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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kajian Teori 

 
1. Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” yang 

secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara atau pengantar 

sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli memberikan definisi tentang 

media pembelajaran. Media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti: buku, film, video 

dan sebagainya. Sedangkan, National Education Associaton (1969) mengungkapkan 

bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun 

pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari ketiga pendapat di atas 

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik 

(Akhmad Sudrajat 2208: 1). 

Akhmad Sudrajat (2008: 1) mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas 

pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat 

bantu guru untuk mengajar yang digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar 

pertengahan abad Ke –20 usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan 
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digunakannya alat audio, sehingga lahirlah alat bantu komputer. Sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya dalam bidang 

pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi 

semakin luas dan interaktif, seperti adanya komputer dan internet. 

Menurut Akhmad Sudrajat (2008: 1) Media memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya : 

a. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari 

faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan 

buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat 

mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke obyek 

langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke peserta didik. 

Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk 

gambar–gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial; 

b. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak 

mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang 

suatu obyek, yang disebabkan, karena : (a) obyek terlalu besar; (b) obyek terlalu 

kecil; (c) obyek yang bergerak terlalu lambat; (d) obyek yang bergerak terlalu 

cepat; (e) obyek yang terlalu kompleks; (f) obyek yang bunyinya terlalu halus; (f) 

obyek mengandung berbahaya dan resiko tinggi. Melalui penggunaan media yang 

tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta didik; 

c. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta 

didik dengan lingkungannya; 
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d. Media menghasilkan keseragaman pengamatan; 

e. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis; 

f. Media membangkitkan keinginan dan minat baru; 

g. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar; 

h. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit 

sampai dengan abstrak 

Pengertian media seperti dinyatakan oleh Smaldino, Russel, Heinich, dan 

Molenda (2005: 9) bahwa “Media adalah komunikasi dan sumber informasi, diambil 

dari bahasa latin yang berarti antara, istilah ini mengacu kepada segala hal sesuai 

yang membawa informasi antara sumber dan penerima, contohnya termasuk video, 

televisi, diagram, materi tertulis, program komputer, dan instruktur. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2006: 120) media  adalah sumber belajar,  

maka secara luas  media dapat  diartikan  dengan manusia, benda,  ataupun peristiwa 

yang memungkinkan anak didik memperoleh  pengetahuan  dan keterampilan. 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup 

penting. Karena dalam kegiatan tersebut  ketidak jelasan bahwa yang disampaikan 

dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai  perantara.  Kerumitan  bahan 

yang akan  disampaikan  kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan 

media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-

kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabtrakan bahan dapat dikonkretkan dengan 

kehadiran media. Dengan demikian, anak didik  lebih mudah mencerna bahan 

daripada tanpa bantuan media. 
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Menurut Smaldino, Russel, Heinich, dan Molenda (2005: 141) yang 

menyatakan bahwa: ”Komputer sistem terdiri dari media tradisional dalam 

kombinasi atau digabungkan dalam komputer sebagai gambaran teks,  gambar, 

grafik, suara dan video. Istilah komputer kembali pada tahun 1950 an dan 

didiskripsikan sebagai penerapan untuk mengkombinasikan berbagai media untuk 

mempengaruhi tingkat pendidikan”. 

Media  dilihat  dari daya  liputnya, yaitu (1)  media dengan  daya liput  luas dan 

serentak, yaitu penggunaan media  ini tidak terbatas  oleh tempat dan ruang serta  

dapat menjangkau  jumlah anak didik yang banyak  dalam waktu  yang sama; (2)  

media dengan daya liput yang  terbatas oleh ruang  dan tempat, yaitu media ini 

dalam penggunaannya membutuhkan  ruang dan tempat yang khusus; (3)  media 

untuk  pengajaran  individual, yaitu  media ini penggunaannya hanya untuk  seorang  

diri, termasuk  media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2006: 125). 

Media dilihat dari bahan pembuatannya, yaitu: (1) media sederhana,  yaitu 

media  dengan bahan dasarnya  diperoleh dan  harganya  murah, cara pembuatannya 

mudah, dan penggunaannya tidak sulit; dan (2) media kompleks, yaitu media  yang 

bahan dan alat pembuatannya  sulit diperoleh  serta mahal  harganya,  sulit 

membuatnya, dan  penggunaannya  memerlukan  keterampilan yang memadai 

(Syaiful Bahri Djamarah, 2006: 126). 

Media pengajaran adalah suatu alat bantu  yang tidak bernyawa. Alat ini 

bersifat netral. Peranannya akan terlihat jika guru pandai memanfaatkannya dalam 

proses belajar mengajar. Sebagai alat bantu dalam proses  belajar mengajar, media 
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mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Syaiful Bahri Djamarah, 2006: 134):  

a. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi  
tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk 
mewujudkan situasi belajar mengajar  yang efektif. 

b. Penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari 
keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa  media pengajaran  
merupakan salah satu unsur yang  harus dikembangkan oleh guru. 

c. Media pengajaran  dalam pengajaran, penggunaannya  integral dengan tujuan 
dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung  pengertian  bahwa penggunaan  
(pemanfaatan) media harus  melihat kepada  tujuan  dan bahan pelajaran. 

d. Penggunaan  media dalam  pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, 
dalam arti digunakan hanya  sekadar  melengkapi proses belajar  supaya lebih 
menarik perhatian siswa. 

e. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 
proses belajar  mengajar dan  membantu siswa  dalam menangkap  
pengertian yang dibeirkan guru. 

f. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu 
belajar  mengajar.   

 
Kegagalan seorang guru dalam mengembangkan media pengajaran akan terjadi 

jika penguasaan terhadap karakteristik media itu sendiri sangat kurang. Pemanfaatan 

media dengan maksud mengulur-ulur waktu tidak dibenarkan.  Karena kegiatan 

belajar mengajar bukan untuk hal itu. Apabila pemanfaatan media dengan maksud 

untuk memperkenalkan kekayaan sekolah. Semua itu tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan pencapaian tujuan pengajaran. Karena itu, pemanfaatan media hanya 

diharuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan pengajaran (Syaiful Bahri 

Djamarah, 2006: 135). 

Pembagian  lain dari media  ini adalah: (a) Audiovisual  Murni, yaitu  baik 

unsur  suara maupun unsur gambar berasal dari satu  sumber  seperti  film video-

cassette, dan (b) Audiovisual Tidak Murni, yaitu  yang unsur  suara dan unsur 

gambarnya  berasal dari sumber  yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang 

suara gambarnya  bersumber dari slides proyektor dan  unsur suaranya bersumber 
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dari tape recorder 

 
2. Media Komputer 

Media computer adalah suatu mesin yang dirancang khusus guna memanipulasi 

informasi. Mesin ini dapat melakukan pekerjaan perhitungan, penyampaian 

informasi dan operasional mulai yang sederhana hingga yang paling kompleks 

Menurut Oemar Hamalik (1994 : 18) disebutkan bahwa computer merupakan 

suatu teknologi canggih yang memiliki peran utama untuk memproses informasi 

secara cermat, cepat dan hasil yang akurat. Penggunaan media computer dalam 

pembelajaran bertujuan untuk lebih membangkitkan aktivitas belajar siswa, 

mengingat fungsinya yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa 

dan lingkungannya. 

 
3. Media Konvensional  

Syaiful Bahri Djamarah (2002 : 240) menyatakan bahwa ”Pembelajaran 

konvensional merupakan pembelajaran yang didalam mengajar, guru menyampaikan 

materi pembelajaran kepada siswa dengan mengorganisasikan, mengurutkan dan 

menyelesaikan materi yang ada secara cermat, siswa kemudian menerima materi-

materi yang paling mudah”. Lebih lanjut Woolfolk & Nicolich (Dalam Syaiful Bahri 

Djamarah, 2002: 240) menyatakan ”The conventional approach is approprioate for 

teaching the concepts, certain problem arise”. Pendekatan konvensional sesuai 

untuk mengajarkan konsep, masalah yang timbul. Pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang banyak dilaksanakan di sekolah saat ini, yang menggunakan 

urutan kegiatan pembelajaran uraian, contoh, dan latihan. Guru memberi tugas 
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disertai dengan penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan. Siswa 

mendengar dan mencata, kemudian mengerjakan tugas.  

Pembelajaran konvensional menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat 

pada guru. Strategi konvensional merupakan strategi pembelajaran yang digunakan 

guru untuk memindahkan pengalaman dan informasi kepada siswa dengan 

memberikan keterangan terlebih dahulu definisi, prinsip dan konsep materi 

pembelajaran serta membeirkan contoh-contoh, latihan pemecahan masalah dalam 

bentuk ceramah, demonstrasi, penugasan dan tanya jawab, sedangkan ssiwa 

mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat. Dalam pembelajaran yang 

berpusat pada guru, hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan secara 

penuh oleh guru. Guru menggunakan kelas sebagai satu-satunya tempat belajara 

siswa, sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan tidak beragam bentuknya, 

strategi yang banyak digunakan adalah strategi ceramah dengan tatap muka. 

