belajar akan bermuara pada unsur
progresitisme atas seluruh aspek kepribadian termasuk kecerdasan,
keterampilan dan budi pekerti. Hal ini merupakan aktualisasi dari
konsentrasi peserta didik dalam menghadapi pelajaran karena ada “minat”
terpatri pada diri mereka akibat adanya sugesti dari luar. Seorang pelajar
akan tekun, disiplin dan penuh dedikasi dalam mengunakan waktu belajar
apabila situasi dan kondisi jasmani ataupun rohani dalam keadaan prima.

19

H.M. Tahir A. Mursal, Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan, Cet. 3, (Palembang: PT AlMa’ruf, 1981), h. 100
20
Soetoe, Psikologi Pendidikan, ( Jakarta: P & K, 1973), h. 102
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Aktifitas belajar dilakukan antara lain demi untuk mendapatkan
pengalaman-pengalaman baru yang sedang dicita-citakan. The Liang Gie
mengatakan:
Bahwa minat belajar itu tidak ditunjukan kepada satu atau dua mata
pelajaran yang pokok saja, melainkan juga semua mata pelajaran.
Suatu mata pelajaran hanya dapat dipelajari dengan baik apabila
pelajar dapat memusatkan perhatianya terhadap pelajaran itu. Dan
minat merupakan salah satu faktor yang memungkinkan konsentrasi
itu.21
Hubungan media dengan peningkatan motivasi belajar siswa sangat
erat dan signifikan. Hal tersebut tersebut terjadi bila penggunaan media
memenuhi kriteria dan pemilihan yang tepat didukung penerapan metode
pembelajaran dan profesionalisasi guru sebagai pendidik, serta unsur-unsur
yang mempengaruhi motivasi belajar siswa itu sendiri. Penggunaan media
pembelajaran pada orientasi pembelajaran akan sangat membantu
keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran
pada saat itu. Membangkitkan motivasi dan minat siswa serta dapat
membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan
menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan
informasi.
Disamping itu secara praktis dan sistematis melalui pembelajaran
dapat

memberikan

kesamaan

pengalaman

kepada

siswa

tentang

kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, mengatasi
21

Lihat The Liang Gie, Op. Cit, h. 12
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keterbatasan indra, dan ruang waktu. Ada beberapa unsur yang perlu di
perhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar, (a) unsur-unsur yang
mempengaruhi motifasi belajar seperti keterampilan mengajar guru,
kemampuan siswa, unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, media
yang sesuai dengan tingkat kematangan siswa dan kondisi lingkungan
siswa, (b) upaya meningkatkan motivasi belajar siswa meliputi upaya
mengoptimalisasikan penerapan prinsip belajar, mengoptimalisasikan
pengunaan media pembelajaran yang serasi dan profesionalisme guru
dalam menerapkan media (alat) pembelajaran.
Dari kedua unsur motivasi belajar di atas, dan beberapa unsur
lainnya melahirkan beberapa indikator yang diharapkan antara lain, siswa
dapat tekun, ulet dalam menghadapi tugas belajar, tidak lekas putus asa,
tidak cepat puas dengan prestasi yang diperolehnya, lebih senang dan kuat
melakukan aktivitas-aktivitas belajar dengan penuh gairah dan terarah.
Tidak mudah melepaskan hal-hal yang disenangi dan diyakininya benar
dan senang mencari dan memecahkan masalah. Sehingga mampu
menciptakan

terwujudnya

siswa-siswa

berprestasi,

mandiri

dan

bertanggungjawab.
Sehubungan dengan beberapa indikasi motivasi belajar tersebut,
peranan media adalah membantu memudahkan proses belajar yang
dinamis, kreatif dan inovatif.
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C.

Kerangka Pikir
Media pembelajaran adalah merupakan salah satu alat yang

mempunyai peranan dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam
proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat melalui asas atau dasar
penggunaan media tersebut antara lain:
1. Untuk memperjelas penyajian pesan yang disampaikan.
2. Untuk membatasi ruang, waktu dan daya indera.
3. Untuk mengatasi sikap pasif anak didik.
4. Untuk membantu/mengatasi sifat-sifat yang unik, lingkungan dan
pengalaman yang berbeda-beda.
Penggunaan media pengajaran pada prinsipnya sebagaimana
dijelaskan Dr. Arifin S. Sadiman, M.Sc. dkk. Dalam media pendidikan,
adalah sebagai berikut:
a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra seperti : objek
yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film,
bingkai, film, atau model; objek yang kecil dibantu dengan proyektor
mikro, film bingkai, film, atau gambar, gerak yang terlalu lambat atau
terlalu cepat, dapat dibantu dengan time lapse atau high-speed
photography. Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa di
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tampilkan lagi lewat rekaman film, vidio, film bingkai, foto maupun
secara verbal; objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin)
dapat dijelaskan dengan model, diagram, dan lain-lain.
c. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi
dapat diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran
berguna untuk:
1). Menimbulkan kegembiraan belajar.
2). Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik
dengan lingkungan dan kenyataan.
3). Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut
kemampuan dan minatnya.
4). Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat siswa di
tambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda,
sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama
untuk sikap siswa, maka guru akan banyak mengalami kesulitan
bilamana semuanya itu harus diatasi senmdiri, apalagi bila latar
belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini
dapat

diatasi

dengan

kemampuannya dalam:

media

pendidikan,

yaitu

dengan
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-

Memberikan perangsang yang sama.

-

Mempersamakan pengalaman

-

Menimbilkan persepsi yang sama.22

Media pembelajaran pada dasarnya adalah sebagai perantara untuk
menjelaskan pesan yang disampaikan oleh pengajar/kepada anak didik
untuk mencapai tujuan pendidikan/pengajaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan media pengajaran dapat mengatasi ruang, waktu dan daya
indra, ruang yang terlalu besar bisa diperkecil dengan realita, gambar atau
peta/globe yang dapat memperkecil dan dapat dibawa ke ruang kelas.
Dimasa lalu dapat ditampilkan lagi melalui rekaman film, vidio, film
bingkai foto maupun secara verbal. Untuk lebih jelasnya kerangka pikir
tersebut diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini:

22

Disadur dari Dr. Arief S. Sadiman, dkk Op.Cit. h. 16-17
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BAGAN KERANGKA PIKIR

Peranan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa di MAN 2 Tulehu
Kabupaten Maluku Tengah
Provins Maluku

Media
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Siswa

Proses Belajar

Minat Belajar Siswa
Meningkat

Guru

