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BAB I  

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam dunia pendidikan yang menjadi 

tolak ukur yaitu moralitas dan akhlak dari tiap lulusannya tetapi tidak 

mengesampingkan tolak ukur dari segi intelektual. Dengan kata lain, pondasi 

dasar dalam membengun manusia yang tangguh yaitu dengan moralitas Guru  

Menurut UU No. 14 tahun 2005 adalah “Pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Guru merupakan sosok 

figur dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana guru akan 

berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar di 

ruang kelas. Melalui proses belajar mengajar inilah  menjadi awal penentuan 

berkualitasnya suatu pendidikan. Artinya, berkualitasnya suatu pendidikan itu 

tergantung dari kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. 

IPA sering disebut juga dengan sains. Sains merupakan terjemahan dari 

kata  science yang berarti masalah kealaman (nature). Sains adalah pengetahuan 

yang   mempelajari   tentang   gejala-gejala   alam   (Samatowa, 2010:19). Sains 

adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh ruang lingkup alam. Tujuan 

pembelajaran IPA di SD yaitu untuk memberikan pengalaman dan kesempatan 

kepada siswa agar setiap siswa dapat mengembangkan dan memupuk rasa ingin 

tahunya akan pengetahuannya secara ilmiah, siswa dapat terlatih untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam bertanya dan membuka wawasan tentang 

fenomena alam disertai bukti serta dapat mengembangkan cara berpikirnya secara 

ilmiah. Mengajarkan kepada siswa SD mengenai suatu pelajaran hendaknya  
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menggunakan suatu media yang yang konkret atau sesuatu yang  bisa dilihat, di 

raba ataupun dapat di kotakatik terlebih lagi jika pada mata pelajaran IPA siswa 

SD  sulit untuk diajak  berfikir abstrak, mereka hanya lebih mudah memahami 

suatu materi pelajaran dengan pemberian media pembelajaran yang konkret. 

Peningkatan mutu kualitas suatu pendidikan bangsa sangat ditentukan oleh 

peranan seorang guru. Guru ialah seseorang yang menjadi kunci utama dalam 

pendidikan hendaklah mampu menyelenggarakan pembelajaran dengan sebaik-

baiknya agar dapat mewujudkan kejayaan pembangunan bangsa. Seorang guru 

hendaknya meningkatkan mutu dan kualitasnya dalam mendidik agar dapat 

melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana fungsinya. Peningkatan mutu dan 

kualitas guru ini diperlukan untuk memberikan proses pembelajaran yang 

berkualitas sehingga peserta didik terbentuk karakter yang kuat dan cerdas. 

Peran guru adalah memberikan fasilitasi, bimbingan dan memberikan 

motivasi kepada siswa agar siswa dapat berinteraksi dengan berbagai sumber 

belajar yang telah dipersiapkan oleh guru. Salah satu contohnya yaitu ceramah 

yang cara belajarnya dengan mendengarkan ceramah dari guru. Tetapi, apabila 

dalam suatu proses pembelajaran yang hanya melibatkan pendengaran siswa maka 

proses pembelajaran tersebut dikatakan kurang efektif. 

Suatu pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila siswa banyak 

diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Adanya penerapan berbagai 

metode dan media pembelajaran, siswa akan dengan mudah dapat banyak 

berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi atau kemampuan 

yang dimilikinya. Alat bantu mengajar yang awalnya biasa digunakan oleh guru 

ialah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis atau benda nyata lain. Alat 

alat bantu tersebut diberikan dengan maksud untuk memberikan pengalaman lebih 

nyata atau yang dikenal dengan dengan pengalaman yang konkret agar dapat 

memotivasi siswa dan memperkuat daya ingat siswa dalam proses pembelajaran.  