Nana Sujana (2004 : 43) menamakan strategi konvensional ini dengan strategi 

yang berpusat pada guru (The teacher centered approach). Dalam strategi yang 

berpusat pada guru, hampir seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan penuh oleh 

guru, seluruh sistem diarahkan kepada rangkaian kejadian yang rapi dalam lembaga 

pendidikan, tanpa ada usaha untuk mencari dan menerapkan strategi belajar yang 

berbeda sesuai dengan tema dan kesulitan belajar individu. 

Strategi konvensional merupakan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan 

komunikasi satu arah, sehingga situasi pembelajaran dengan menggunakan strategi 

konvensional ini disebut sebagai bentuk kegiatan instruksional yang menempatkan 

guru sebagai sumber tunggal (Atwi Suparman, 2004: 198). Kegiatan ini berlangsung 
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dengan menggunakan guru sebagai satu- satunya sumber belajar dan sekaligus 

bertindak sebagai penyaji isi mata pelajaran. Menurut Nana Sudjana (2004 : 58) 

metode pembelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab 

dan penugasan. Ceramah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan informasi 

mengenai bahan yang akan dibahas dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran ini menggunakan bahan belajar berupa garis- garis besar program 

pembelajaran, lembar transparansi, lembar kertas yang berisikan bagan, gambar. 

Siswa mengikuti kegiatan instruksional tersebut dengan cara mendengarkan ceramah 

dari pengajar, mencatat, dan mengisi formulir, serta mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pengajar, tanpa ada usaha menciptakan iklim pembelajaran yang 

aktif, inovatif dan kreatif dan tidak melatih anak untuk berpikir logis dan sistematis 

dalam memecahkan persoalan nyata dalam kehidupannya.   

Strategi pembelajaran konvensional menempatkan guru pada pesan yang sangat 

dominan dalam proses belajar. Peranan guru merancang, memprogram, 

melaksanakan dan mengevaluasi. Siswa mengikuti rancangan yang telah disusun 

oleh guru. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan guru aktif, siswa pasif. Guru 

menyampaikan informasi, siswa mencatat, menyimpan dan mengungkapkan kembali 

pada saat evaluasi. 

Strategi belajar konvensional memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) guru 

menganggap kemampuan siswa sama, 2) menggunakan kelas sebagai satu- satunya 

tempat belajar, 3) mengajar lebih banyak menggunakan metode ceramah, 4) 

pemisahan antar bidang studi nampak jelas, 5) memberikan kegiatan yang tidak 
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bervariasi, 6) berkomunikasi satu arah, 7) iklim belajar menekankan pada 

pencapaian efek instruksional berdasarkan orientasi kelompok, 8) mengajar hanya 

menggunakan buku sebagai sumber belajar dan informasi dari guru, 9) hanya 

menilai hasil belajar. 

Menurut sNana Sudjana (2004: 75) langkah- langkah strategi belajar 

konvensional dalam pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kegiatan Guru 

1) Guru memilih tingkah laku (tujuan) 

2) Guru menyampaikan informasi kepada siswa atau siswa mengemukakan 

informasi. 

3) Eksposisi 

b. Kegiatan Siswa 

1) Siswa bertanya 

2) Guru menyampaikan informasi atau menjawab pertanyaan ssiwa 

3) Eksposisi 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

konvensional dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan awal yang meliputi: 

membangkitkan minat siswa dan appersepsi: kegiatan inti yang meliputi, pemberian 

informasi tentang materi (metode ceramah), mendiskusikan materi dengan guru 

(metode diskusi), tanya jawab tentang materi (metode tanya jawab),  dan kegiatan 

terakhir yang meliputi, penarikan kesimpulan pemberian tugas (metode pemberian 

tugas). 

Pembelajaran dengan menggunakan metode/strategi konvensional mempunyai 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

17  

beberapa kelebihan antara lain: 

a. Menghemat waktu dan biaya dalam penyediaan keperluan belajar, sehingga 

peserta didik memperoleh kesempatan untuk mempelajari topik-topik pelajaran 

yang lebih banyak. 

b. Peserta didik mengorganisasi pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik dan leluasa 

atas topik yang dipelajari. 

c. Lebih mudah mengetahui perkembangan kemampuan siswa. 

d. Siswa dapat mempelajari materi pembelajaran secara murni dan mendalam. 

e. Siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran akan terbantu. 

Di samping itu, pembelajaran dengan strategi belajar konvensional juga 

mempunyai kelemahan antara lain: 

a. Memerlukan tenaga yang banyak, karena materi belajar harus disampaikan 

pengajarnya sendiri secara langsung. 

b. Sukar melayani kelompok siswa yang kemampuan yang berbeda 

c. Gaya pengajar dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu menjadikan kegiatan 

instruksional tidak konsisten 

d. Siswa sangat tergantung pada guru 

e. Kurang menumbuhkan sikap dan cara berpikir kreatif pada siswa 

Macam-macam media konvensional adalah sebagai berikut: 

a. Papan Tulis/White Board 

Salah satu media penyajian untuk proses pembelajaran yang sering 

digunakan adalah: “papan tulis, dan white board”. Kedua media ini dapat dipakai 

untuk penyajian: tulisan-tulisan, sket-sket gambar-gambar dengan menggunakan 
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kapur/spidol white board baik yang berwarna ataupun tidak berwarna. Maksud 

dari warna tersebut adalah agar tulisan: lebih jelas, menarik dan dapat berkesan 

bagi peserta yang akan menerimanya. 

Syarat-syarat papan tulis yang baik adalah: 

1) Papan tulis harus buram, tidak boleh licin atau mengkilat 

2) Warna dasar papan tulis harus lebih gelap dari alat tulis yang dipakai 

3) Warna dasar white board putih 

4) Ukuran yang ideal adalah 90 x 120 cm atau 90 x 200 cm 

Untuk penggunaan papan tulis atau white board diperlukan perhatian yaitu: 

1) Tulisan/gambar dipapan harus jelas dan bersih 

2) Hindari agar papan tulis tidak terlalu penuh dengan tulisan atau gambar-

gambar sehingga sulit untuk dimengerti peserta. 

3) Hapuskan tulisan/gambar tidak diperlukan lagi. 

4) Tinggalkan papan tulis dalam keadaan bersih. 

b. Papan Flanel 

Papan flanel adalah media visual yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan 

tertentu kepada sasaran didik. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga 

praktis. Gambar-gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan dilepas dengan 

mudah, sehingga dapat dipakai berkali-kali. Selain untuk menempel gambar-

gambar, dapat pula dipakai menempelkan huruf dan angka-angka. Karena 

penyajian seketika, kecuali menarik perhatian siswa, penggunaan papan flanel 

dapat membuat sajian effesien. 
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Beberapa kelemahan Papan Flanel adalah sebagai berikut: 

1) Walaupun bahan flanel dapat menempel pada sesamanya, tetapi hal ini tidak 

menjamin pada “bahan yang berat”, karena dapat lepas bila ditempelkan 

2) Bila terkena angin sedikit saja, bahan yang ditempel pada papan flanel 

tersebut akan berhamburan jatuh. 

Sedangkan kelebihan Papan Flanel adalahsebagai berikut. 

1) Karena kesederhanaan papan flanel dapat dibuat sendiri oleh guru. 

2) Dapat dipersiapkan terlebih dahulu dengan teliti. 

3) Dapat memusatkan perhartian siswa terhadap suatu masalah yang 

dibicarakan. 

4) Dapat menghemat waktu pembelajaran karena segala sesuatunya sudah 

dipersiapkan dan peserta didik dapat melihat sendiri secara langsung. 

c. Flip Chart 

Peta/flip cahrt adalah lembaran kertas yang berisikan bahan pelajaran, yang 

tersusun rapi dan baik. Penggunaan ini adalah salah satu cara guru dalam 

menghemat waktunya untuk menulis di papan tulis. Lembaran kertas yang sama 

ukurannya dijilid jadi satu secara baik agar lebih bersih dan baik. Penyajian 

informasi ini dapat berupa: (1) gambar-gambar, (2) huruf-huruf, (3) diagram, dan 

(4) angka-angka. 

Peta tersebut harus disesuaikan dengan jumlah dan jarak maksimum siswa 

melihat peta lipat tersebut dan direncanakan tempat yang sesuai di mana dan 

bagaimana peta tersebut ditempatkan. Chart tersebut harus disusun/dijilid yang 

serasi agar mudah untuk penyimpanannya dan untuk menghindarkan kerusakan 
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chart. Adapun cara untuk mengkontruksi peta/chart adalah sebagai berikut: (1) 

Lubangi kertas chart sedemikian rupa agar mudah dijadikan satu/dijilid, (2) 

Buatkan dua bingkai kayu yang diikat bersama dengan kertas peta oleh dua baut. 

Pada ujung-ujung bingkai dibuat lubang tempat tali penggantung pita, (3) Peta 

dengan bingkai kayu atau besi dijadikan satu dengan pengikat baut, (4) 

Penempatan peta dapat juga digantungkan pada penyangga dengan 3 kaki, (5) 

Cara lain untuk mengikat dan menyangga peta adalah dengan menggunakan 

papan triplek/hardboard.  

d. Gambar Mati yang Diproyeksikan 

Dengan menggunakan proyektor, informasi yang akan disampaikan dapat 

diproyeksikan ke layar, sehingga informasi berupa: tulisan, gambar, bagan dan 

lain-lain akan menjadi lebih besar dan lebih jelas dilihat oleh siswa. Penggunaan 

media proyeksi ini lebih menguntungkan, sebab indera pendengaran dan 

penglihatan akan sama-sama diaktifkan melalui sebuah media transparansi yang 

telah disiapkan. Gambar mati (still picture) adalah berupa: gambar, foto, diagram, 

tabel, ilustrasi dll., baik berwarna atau pun hitam-putih yang relatif berukuran 

kecil, agar gambar tersebut dapat dilihat atau disaksikan dengan jelas oleh seluruh 

siswa di dalam kelas dengan jalan diproyeksikan ke suatu layar (screen). 

Jenis-jenis media gambar mati yang diproyeksikan yaitu: (1) 

OverheadProjector (OHP) dan Overhead Transparance (OHT); (2) Slides/film 

bingkai; (3) Film strip/film rangkai; (4) Epidiascope; (5) Komputer dan; (6) 

multimedia projector. 
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OHP/OHT berguna untuk memproyeksikan transparan ke arah layar yang 

jaraknya relatip pendek, dengan hasil gambar/tulisan yang cukup besar. Proyektor 

ini direncanakan dibuat untuk dapat digunakan oleh guru di depan kelas dengan 

penerangan yang normal, sehingga tetap terjadi komunikasi antara guru dengan 

siswa. OHP/OHT secara umum digunakan untuk: (1)Pengganti papan tulis 

dengan menggunakan pen khusus yang dituliskan pada lembaran 

transparan/plastik (acetate) atau gulungan transparan (scroll), (2)  Tempat 

menunjukkan/memproyeksikan transparan yang telah disiapkan sebelumnya, (3) 

Tempat menunjukkan bayangan (silhoutte) suatu benda, (4) Tempat menunjukkan 

model-model barang kecil baik dalam bentuk gerak atau diam, (5) Untuk 

mendemonstrasikan suatu percobaan. Contoh bagaimana gaya magnit bekerja 

terhadap serbuk besi, (6) Untuk menunjukkan diagram aliran suatu sistem 

tertentu. Contoh dengan filter khusus dapat ditunjukkan diagram aliran suatu 

cairan, (7) Untuk memperlihatkan suatu sistem tertentu. Contoh kecepatan 

membukanya rana pada alat photo/tustel model SLR (single lens reflect).  

Overhead projector sampai saat ini ada 2 macam, yaitu: (1)  OHP type 

standard (standar lecture haal type), (2) OHP type portable (dapat dilihat dan 

ringan, mudah dibawa).  Saat ini walaupun banyak type dan merk OHP yang 

dipergunakan, namun bagian-bagian pokok dari OHP tersebut pada prinsipnya 

sama. Di bawah ini akan dijelaskan bagian pokok dan cara kerja dari OHP 

1) Kepala Proyektor (Proyector Head). Kepala Projektor adalah bagian yang 

berisi lensa-lensa objektif dan kaca pemantul untuk mengarahkan sinar ke 

arah layar 
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2) Pengontrol Fokus (Focus Cotrol). Dengan memutar-mutar bagian ini kepala 

proyektor akan bergerak naik/turun untuk memperjelas (memfokus) gambar 

pada layar 

3) Tempat transparan/benda yang akan diproyeksikan (projection stage) 

4) Lensa fresnel (fresnel lens), yaitu kondensor khusus yang berguna untuk 

memusatkan cahaya yang memancar dari lampu ke arah kepala proyeksi 

5) Scroll atau rol penggulung transparan 

6) Lampu (projection lamp) 

7) Pemantul (reflector) 

8) Kipas pendingin (van) 

9) Rumah/badan proyektor 

10) Switch/saklar pengatur untuk menghidupkan dan mematikan lampu dan 

motor pada kipas. Dari bagian-bagian pokok di atas dapat dijelaskan cara 

kerja OHP type model standard dan model portable, seperti pada gambar di 

bawah ini. 

Posisi layar dan letaknya harus diatur, sehingga gambar pada layar tidak 

miring atau sebagian mengecil. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur sinar 

yang dipancarkan dari proyektor jatuh tegak lurus pada layar. Apabila 

penyimpanan proyektor tidak sejajar dengan layar akan menimbulkan distorsi 

bayangan. Ada dua kemungkinan distorsi yaitu distorsi horizontal dan distorsi 

vertikal. Distorsi vertikal disebabkan penyimpanan proyektor terlalu tinggi dari 

layar (distorsi ke bawah) atau terlalu ke bawah dari posisi layar (distorsi ke atas). 

Sedangkan distorsi horizontal disebabkan oleh penyimpanan proyektor terlalu ke 
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kiri atau terlalu ke kanan dari posisi layar. 

Pada waktu penggunaan OHP, guru dapat melakukannya sambil berdiri, 

pada waktu posisi berdiri guru jangan menutup OHP terhadap layar mau pun 

menghalangi pandangan siswa terhadap layar. 

 
4. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan 

perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Motif atau dorongan sebagai kata kunci 

suatu  motivasi dapat muncul sebagai akibat  dari keinginan pemenuhan kebutuhan 

yang tidak terpuaskan di mana kebutuhan itu muncul sebagai dorongan internal atau 

dorongan alamiah (naluri) yang cenderung  bersifat internal, yang berarti kebutuhan 

itu muncul dan menggerakkan perilaku semata-mata karena tuntutan fisik dan 

psikologis yang muncul  melalui  mekanisme sistem  biologis manusia (Marihot Tua 

Efendi Hariandja, 2007: 320). 

Menurut Sadili Samsudin (2006: 281) motivasi adalah proses memengaruhi  

atau mendorong  dari luar  terhadap seseorang  atau kelompok kerja agar mereka 

mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan.  Motivasi atau dorongan (driving  

force) dimaksudkan  sebagai desakan  yang  alami  untuk  memuaskan  dan 

mempertahankan  kehidupan. Menurut Liang Gie (Sadili Samsudin, 2006:281), 

motivasi adalah  pekerjaan  yang dilakukan  oleh manajer dalam memberikan  

inspirasi,  semangat, dan dorongan kepada orang lain, dalam hal ini karyawannya, 

untuk mengambil tindakan-tindakan  tertentu. Pemberian  dorongan ini bertujuan  

untuk menggiatkan orang-orang  atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat 

mencapai hasil yang  dikehendaki  oleh orang-orang tersebut. 
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Menurut Karti Soeharto (2003: 110) ”Motivasi adalah sebagai suatu  kekuatan 

yang terdapat dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi  tingkah lakunya 

untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi  kebutuhannya”. Motivasi 

sangat erat hubungannya dengan kebutuhan dan dorongan yang ada dalam diri 

seseorang. Seseorang  akan terdorong  untuk melakukan sesuatu bila dirasakan 

kebutuhan yang ada pada dirinya  menuntut pemenuhan. Selama kebutuhan tersebut 

belum terpenuhi maka selama itu pula yang bersangkutan belum merasa adanya 

kepuasan pada dirinya.  Rasa belum puas inilah yang senantiasa mendorong 

seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Kekuatan daya dorong itu akan 

hilang bila sekiranya yang bersangkutan telah menjadi puas karena kebutuhannya 

telah terpenuhi. Rasa ketidakpuasan tersebut akan  menimbulkan suasana tidak  

seimbang dalam batin seseorang, sehingga yang bersangkutan merasa terpanggil 

untuk memperoleh atau mencapai  keseimbangan  dalam dirinya. 

Motivasi  merupakan subyek dari prinsip  kondisioning, artinya bahwa motivasi 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dalam hal ini lingkungan belajar yang 

terstruktur dengan baik dapat memotivasi siswa sehingga  mereka dapat dan mau 

belajar. Mereka mau belajar  karena adanya dorongan dari luar dirinya yaitu  

lingkungannya  yang berupa  iklim dan struktur kelas  yang memberikan  peluang  

terjadinya  belajar (Karti Soeharto, 2003: 111). 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin ”movera” yang berarti menggerakkan. 

Berdasarkan akar kata dan pengertian tersebut, maka motivasi terus mengalami 

perkembangan. Menurut Sardiman (2001: 73), motivasi adalah daya penggerak yang 

telah menjadi aktif yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 
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menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998: 666), motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu. 

Motivasi adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan  

perilaku manusia, termasuk perilaku belajar.  Dalam motivasi  terkandung adanya 

keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap 

dan perilaku individu belajar. Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu 

kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi apabila individu merasa ada 

ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi 

harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada tujuan  

tersebut merupakan inti motivasi. Tujuan adalah  hal yang ingin dicapai oleh seorang 

individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku dalam hal ini perilaku belajar 

(Dimyati, 2006: 80). 