 Media pembelajaran adalah sebuah alat bantu yang dapat membantu 

seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Dalam artian bahwa 

segala sesuatu tersebut yang dapat digunakan oleh guru untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik yang lebih 
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efisien. Sadiman (2011: 17) menyatakan bahwa media pembelajaran mempunyai 

fungsi memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalisme, 

mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indra, penggunaan media dapat 

mengatasi sifat pasif pada siswa. Media pembelajaran berfungsi memperjelas 

suatu penyampaian kepada peserta didik agar peserta didik dapat lebih aktif dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal kelas IV di SDN 655 Tirowali bahwa 

suasana kelas terlihat begitu sepi yang dimana dengan suasana belajar seperti itu 

membawa rasa bosan pada saat siswa belajar. Saat proses pembelajaran 

berlangsung  masih banyak siswa yang kurang aktif bahkan beberapa siswa hanya 

sibuk bercerita dengan teman sebangkunya dan ada siswa yang selalu keluar 

masuk kelas yang menandakan bahwa siswa tidak betah di dalam ruangan kelas. 

Guru hanya menjelaskan begitu saja tanpa diberikan contoh-contoh yang konkrit 

yang dapat membuat siswa lebih mengerti, proses pembelajaran tersebut hanya 

berpusat pada guru. Setelah guru menjelaskan siswa hanya diminta untuk terus 

mencatat materi yang ada di buku. Hasil observasi dan informasi awal yang telah 

didapatkan oleh peneliti bahwa siswa masih kurang mampu dalam memahami 

materi yang disampaikan oleh guru karena pengelolaan kelas yang kurang efisien 

sehingga menyebabkan hasil belajar siswa rendah.  

Menurut Sadiman, dkk (2010:7) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Media 

pembelajaran merupakan media yang dapat menjadi titik pusat fokus siswa dalam 

pembelajaran sehingga dapat menunjang tingkat keaktifan belajar peserta didik.  

Dengan adanya media atau alat bantu dalam pengajaran dapat memudahkan siswa 

dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Sehingga, penerapan media 

(alat peraga) dalam proses belajar mengajar dapat membantu guru menciptakan 

suasana belajar yang lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN 655 Tirowali terlihat dalam proses 

pembelajarannya guru masih mendominasi pembelajarannya dengan tidak 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang 
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menarik. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar siswa khususnya pada materi 

daur hidup makhluk hidup masih rendah. Terbukti dari 21 siswa hanya 5% orang 

yang mencapai nilai KKM yaitu 65. Siswa memerlukan sebuah media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran karena pada dasarnya siswa SD akan 

lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran apabila dalam penjelasan guru 

dibantu dengan adanya media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media 

pengajaran atau suatu alat pengajaran yang dapat membantu seorang guru dalam 

menjelaskan suatu materi yang terlalu abstrak untuk dipahami oleh siswa. 

Djamarah (2010:124) menjelaskan bahwa  media visual adalah media yang 

mengandalkan indra penglihatan. Media visual adalah media yang melibatkan 

indera penglihatan untuk menerima pemahaman pesan yang sampaikan oleh guru. 

Kelebihan dari media visual yaitu dapat menarik perhatian dan fokus belajar 

siswa, membantu dalam proses pemahaman dalam proses pembelajaran serta 

dapat memberikan suasana pembelajaran yang tidak bertele-tele dan 

membosankan. 

  Menurut Rima (2016:40) kelebihan media visual yaitu media visual dapat 

membantu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran dengan 

bahan visual, memperlancar proses pembelajaran sehingga siswa dapat dengan 

mudah dan cepat menerima materi pelajaran, membantu siswa meningkatkan 

pemahaman dan memperkuat ingatan, dapat dibaca berkali-kali dengan 

menyiapkan atau mengelipingnya, membantu siswa berpikir tajam dan spesifik, 

membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa, 

memungkinkan adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitarnya, 

membantu penanaman konsep yang benar mengenai suatu informasi, dan dapat 

membantu membangkitkan keinginan dan minat baru para siswa. Kelebihan 

media visual yaitu membantu dan memperlancar proses pembelajaran di kelas 

serta menumbuhkan pengalaman baru kepada siswa. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Visual 

terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV  di SDN 655 Tirowali”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 

rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu : Berdasarkan rumusan 

masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 655 Tirowali sebelum 

menggunakan media pembelajaran visual? 