Menurut T. Hani Handoko (2003: 251) menyatakan bahwa ”motivasi adalah 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan–kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan”. Dalam hal ini 

motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan 

pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motif bukanlah sesuatu yang dapat 

diamati dan kita saksikan.  

Motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau 

psikologis  yang menggerakkan  perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan 

atau insentif. Dengan demikian, kunci untuk memahami proses motivasi  bergantung  
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pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan, dan insentif (Luthans, 

2006: 270). 

Belajar merupakan tindakan  dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka  belajar hanya  dialami oleh siswa sendiri.  Siswa adalah penentu 

terjadinya  atau tidak terjadinya proses  belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa 

memperoleh  sesuatu yang ada di  lingkungan sekitar. Lingkungna yang dipelajari 

oleh siswa berupa keadaan siswa, benda-benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, 

manusia, atau hal-hal yang dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar tentang suatu  

hal tersebut tampak sebagai  perilaku belajar yang  tampak dari luas (Dimyati dan 

Mudjiono, 2006: 5).   

Menurut Skinner (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 9) belajar  adalah suatu 

perilaku. Pada saat orang belajar, maka responsnya menjadi lebih baik.  Sebaliknya, 

bila ia tidak belajar  maka responsnya  menurun. Dalam belajar ditemukan adanya 

hal berikut:  

a. Kesempatan  terjadinya  peristiwa yang menimbulkan  respons  pebelajar. 

b. Respons si pembelajar. 

c. Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut.  Pemerkuat  terjadi pada 

stimulus yang menguatkan  konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, perilaku 

respons si pebelajar yang baik diberi hadiah. Sebaliknya, perilaku respons yang 

tidak baik diberi teguran dan hukuman. 

Menurut Gagne (dalam Dimyati, 2006: 10) belajar merupakan  kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki  

keterampilan,  pengetahuan, sikap,  dan nilai.  Timbulnya kapabilitas tersebut adalah 
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stimulasi  yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif  yang dilakukan  oleh 

pebelajar. Dengan demikian, belajar adalah seperangkat  proses kognitif  yang 

mengubah  sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan  informasi, menjadi 

kapabilitas baru.  

Belajar merupakan peristiwa sehari-hari  di sekolah.  Belajar merupakan hal 

yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut  dapat dipandang  dari dua subyek, 

yaitu dari siswa dan dari guru. Dari segi siswa, belajar dialami sebagai suatu  proses. 

Siswa  mengalami proses  mental dalam  menghadapi  bahan belajar. Bahan belajar 

tersebut berupa keadaan alam, hewan,  tumbuhan-tumbuhan, manusia, dan bahan 

yang telah  terhimpun dalam buku-buku  pelajaran. Dari segi guru,  proses  belajar 

tersebut  tampak sebagai perilaku belajar tentang sesuatu hal. Belajar  merupakan 

proses internal kompleks.  Yang terlibat  dalam proses  internal tersebut  adalah 

seluruh  mental yang meliputi ranah-ranah  kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Proses belajar yang  mengaktualisasikan ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan  

belajar tertentu (Dimyati, 2006: 17).  

Menurut Sobry Sutikno (2007:  3) belajar merupakan proses  seseorang  

memperoleh  berbagai  kecakapan, keterampilan, dan sikap.  Belajar adalah suatu  

proses  usaha yang  dilakukan oleh seseorang  untuk memperoleh  perubahan 

tingkah laku  yang baru  secara keseluruhan sebagai  hasil pengalamannya  sendiri 

dalam  interaksi  dengan lingkungannya. Belajar merupakan  kegiatan  pokok dalam 

pendidikan.  Berbagai upaya  yang dilakukan  oleh pendidik  dalam proses belajar 

mengajar intinya  adalah upaya  untuk membuat  peserta didik belajar.  Prinsip 

belajar yang perlu diketahui yaitu: 
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a. Belajar perlu memiliki pengalaman dasar. Pada dasarnya, seseorang  akan mudah 

belajar  sesuatu jika sebelumnya memiliki pengalaman yang akan 

mempermudahnya  dalam memperoleh pengalaman baru. 

b. Belajar harus bertujuan yang jelas dan terarah. Adanya tujuan-tujuan akan dapat  

membantu dalam menuntun guna tercapainya tujuan. 

c. Belajar memerlukan  situasi yang problematis. Situasi  yang problematis ini akan 

membantu membangkitkan motivasi belajar. Siswa akan termotivasi untuk 

memecahkan problem tersebut. Semakin sukar problem yang dihadapi, semakin 

keras usaha berpikir  untuk memecahkannya. 

d. Belajar  harus memiliki tekat  dan kemauan yang keras dan tidak  mudah putus 

asa. Banyak orang yang gagal dalam belajar karena tidak  memiliki  tekat dan 

kemauan  yang kuat untuk belajar. Bagi mereka,  belajar hanya sekedar datang, 

duduk, dan diam. Tidak menutup kemungkinan, orang tersebut setelah belajar  

tidak memiliki  pengetahuan apapun dari hasil  belajarnya. Putus asa juga akan 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Mudah putus asa menyebabkan gairah  

belajar menjadi berkurang karena menganggap sesuatu yang dipelajarinya 

tersebut  tidak sesuai atau benar-benar tidak sanggup  dipelajari sehingga  muncul 

pernyataan ”untuk apa saya belajar?”. 

e. Belajar memerlukan bimbingan, arahan, serta dorongan. Ini akan mempermudah  

dalam  hal  penerimaan  serta pemahaman  akan seseuatu materi. Seseorang yang 

mengalami kelemahan dalam belajar akan banyak mendatangkan hasil yang 

membangun  jika diberi  bimbingan, arahan,  serta dorongan yang baik. 

f. Belajar memerlukan latihan. Memperbanyak latihan dapat membantu  menguasai 
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segala sesuatu  yang dipelajari,  mengurangi  keluapan, dan memperkuat  daya 

ingat. 

g. Belajar memerlukan metode yang tepat. Metode belajar yang tepat  

memungkinkan siswa belajar lebih efektif dan efisien. Metode yang  dipakai 

dalam belajar dapat  disesuaikan dengan materi pelajaran yang kita pelajari  dan 

juga sesuai dengan siswa (orang  yang belajar), yaitu metode yang membuat  dia 

cepat  faham. 

h. Belajar membutuhkan waktu dan tempat yang tepat. Karena faktor  waktu dan 

tempat ini merupakan faktor  yang sangat mempengaruhi  keberhasilan siswa 

dalam belajar, faktor ini  perlu mendapat perhatian  lebih serius. 

Menurut Oemar Hamalik (2001: 31) prinsip-prinsip belajar adalah sebagai 

berikut: 

a. Proses belajar ialah pengalaman, berbuat, mereaksi, dan melampaui (under 

going). 

b. Proses itu melalui bermacam-macam ragam pengalaman dan mata  pelajaran-

mata pelajaran yang terpusat  pada suatu  tujuan tertentu.  

c. Pengalaman  belajar secara maksimum bermakna  bagi kehidupan  murid 

d. Pengalaman  belajar bersumber dari  kebutuhan dan tujuan murid  sendiri yang 

mendorong  motivasi yang kontinu 

e. Proses  belajar dan hasil belajar  disyarati oleh  hereditas dan lingkungan  

f. Proses belajar dan hasil usaha belajar secara materiil  dipengaruhi oleh 

perbedaan-perbedaan  individual di kalangan  murid-murid 

g. Proses belajar berlangsung secara efektif apabila pengalaman-pengalaman dan 
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hasil-hasil yang diinginkan disesuaikan dengan kematangan  murid 

h. Proses belajar yang terbaik apabila murid mengetahui status dan  kemajuan 

i. Proses  belajar merupakan  kesatuan  fungsional  dari berbagai prosedur. 

j. Hasil-hasil belajar secara fungsional bertalian  satu sama lain, tetapi dapat  

didiskusikan secara terpisah. 

k. Proses belajar berlangsung secara efektif  di bawah  bimbingan yang  merangsang  

dan membimbing  tanpa tekanan  dan paksaan 

l. Hasil-hasil belajar adalah  pola-pola perbuatan,  nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. 

m. Hasil-hasil belajar diterima oleh murid apabila memberi kepuasan  pada 

kebutuhannya dan berguna  serta bermanfaat  baginya. 

n. Hasil-hasil belajar dilengkapi dengan jalan serangkaian  pengalaman-pengalaman 

yang dapat  dipersamakan dan dengan  pertimbangan  yang baik. 

o. Hasil-hasil  belajar itu  lambat laun dipersatukan  menjadi kepribadian dengan 

kecepatan yang berbeda-beda. 

p. Hasil-hasil belajar yang telah dicapai adalah bersifat kompleks dan dapat 

berubah-ubah, jadi  tidak sederhana  dan statis. 

Perilaku yang penting bagi manusia adalah belajar dan bekerja.  Belajar 

menimbulkan perubahan mental pada diri siswa. Bekerja menghasilkan  sesuatu  

yang bermanfaat  bagi diri pelaku dan orang lain. Motivasi belajar dan motivasi 

bekerja  merupakan penggerak kemajuan  masyarakat.  

Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa pentingnya  motivasi 

belajar adalah sebagai berikut: 
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a. Menyadarkan  kedudukan  pada awal belajar, proses,  dan hasil akhir. 

b. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan  dengan 

teman sebaya. 

c. Mengarahkan  kegiatan belajar. 

d. Membesarkan  semangat belajar 

e. Menyadarkan  tentang adanya  perjalanan belajar  dan kemudian bekerja yang 

berkesinambungan, individu dilatih untuk menggunakan kekuatan sedemikian  

rupa sehingga  dapat berhasil. 

Motivasi  terbentuk  oleh tenaga-tenaga  yang bersumber dari  dalam dan luar 

diri individu. Terhadap tenaga-tenaga tersebut beberapa ahli  memberikan istilah  

yang berbeda, seperti: desakan atau  drive, motif atau motive, kebutuhan atau need, 

dan keinginan atau wish. Walaupun  ada kesamaan dan semuanya mengarah kepada 

motivasi beberapa ahli  memberikan arti khusus terhadap hal-hal tersebut. Desakan 

atau drive diartikan sebagai dorongan yang diarahkan kepada pemenuhan  

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah.  Motif atau motive adalah  dorongan yang  terarah 

kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau rokhaniah. Kebutuhan atau need 

merupakan suatu keadaan di mana individu  merasakan  adanya  kekurangan, atau  

ketiadaan  sesuatu yang diperlukannya. Keinginan  atau wish adalah harapan untuk 

mendapatkan atau memiliki sesuatu yang dibutuhkan (Nana Syaodih Sukmadinata, 

2007: 61). 

Motivasi berkaitan dengan suatu tujuan, dengan demikian motivasi itu 

mempengaruhi adanya kegiatan. Sehubungan dengan itu (Sardiman AM, 2001:84) 

mengatakan tiga fungsi motivasi sebagai berikut: 
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a. Mendorong manusia untuk berbuat, dalam hal ini, motivasi merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang akan dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Menurut Dimyati (2006: 85) motivasi belajar  juga penting  diketahui  oleh 

seorang guru. Pengetahuan dan pemahaman  tentang motivasi  belajar  pada siswa  

bermanfaat  bagi guru,  manfaat  itu sebagai  berikut:  

a. Membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk  belajar 

sampai berhasil. Membangkitkan bila siswa tak bersemangat. Meningkatkan bila 

semangat  belajarnya  timbul tenggelam,  memelihara,  bila semangatnya telah 

kuat untuk mencapai  tujuan belajar. Dalam hal ini,  hadiah, pujian, dorongan atau 

pemicu semangat dapat digunakan untuk  mengobarkan  semangat belajar. 

b. Mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa  di kelas bermacam ragam, 

ada yang acuh tak acuh, ada yang tak memusatkan  perhatian, ada yang bermain, 

di samping yang bersemangat untuk belajar. Di antara yang bersemangat belajar, 

ada yang  tidak berhasil  dan berhasil. Dengan bermacam ragamnya motivasi 

belajar tersebut, maka guru dapat menggunakan bermacam-macam strategi 

belajar.  

c. Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

33  

macam peran seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur,  teman diskusi, 

penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik. Peran  pedagogis tersebut  sudah 

barang  tentu sesuai dengan perilaku siswa. 

d. Memberi peluang  guru untuk  unjuk kerja,  rekayasa pedagogis. Tugas guru 

adalah membuat semua siswa belajar sampai berhasil. Tantangan  profesionalnya 

justru terletak pada “mengubah” siswa tak berminat  menjadi bersemangat  

belajar. ”mengubah” siswa cerdas yang acuh tak acuh  menjadi bersemangat  

belajar. 

Motivasi adalah salah satu prasyarat yang amat  penting dalam belajar. 

Kesediaan siswa untuk belajar adalah hasil dari banyak faktor, mulai dari 

kepribadian siswa dan kemampuan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, 

hadiah yang didapat karena telah belajar, situasi belajar yang mendorong siswa 

untuk belajar, dan sebagainya (Sri Esti Wuryani Djiwandono, 2008: 329). 

Banyak pada ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi  dengan 

berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya sama, yakni sebagai 

suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang  ke dalam bentuk  

aktivitas nyata untuk  mencapai tujuan tertentu (Syaiful Bahri Djamarah, 2002: 114). 

Dalam  proses belajar, motivasi  sangat diperlukan, sebab seseorang  yang tidak  

mempunyai motivasi  dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.  

Motivasi yang timbul dan tumbuh berkembang  dengan jalan  datang dari dalam  diri 

individu yang disebut motivasi instrinsik dan yang datang dari lingkungan 

masyarakat yang disebut  motivasi ekstrinsik (Abin Syamsudin Makmun, 2004: 36) 

mempunyai pengertian: 
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a. Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena  dalam setiap diri  individu  sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah  motif-motif  yang aktif dan berfungsi  karena adanya  

perangsang atau dorongan dari luar. 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2008: 148) motivasi  adalah suatu  perubahan 

energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya  afektif 

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang  

itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa  kegiatan fisik. Karena seseorang 

mempunyai  tujuan kuat untuk mencapainya dengan segala upaya  yang dapat  

dilakukan untuk mencapainya. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang  yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan  aktivitas belajar. 

Hal ini merupakan pertanda  bahwa sesuatu  yang akan dikerjakan  itu tidak  

menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik  minat  orang lain  belum 

tentu  menarik minat orang tertentu  selama sesuatu  itu tidak bersentuhan  dengan 

kebutuhannya. Seseorang yang melakukan  aktivita belajar terus menerus tanpa 

motivasi dari luar dirinya merupakan motivasi instrinsik yang sangat penting dalam 

aktivitas belajar. Namun, seseorang yang tidak mempunyai keinginan untuk belajar, 

dorongan dari luar dirinya merupakan motivasi ekstrinsik yang diharapkan.  Oleh 

karena itu, motivasi ekstrinsik diperlukan  bila motivasi instrinsik  tidak ada dalam 

diri  seseorang  sebagai subyek  belajar. 

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya  
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tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan untuk belajar bersumber pada 

kebutuhan, yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang terdidik dan 

berpengetahuan. Jadi, motivasi instrinsik  muncul berdasarkan  kesadaran  dengan 

tujuan esensial, bukan  sekadar  atribut  dan seremonial. Sedangkan  motivasi 

ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi  instrinsik. Motivasi  ekstrinsik  adalah 

motif-motif yang aktif  dan  berfungsi  karena adanya  perangsang  dari luar. 

Motivasi  belajar dikatakan  ekstrinsik  bila anak didik menempatkan  tujuan 

belajarnya  di luar faktor-faktor  situasi  belajar (resides in some factors outside the 

learning situation). Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak 

di luar hal yang dipelajarinya (Syaiful Bahri Djamarah, 2008: 151). 

 
5. Hasil Belajar 

Perubahan dalam belajar mencakup dimensi  yang sangat luas.  Masing-masing  

individu menunjukkan perkembangan yang berbeda dalam proses  belajar. Waktu, 

metode serta sarana pembelajaran mungkin dapat sama, tetapi  hasil belajar dari 

individu yang belajar belum tentu menunjukkan  kualifikasi  yang sama pula. 

Perbedaan  perubahan  sebagai proses  belajar ini kemudian  sering diistilahkan  

sebagai Hasil belajar.  Istilah ini secara implisit telah  menunjukkan  keberadaan, 

bahwa  seseorang  yang melakukan  proses belajar  menunjukkan hasil belajar  yang 

berbeda. 

Hasil belajar  (achievement) merupakan realisasi  atau pemekaran  dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.  Penguasaan 

hasil belajar oleh seseorang  dapat  dilihat  dari perilakunya, baik perilaku dalam 
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bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir  maupun  keterampilan  

motorik. Hampir  sebagian terbesar  dari kegiatan  atau perilaku yang diperlihatkan 

seseorang merupakan hasil belajar (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007: 102).  