2. Bagaimana hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 655 Tirowali setelah 

menggunakan media pembelajaran visual? 

3. Bagaimana keterlaksanaan penerapan media pembelajaran visual pada siswa 

kelas IV SDN 655 Tirowali? 

4. Apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran visual terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SDN 655 Tirowali ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum menggunakan media 

pembelajaran visual. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan media 

pembelajaran visual. 

3. Untuk mengetahui keterlaksanaan penerapan media pembelajaran visual 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 655 Tirowali. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan media pembelajaran 

visual terhadap hasil belajar siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Mengingat penelitian ini dalam berbagai faktor, maka manfaat penelitian 

ini ditinjau dari segi, yaitu:  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan penerapan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

1. Memberikan informasi kepada semua guru atau pendidik untuk meningkatkan 

penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar 
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2. Agar guru-guru dapat dengan mudah untuk lebih mengarahkan peserta didik 

dalam meningkatkan penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Agar semua guru dapat lebih meningkatkan lagi cara mengajarnya dan dapat 

mengetahui tugas-tugas guru sebagaimana mestinya. 

b. Bagi siswa 

1. Agar dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui adanya media 

pembelajaran dalam mencapai keberhasilan dalam belajarnya. 

2. Agar siswa lebih aktif lagi dalam proses kegiatan belajar-mengajar. 

c. Bagi guru 

1. Agar guru dapat mengetahui pentingnya penerapan media pembelajaran dalam 

kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas 

2. Agar guru dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

3. Agar guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan. 

d. Bagi sekolah 

1. Dengan mengetahui pentingnya penggunaan media pembelajaran terhadap 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dapat diprediksikan prestasi-

prestasi yang akan dicapai oleh sekolah. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada sekolah tentang 

seberapa besar kualitas sekolah tersebut jika disetiap proses pembelajaran guru 

menerapkan media pembelajaran guna untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori 

1. Pendidikan Sekolah Dasar 

 Siswa sekolah dasar umumnya sejak usia 7- 12 tahun, sehingga sangat 

diperlukan bimbingan untuk membantu perkembangannya. Perkembangan yang 

terjadi pada siswa akan mempengaruhi proses pembelajarannya. Menurut Latifa 

(2017) karakteristik perkembangan seseorang berbeda-beda, tergantung faktor 

yang mempengaruhi perkembangan seseorang.  

Karakteristik perkembangan anak usia sekolah berbeda dengan 

karakteristik perkembangan remaja dan karakteristik perkembangan masa dewasa. 

Karakteristik perkembangan anak usia sekolah meliputi perkembangan fisik 

motorik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, 

perkembangan sosial, dan perkembangan kesadaran beragama. 

Sekolah dasar merupakan sekolah yang berbagai tempaan awal yang 

diterima oleh peserta didik di sekolah. Menurut Khair (2018) Sekolah dasar (SD) 

sebagai penggalan pertama pendidikan dasar, seyogyanya dapat membentuk 

landasan yang kuat untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Dengan tujuan sekolah 

harus membekali lulusannya dengan kemampuan dan keterampilan dasar yang 

memadai, yaitu kemampuan proses strategis. 

 

2. Pembelajaran IPA 

a. Pengertian IPA 

Pengetahuan alam adalah pengetahuan tentang alam semesta beserta 

dengan segala isinya serta proses terjadinya sesuatu sesuai dengan hukum alam. 