Evaluasi hasil belajar merupakan proses  untuk menentukan  nilai belajar siswa 

melalui kegiatan penilaian  dan/atau  pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya  

adalah untuk mengetahui tingkat  keberhasilan  yang dicapai oleh siswa setelah 

mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat  keberhasilan  tersebut 

kemudian ditandai dengan skala  nilai berupa  huruf atau kata atau simbol.  Apabila 

tujuan utama  kegiatan  evaluasi hasil belajar  ini sudah  terealisasi, maka hasilnya  

dapat difungsikan  dan ditujukan untuk berbagai  keperluan  sebagai berikut 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 200):  

a. Untuk diagnostik dan pengembangan. Yang dimaksud dengan hasil dari kegiatan 

evaluasi untuk diagnostik dan pengembangan adalah penggunaan hasil dari 

kegiatan  evaluasi hasil  belajar sebagai  dasar pendiagnosisan kelemahan dan 

keunggulan siswa beserta sebab-sebabnya berdasarnya pendiagnosisan inilah 

guru mengadakan pengembangan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan  

hasil belajar siswa. 

b. Untuk seleksi, hasil dari kegiatan evaluasi hasil seringkali digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan siswa-siswa yang paling cocok  untuk jenis  jabatan atau 

jenis  pendidikan tertentu. Dengan demikian hasil dari kegiatan  evaluasi hasil  

belajar digunakan untuk seleksi. 

c. Untuk kenaikan kelas. Menentukan apakah seorang siswa dapat  dinaikkan ke 

kelas yang lebih tinggi atau tidak, memerlukan informasi yang dapat mendukung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

37  

keputusan yang dibuat guru. Berdasarkan hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar 

siswa mengenai sejumlah isi pelajaran yang telah disajikan dalam pembelajaran, 

maka guru dapat dengan mudah membuat keputusan kenaikan kelas berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

d. Untuk penempatan. Agar siswa dapat berkembang sesuai dengan  tingkat 

kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu dipikirkan  ketepatan 

penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. Untuk  menempatkan penempatan 

siswa pada kelompok, guru dapat menggunakan hasil dari kegiatan evaluasi  hasil 

belajar sebagai  dasar pertimbangan. 

Menurut Subari (1994: 171) untuk mengetahui kemajuan atau perubahan  yang 

terjadi pada diri anak didik setelah  mengikuti  kegiatan belajar mengajar, maka  satu 

kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pengajar adalah  mengadakan evaluasi 

terhadap hasil belajar pada siswa. Karena itu evaluasi dapat dikatakan suatu proses  

untuk mengumpulkan  informasi hasil belajar mengajar secara terus-menerus, 

objektif, dan menyeluruh. Jadi evaluasi adalah suatu proses  pembuatan 

pertimbangan dan pertimbangan  itu dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat 

rencana. Pertimbanga-pertimbangan itu dapat berupa: meningkatkan tujuan, 

mengumpulkan bukti tentang pertumbuhan atau kemunduran dalam mencapai  suatu 

tujuan, dan merevisi prosedur dan tujuan berdasarkan pertimbangan yang jelas itu. 

Evaluasi merupakan prosedur untuk memperbaiki  hasil, proses, bahkan tujuan itu  

sendiri. Selain itu evaluasi  merupakan suatu  fase yang  penting dalam memimpin 

kelompok.  Evaluasi juga merupakan prosedur  yang baik bagi supervisor untuk 

mengembangkan kelompok yang dipimpinnya, sehingga anggota kelompok mampu 
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memperbaiki diri sendiri. 

Syaiful Bahri Djamarah (2005: 245) menyatakan bahwa evaluasi adalah 

memberikan pertimbangan atau harga nilai berdasarkan kriteria tertentu, untuk 

mendapatkan evaluasi yang menyakinkan dan objektif dimulai dari informasi-

informasi kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi tidak boleh dilakukan dengan 

sekehendak hati guru,  anak didik yang cantik  diberikan nilai tinggi dan anak didik 

yang tidak cantik diberikan nilai rendah.  Evaluasi dilakukan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang arif dan bijaksana, sesuai dengan  hasil kemajuan  belajar yang  

ditunjukkan  oleh anak didik. 

Oemar Hamalik (2001: 145) menyatakan bahwa evaluasi pengajaran merupakan 

suatu komponen dalam sistem pengajaran, sedangkan sistem  pengajaran itu sendiri  

merupakan  implementasi kurikulum, sebagai  upaya untuk menciptakan belajar  di 

kelas.  Fungsi utama  evaluasi dalam kelas adalah untuk menentukan  hasil-hasil  

urutan  pengajaran. Hasil-hasil  dicapai  langsung  bertalian dengan penguasaan  

tujuan-tujuan  yang menjadi target.  Selain itu, evaluasi  juga berfungsi menilai 

unsur-unsur  yang relevan  pada urutan  perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. 

Itu sebabnya, evaluasi menempati  kedudukan  penting dalam  rancangan  kurikulum 

dan rancangan  pengajaran. 

Evaluasi  adalah suatu  kegiatan yang  disengaja dan bertujuan. Kegiatan  

evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan memperoleh  kepastian 

mengenai keberhasilan belajar anak didik dan memberikan  masukan kepada guru 

mengenai yang dia lakukan dalam pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan  

guru  bertujuan untuk mengetahui  bahan-bahan  pelajaran yang disampaikannya 
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sudah dikuasai  atau belum  oleh anak didik, dan  apakah  kegiatan  pengajaran yang 

telah  dilaksanakan  sesuai dengan  yang diharapkan (Syaiful Bahri Djamarah, 2005: 

246).               

Menurut Ahmad Rohani (2004: 179) penilaian hasil belajar  bertujuan untuk 

melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi  pengajaran  

yang telah dipelajarinya  sesuai dengan tujuan-tujuan  yang telah ditetapkan yaitu: 

a. Sasaran penilaian. Sasaran atau objek evaluasi hasil belajar adalah  perubahan 

tingkah laku yang mencakup bidang kognitif,  afektif, dan psikomotor secara 

seimbang.   

b. Alat  penilaian. Penggunaan alat penilaian hendaknya komprehensif meliputi tes 

dan bukan tes sehingga diperoleh  gambaran hasil belajar  yang obyektif. 

Penilaian hasil belajar hendaknya dilakukan secara berkesinambungan agar 

diperoleh hasil yang menggambarkan  kemampuan peserta didik yang sebenarnya 

di samping sebagai  alat  untuk meningkatkan  motivasi belajarnya.  

c. Prosedur  pelaksanaan tes.  Penilaian hasil  belajar  dilaksanakan  dalam bentuk  

formatif dan sumatif.  Sehingga hasilnya  dapat digunakan untuk  melihat  

program  mana  yang belum  dikuasai  oleh peserta didik  sampai di mana  

kemampuan peserta didik  dalam penguasaan  materi yang telah diberikan  dalam 

kurun waktu tersebut. 

Menurut  Subari (1994: 173) tujuan mengadakan  evaluasi  terhadap  hasil 

belajar  murid adalah: 

a. Untuk  mengetahui sampai  di mana  potensi  murid.  Apakah mereka 
mengalami  kemajuan  ataukah mengalami kemunduran  belajar. 

b. Untuk mengetahui apa yang  telah dicapai  oleh murid untuk berbagai mata 
pelajaran 
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c. Untuk mengadakan  seleksi, yaitu seleksi terhadap calon-calon  siswa untuk  
suatu sekolah   dan seleksi  terhadap murid yang dapat lulus ujian atau 
tidak. 

d. Untuk  mengetahui letak kelemahan atau kesulitan yang dialami murid-
murid 

e. Untuk memberikan bantuan dalam pengelompokan  murid  untuk  tujuan-
tujuan  tertentu. 

f. Sebagai  pendorong  atau motivasi  belajar 
g. Memberikan  bantuan untuk memilih  jurusan sekolah atau memilih  

pekerjaan 
h. Memberikan data  kepada orang  tua atau  masyarakat  ataupun pihak-pihak 

lain yang memerlukan keterangan  tentang seorang  murid 
i. Memberikan data-data  untuk keperluan  penelitian. 

 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 456) Hasil diartikan sebagai 

capaian  hasil dari  suatu yang telah  dikerjakan  sebelumnya  istilah Hasil  ini  masih 

bersifat umum, yang secara luwes dapat dirangkai dengan istilah  lain sebagai  

penjelasan  pencapaian  Hasil tertentu. Hasil kerja berarti  capaian kerja, Hasil 

belajar capaian belajar. Selanjutnya  secara khusus Hasil belajar mengandung 

pengertian penguasaan pengetahuan  atau ketrampilan  yang dikembangkan oleh 

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

diberikan oleh guru. 

Tinjauan leksikal tersebut senada dengan pendapat  para pakar pendidikan. 

Umumnya para pakar  pendidikan  menjelaskan  Hasil  belajar  dengan menunjukkan  

pada cakupan  makna belajar. Hasil sebagai  bukti usaha  yang dicapai  dalam 

belajar. Hasil belajar sebagai perolehan berbagai kemampuan, keterampilan dan 

sikap. Tiga komponen tersebut merupakan ranah atau kawasan  yang populer sering  

disebut sebagai  taksonomi Bloom. Hasil  belajar merupakan  salah satu  aspek  dari 

hasil pembelajaran.  Dari dua  pakar tersebut  kemudian  menyebutkan tiga jenis 

hasil pembelajaran  yaitu,  keefektifan  pembelajaran, efisiensi pembelajaran, 
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ketiganya  dapat diukur  dengan taraf Hasil  belajar yang dicapai  oleh siswa. 

Lebih khusus, belajar yang dilakukan secara formal di sekolah,  Hasil belajar 

memiliki ukuran metode dan pelaporan yang khas. Umumnya  Hasil belajar  di 

sekolah dinyatakan dalam bentuk  angka atau lebih  yang  diperoleh  siswa  setelah  

mengikuti suatu tes yang dilakukan setelah program pembelajaran selesai 

dikerjakan, angka atau nilai tersebut merupakan simbol atau lambang sebagai 

informasi perubahan tentang pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh 

siswa. 

Sedangkan pengertian Hasil belajar merupakan pemberian batasan, 

penguasaan  pengetahuan  atau ketrampilan yang dikembangkan  oleh mata pelajaran 

yang ditujukan dengan nilai  yang diberikan oleh guru. Pemberian batasan dengan 

hasil yang dicapai  seseorang  dalam usaha belajarnya dinyatakan dalam  nilai-nilai 

yang dituangkan dalam rapor. Memberikan batasan dengan menunjukkan waktu  

tertentu  yaitu hasil yang dicapai atau ditunjukkan  oleh murid-murid sebagai hasil 

belajarnya, baik berupa angka-angka, atau huruf serta tindakannya yang 

mencerminkan  hasil yang sudah  dicapai dalam perihal tertentu  dan dalam periode 

tertentu. 

Hasil belajar merupakan  pencerminan tingkat keberhasilan siswa dalam 

menguasai konsep materi pelajaran yang telah dipelajari. Hasil belajar dapat 

diketahui  melalui  alat ukur  berupa butir  tes yang telah  dirancang  sesuai dengan 

standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) pada setiap mata pelajaran. 

Melalui pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran  akan diketahui tingkat 

keberhasilan peserta didik, karena dengan pengukuran  tersebut dapat diketahui 
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kemajuan dan keberhasilan suatu program pendidikan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi Hasil belajar seseorang yang merupakan  

faktor  dalam individu  maupun dari luar individu. Adapun  dua faktor utama  yang 

mempengaruhi Hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a. Faktor  eksternal,  adalah faktor  yang terdapat  di luar  individu  meliputi faktor 

non sosial yang terdiri  dari keadaan sekitar,  keadaan  tempat dan alat-alat  yang 

dipakai untuk belajar, sedangkan faktor sosial  yang terjadi  dari keluarga,  

sekolah, dan lingkungan sekitar. 

b. Faktor internal, adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri  meliputi faktor  

fisiologis yang terdiri  dari perhatian, minat, kepribadian, motif, dan sebagainya. 

Menurut Nana Sudjana (2008: 56) penilaian terhadap proses belajar dan 

mengajar sering diabaikan setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian 

dibandingkan dengan penilaian hasil belajar. Hasil belajar  yang dicapai  siswa 

melalui proses belajar mengajar yang optimal cenderung  menunjukkan  hasil yang 

berciri sebagai berikut: 

a. Kepuasan  dan kebanggaan  yang dapat  menumbuhkan  motivasi  belajar 

intrinsik  pada diri siwa. Motivasi  intrinsik adalah  semangat juang untuk belajar  

yang tumbuh  dari dalam diri  siswa itu sendiri. Siswa  tidak akan mengeluh  

dengan Hasil  yang rendah, dan siswa akan  berjuang lebih keras untuk 

memperbaikinya. Sebaliknya, hasil belajar yang baik akan mendorong untuk 

meningkatkan, setidak-tidaknya  mempertahankan, apa  yang telah  dicapainya. 

b. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. Artinya, siswa tahu kemampuan 

dirinya  dan percaya  bahwa siswa punya potensi  yang tidak kalah dari orang lain 
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apabila siswa berusaha sebagaimana harusnya. Siswa  juga yakin tidak ada 

sesuatu yang tak dapat dicapai apabila siswa berusaha sesuai dengan  

kesanggupannya. 

c. Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi dirinya  seperti  akan  tahan lama 

diingatnya, membentuk perilakunya, bermanfaat untuk  mempelajari aspek lain, 

dapat digunakan  sebagai alat untuk memperoleh informasi  dan pengetahuan 

lainnya,  kemauan dan  kemampuan untuk belajar sendiri  dan  mengembangkan  

kreativitasnya.  

d. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh (komprehensif), yakni mencakup 

ranah kognitif, pengetahuan, atau wawasan, ranah afektif atau sikap dan apresiasi, 

serta ranah psikomotoris, keterampilan, atau perilaku. Ranah kognitif terutama 

adalah hasil yang diperolehnya sedangkan ranah afektif dan psikomotoris 

diperoleh sebagai efek  dari proses belajarnya, baik efek  instruksional maupun 

efek  nurturant atau efek  samping yang tidak direncanakan  dalam pengajaran. 

e. Kemampuan  siswa untuk  mengontrol  atau menilai  dan mengendalikan  dirinya 

terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan  

mengendalikan  proses dan usaha belajarnya.  

Menurut Nana Sudjana (2008: 3) penilaian diartikan sebagai proses 

menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu 

objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Ciri-ciri penilaian adalah adanya objek 

atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk membandingkan 

antara kenyataan atau apa adanya dengan kriteria. Perbandingan bisa bersifat mutlak, 

bisa pula bersifat relatif. Perbandingan bersifat mutlak artinya hasil perbandingan 
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tersebut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang 

berlaku. Sedangkan perbandingan bersifat relatif artinya hasil perbandingan lebih 

menggambarkan posisi suatu objek yang dinilai terhadap objek lainnya dengan 

bersumber pada kriteria yang sama. 

Dengan demikian, inti penilaian adalah proses memberikan atau menentukan 

nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian 

nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgment. 

Interpretasi dan judgment merupakan tema penilaian yang mengimplikasikan adanya 

suatau perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam kegiatan penilaian selalu 

ada objek/program, ada kriteria, dan ada interpretasi/judgment. Penilaian hasil 

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa 

dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa obyek yang dinilainya adalah 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasi 

belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah 

laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan 

penilaian. Penilaian proses belajar adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan 

belajar-mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan 

pengajaran. Dalam penilaian ini dilihat sejauh mana keefektifan dan efisiennya 

dalam mencapai tujuan pengajaran atau perubahan tingkah laku siswa. Oleh sebab 

itu, penilaian hasil dan proses belajar saling berkaitan satu sama lain sebab hasil 

merupakan akibat dari proses (Nana Sudjana, 2008: 3). 
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Menurut Nana Sudjana (2008: 8) pentingnya penilaian dalam menentukan 

kualitas pendidikan, maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian 

hendaknya memperhatikan beberapa  prinsip dan prosedur penilaian. Adapun prinsip 

penilaian yang dimaksudkan antara lain: 

a. Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga  jelas 

abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil 

penilaian. Sebagai patokan atau rambu-rambu  dalam merancang  penilaian hasil 

belajar adalah  kurikulum yang berlaku  dan buku pelajaran yang digunakannya.  

b. Penilaian  hasil belajar  hendaknya menjadi bagian integral  dari proses  belajar 

mengajar. Artinya, penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap proses belajar 

mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan. ”Tiada proses belajar 

mengajar tanpa penilaian”, hendaknya  dijadikan semboyan bagi setiap guru. 

Prinsip ini mengisyaratkan pentingnya penilaian formatif  sehingga dapat  

bermanfaat  baik bagi  siswa maupun bagi guru. 

c. Agar diperoleh hasil belajar yang objektif dalam pengertian  menggambarkan 

Hasil dan kemampuan siswa sebagaimana adanya,  penilaian harus menggunakan 

berbagai alat penilaian dan sifatnya komprehensif.  

d. Penilaian  hasil belajar  hendaknya diikuti  dengan tindak  lanjutnya. Data  hasil 

penilaian  sangat  bermanfaat  bagi guru  maupun  bagi siswa. Oleh karena itu, 

perlu dicatat  secara teratur  dalam catatan khusus  mengenai kemajuan siswa. 

Demikian juga data hasil penilaian harus dapat ditafsirkan sehingga guru dapat 

memahami para siswanya terutama  Hasil dan kemampuan  yang dimilikinya. 
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Menurut Nana Sudjana (2008: 22) proses  adalah  kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa  dalam mencapai  tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adala 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah  menerima  pengalaman 

belajarnya.  Horward Kingsley (dalam Nana Sudjana (2008: 22) membagi tiga 

macam  hasil belajar, yakni (a) keterampilan  dan kebiasaan; (b) pengetahuan  dan 

pengertian; (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing  jenis hasil  belajar dapat diisi 

dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum.  Sedangkan menurut Gagne 

(dalam Sudjana, 2008: 22) membagi  lima kategori hasil belajar, yaitu: (a) informasi 

verbal; (b) keterampilan  intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 

keterampilan motoris. Dalam sistem pendidikan  nasional rumusan tujuan 

pendidikan, baik  tujuan kurikuler maupun  tujuan instruksional, menggunakan  

klasifikasi hasil belajar  dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya  

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif,  ranah afektif, dan ranah  psikomotoris. 

Menurut Nana Sudjana (2008: 23) ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar  intelektual  yang terdiri dari  enam aspek,  yakni: 

a. Tipe  hasil belajar  pengetahuan 

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata knowledge dalam 

taksonomi Bloom. Sekalipun demikian, maknanya tidak sepenuhnya tepat sebab 

dalam istilah tersebut termasuk pula pengetahuan faktual di samping pengetahuan 

hafalan  atau untuk  diingat. Tipe hasil belajar  pengetahuan termasuk kognitif 

tingkat rendah yang paling rendah. Namun, tipe hasil belajar  ini menjadi  

prasyarat  bagi tipe hasil belajar berikutnya.  
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b. Tipe hasil  belajar pemahaman  

Tipe hasil belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan adalah pemahaman. 

Dalam taknonomi Bloom, kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari 

pada pengetahuan. Namun,  tidaklah berarti  bahwa pengetahuan tidak perlu 

ditanyakan sebab, untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau 

mengenal. Pemahaman  dapat dibedakan  ke dalam tiga kategori yaitu: 

1). Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari  terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya.  

2). Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran,  yakni menghubungkan  

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan  

yang pokok  dan yang bukan pokok. 

3). Pemahaman tingkat  ketiga atau  tingkat  tertinggi adalah pemahaman  

ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat di 

balik yang tertulis, dapat membuat ramalan  tentang  konsekuensi atau dapat 

memperluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 

c. Tipe hasil belajar  aplikasi 

Aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi  kongkret atau situasi  khusus. 

Abstraksi tersebut mungkin berupa ide, teori,  atau petunjuk  teknis.  Menerapkan  

abstraksi ke dalam  situasi  baru disebut  aplikasi.  Mengulang-ulang 

menerapkannya pada situasi lama akan beralih  menjadi pengetahuan hafalan atau 

keterampilan. Suatu situasi  akan tetap  dilihat sebagai  situasi  baru bila tetap 

terjadi proses  pemecahan masalah. Kecuali  itu,  ada satu  unsur lagi  yang perlu 
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masuk,  yaitu abstraksi  tersebut perlu berupa prinsip atau generalisasi, yakni 

sesuatu  yang umum  sifatnya  untuk diterapkan  pada situasi khusus. 

d. Tipe hasil belajar Analisis 

Analisis  adalah usaha  menilai suatu integritas menjadi unsur-unsur  atau bagian-

bagian sehingga jelas  hierarkinya  dan atau susunannya.  Analisis  merupakan 

kecakapan  yang kompleks, yang  memanfaatkan kecakapan  dari ketiga tipe 

sebelumnya. Dengan analisis diharapkan seseorang  mempunyai pemahaman 

yang komprehensif dan dapat memilahkan  integritas menjadi bagian-bagian  

yang tetap terpadu, untuk beberapa  hal memahami prosesnya, untuk hal lain  

memahami cara bekerjanya, untuk  hal lain lagi memahami sistematikanya. 

e. Tipe hasil belajar sintesis 

Penyatuan unsur-unsur  atau bagian-bagian  ke dalam bentuk menyeluruh  disebut 

sintesis. Berpikir berdasar pengetahuan hafalan, berpikir  pemahaman,  berpikir 

aplikasi, dan  berpikir  analisis dapat dipandang  sebagai berpikir  konverge yang 

satu tingkat lebih rendah daripada devergen. Dalam berpikir konvergen, 

pemecahan atau jawabannya  akan sudah  diketahui  berdasarkan  yang sudah 

dikenalnya. Berpikir sintensi  adalah berpikir  divergen. Dalam  berpikir  divergen  

pemecahan atau jawabannya  belum dapat  dipastikan. Mensintesiskan  unit-unit  

tersebar tidak sama dengan  mengumpulkannya ke dalam satu kelompok besar. 

Berpikir sintesis merupakan salah satu  terminal untuk menjadikan  orang lebih 

kreatif. 

f. Tipe hasil belajar  evaluasi 

Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang  nilai sesuatu  yang mungkin dilihat 
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dari segi tujuan, gagasan, cara bekerja, pemecahan, metode, material, dll. Dilihat 

dari segi  tersebut maka  dalam evaluasi  perlu adanya suatu kriteria atau standar 

tertentu. Mengembangkan  kemampuan evaluasi penting bagi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Mampu memberikan evaluasi tentang kebijakan  

mengenai kesempatan belajar, kesempatan kerja, dapat mengembangkan  

partisipasi serta tanggung jawabnya  sebagai warga  negera.  

Menurut Nana Sudjana (2008: 29) ranah  afektif  berkenaan dengan sikap dan 

nilai. Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya, bila seseorang telah memiliki penguasaan  kognitif tingkat tinggi.  

Penilaian hasil belajar afektif  kurang mendapat  perhatian  dari guru. Para guru  

lebih banyak menilai  ranah  kognitif semata-mata.  Tipe hasil belajar afektif  tampak  

pada siswa dalam  berbagai  tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, 

disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman  sekelas, kebiasaan belajar, 

dan hubungan sosial. Ada beberapa  jenis kategori ranah afektif sebagai  hasil 

belajar.  Kategorinya dimulai dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat 

yang kompleks: 

a. Reciving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima  rangsangan 

(stimulasi) dari luar yang datang  kepada siswa  dalam bentuk masalah, situasi, 

gejala, dll. Dalam tipe ini termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima 

situmulus, kontrol, dan seleksi gejala atau rangsangan  dari luar 

b. Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang  terhadap  

stimulasi  yang datang dari luar.  Hal ini mencakup  ketepatan reaksi,  perasaan, 

kepuasan  dalam menjawab  stimulus dari luar  yang datang  kepada dirinya. 
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c. Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan  terhadap gejala atau 

stimulus tadi.  Dalam evaluasi ini termasuk di dalamnya kesediaan menerima 

nilai, latar belakang, atau pengalaman untuk menerima nilai dan kesepakatan  

terhadap nilai tersebut. 

d. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem  organisasi, 

termasuk  hubungan satu  nilai dengan nilai lain, pemantapan, dan  prioritas nilai 

yang telah dimilikinya. Yang termasuk ke dalam organisasi  ialah konsep  tentang 

nilai, organisasi  sistem nilai,  dll. 

e. Karakteristik  nilai atau  internalisasi  nilai, yakni  keterpaduan  semua sistem  

nilai yang telah  dimiliki seseorang,  yang mempengaruhi  pola  kepribadian  dan 

tingkah lakunya.  Kedalamnya termasuk  keseluruhan  nilai dan karakteristiknya. 

Menurut Nana Sudjana (2008: 30) hasil belajar  psikomotoris tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan 

keterampilan,  yakni: 

a. Gerakan  refleks (keterampilan  pada gerakan  yang tidak sadar) 

b. Keterampilan  pada gerakan-gerakan sadar. 

c. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual,  

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 

d. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan  ketepatan. 

e. Gerakan-gerakan  skill mulai dari  keterampilan sederhana sampai pada 

keterampilan yang kompleks. 

f. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive, seperti  gerakan  

ekspresif dan interpretatif. 
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B. Kerangka Pemikiran 

Prestasi belajar  IPA merupakan kemampuan-kemampuan  yang dimiliki  

siswa setelah  menerima  pengalaman belajar IPA.  prestasi belajar  IPA adalah hasil 

yang  telah diperoleh  oleh individu yang dapat  diwujudkan  lewat nilai/angka 

setelah melalui proses belajar, dengan melalui evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi adalah suatu proses pembuatan pertimbangan dan pertimbangan  itu 

dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat rencana. Pertimbangan-pertimbangan 

itu dapat berupa: meningkatkan tujuan, mengumpulkan bukti tentang pertumbuhan 

atau kemunduran dalam mencapai suatu tujuan, dan merevisi prosedur dan tujuan  

berdasarkan  pertimbangan yang jelas itu. Evaluasi merupakan  prosedur untuk 

memperbaiki hasil, proses, bahkan tujuan itu sendiri. Hal tersebut mempunyai arti 

bahwa semakin tinggi evaluasi yang dilakukan oleh guru, maka guru dapat 

memperbaiki hasil, proses, bahkan tujuan pembelajaran. 

Motivasi belajar dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang terstruktur dengan 

baik, dengan lingkungan belajar yang terstruktur siswa dapat  dan mau belajar. 

Mereka mau belajar karena adanya dorongan dari luar dirinya khususnya berupa 

penggunaan alat peraga yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan 

pembelajaran IPA,  penggunaan alat peraga yang di SMP Negeri 2 Dempet 

Kabupaten Demak, hingga saat ini ada yang menggunakan multimedia, ada yang 

masih menggunakan media konvensional seperti OHP, bahkan ada yang masih 

menggunakan papan tulis, dan chart. Bila kerangka pikir tersebut digambarkan 

dalam bentuk diagram terlihat seperti di bawah ini: 
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Gambar 1 

Kerangka dasar pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan pengaruh antara pembelajaran menggunakan media computer  

dan pembelajaran OHP terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas VII 

di SMP Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas VII di SMP 

Negeri 2 Dempet Kabupaten Demak antara motivasi belajar  tinggi dan motivasi 

belajar rendah. 

3. Terdapat interaksi pengaruh penggunaan media computer dan motivasi belajar  

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas VII di SMP Negeri 2 

Dempet Kabupaten Demak. 
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