IPA sebagai proses ilmiah, konsep, dan satu set sikap atau nilai. Perkembangan 

IPA ditunjukkan tidak hanya oleh kumpulan-kumpulan fakta saja (produk ilmiah) 

tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Oleh sebab itu, 

pembelajaran IPA di sekolah tidak hanya mementingkan penguasaan siswa 

terhadap fakta, konsep, dan teori-teori (sebagai produk), tetapi yang lebih penting 

adalah siswa belajar untuk mengerti terhadap proses tentang produk IPA tersebut 

ditemukan. Oleh sebab itu, IPA merupakan suatu proses dan produk dari upaya 
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manusia untuk memahami berbagai gejala alam serta dapat dipandang sebagai 

faktor yang dapat mengubah sikap dan pandangan manusia terhadap alam 

semesta. Menurut Ahmad Susanto (2013: 167) IPA adalah usaha manusia dalam 

memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta 

menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapat 

suatu kesimpulan. 

Pelajaran IPA di SD bertujuan melalui sistematis yang terperinci menurut 

depdiknas dalam Trianto (2010: 143), diharapkan dapat memberikan: 

1) Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap tuhan yang maha esa. 

2) Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta 

yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara 

sains dan teknologi. 

3) Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah, dan melakukan observasi. 

4) Sikap ilmiah, skeptis, kritis, sensitif, objektif, jujur, terbuka, benar, dan dapat 

bekerjasama. 

5) Kebiasaan mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam.  

6) Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan 

keteraturan perilaku alam semesta penerapannya dalam teknologi.  

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan keterampilan proses dan melatih siswa untuk dapat berpikir serta 

bertindak secara rasional dan kritis terhadap persoalan yang bersifat ilmiah yang 

ada di lingkungannya. Keterampilan-keterampilan yang diberikan kepada siswa 

sebisa mungkin disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia dan karakteristik 

siswa sekolah dasar, sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian media pembelajaran 

 Proses pembelajaran di dalam kelas sangat dibutuhkan media 

pembelajaran untuk membantu dan mempermudah guru dalam proses 

penyampaian materi. Menurut Suryani dan Agung (2012:136) Media 

pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran,yaitu meliputi 

alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar 

ke penerima pesan belajar/siswa. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan 

guru untuk menyalurkan pesan yang terkandung dalam pelajaran. 

 Menurut Rusman (2017: 214), media adalah pengantar pesan dari 

pengirim pesan ke penerima pesan, dengan begitu menjadi wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. Bukan suatu hal yang mudah ketika ingin 

memperoleh nilai efektifitas yang tinggi dari suatu pembelajaran. Ketika memilih 

untuk menjadi seorang guru, tentu harus dapat menggunakan dan menerapkan 

dengan baik teknik dan media pembelajaran. Seorang guru harus dapat 

menggunakan dan memanfaatkan setia media yang ada agar proses pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan serta dapat memudahkan siswa untuk menerima 

pelajaran yang dibawakan oleh guru di karenakan teknik dan media yang disajikan 

langsung oleh guru dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah 

sesuatu yang membantu guru dalam proses pembelajaran serta dalam 

penyampaian materinya bersifat konkret agar dapat lebih mudah dipahami oleh 

siswa saat menerima materi dari guru. 

Menurut Sadiman,dkk (2010:7) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membuat hambatan atau 

gangguan yang terjadi  dapat dihindari. Seorang guru harus pandai memilih media 

yang tepat yang dimana nantinya akan digunakan untuk membantunya dalam 

menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Terdapat banyak sekali hambatan 

atau gangguan yang terjadi dalam proses pembelajaran misalnya seperti 
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munculnya suasana kelas yang membosankan, tidak ada tanggapan dari siswa, 

pengaturan tempat duduk yang kurang tepat ataupun penggunaan media yang 

kurang tepat. 

Kustandi dan Sutjipto (2013: 8) berpendapat bahwa media pembelajaran 

adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk 

memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Media pembelajaran adalah sarana 

untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Mengingat banyaknya 

bentuk-bentuk media tersebut, maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, 

sehingga dapat digunakan dengan tepat.  

Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif 

anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk :  

1). Menimbulkan kegairahan belajar 

2). Memberikan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan 

3). Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya.  

 Adanya sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar 

belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat diatasi 

dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam memberikan 

perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi 

yang sama.  

 

b. Fungsi media pembelajaran 

 Kemp dan Dayton (Arsyad,2013:25), fungsi media pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1). Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku, hal ini mengakibatkan 

berkurangnya ragam penafsiran terhadap materi yang disampaikan. 

2). Pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, media dapat diasosiasikan sebagai 

penarik perhatian dan siswa dapat terus terjaga dan fokus. 



11 

 

 

 

3). Pembelajaran menjadi lebih interaktif, dengan demikian akan menyebabkan 

siswa lebih aktif di kelas (siswa menjadi lebih partisipatif). 

4). Lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat. 

5). Kualitas hasil pembelajaran dapat ditingkatkan apabila terjadi sinergis dan 

adanya integrasi antara materi dan media yang akan disampaikan. 

6). Pembelajaran dapat diberikan kapanpun dan dimanapun, terutama jika media 

yang dirancang dapat digunakan secara individu. 

7). Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan. 

8). Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif, beban guru dapat sedikit 

dikurangi dan mengurangi kemungkinan mengulangi penjelasan yang 

berulang-ulang. 

 

c. Manfaat media pembelajaran 

 Menurut Sudjana dan Rivai (Arsyad, 2011:28) mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu:  

1). Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar 

2). Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan 

pembelajaran 

3). Metode belajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penuturan kata-kata ole guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam mata 

pelajaran 

4). Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain lain. 

 Arsyad (2016:29) menyebutkan beberapa manfaat praktis dari penggunaan 

media pembelajaran didalam proses belajar mengajar sebagai berikut:  

1). Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi       

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar 
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2). Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.  

3). Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu : 

a) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di ruang 

kelas dapat digantikan dengan gambar, foto, slide, realita, film, radio, atau 

model 

b) Objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat 

disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, atau gambar 

c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan 

tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide, di samping 

secara verbal. 

d) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan 

secara konkret melalui film, gambar, slide, atau stimulasi komputer 

e) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan 

dengan media seperti komputer, film, dan video.  

f) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang 

dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi 

kupu-kupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti time-lapse 

untuk film, video, slide, atau simulasi komputer.  

4). Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya 

misal melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun 

binatang. 

 Menurut Daryanto (2010: 40) media pembelajaran bermanfaat sebagai 

berikut: 

1). Memperjelas pesan agar tidak terlalu vervalitas  

2). Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

3). Menimbulkan gairah belajar. 
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4). Memungkinkan anak  dapat belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya 

5). Memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama.  

6). Dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Berdasarkan beberapa uraian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa 

fungsi media pembelajaran adalah alat bantu mengajar guru untuk dikondisikan 

sesuai dengan lingkungan belajar siswa. Dimana fungsinya yaitu untuk 

memperjelas penyampaian informasi yang disampaikan oleh guru kepada peserta 

didik, serta manfaat penggunaan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan 

serta mengarahkan perhatian siswa agar dapat memunculkan dan mendorong 

motivasi belajar, merangsang pikiran siswa, interaksi yang lebih langsung antara 

siswa dan lingkungannya. 

 

d. Jenis-jenis media pembelajaran 

Menurut Wirawan dan Nurhadi (Suryani dan Agung (2012: 140)) 

mengklasifikasikan jenis-jenis media pembelajaran menjadi: 

1). Media visual terdiri dari media gambar diam (still pictures) dan Grafis, Media 

papan dan media dengan proyeksi. 

2). Media audio 

3). Media audio visual 

4). Benda asli dan orang. 

Menurut Rusman (2017: 228-230) berpendapat bahwa media pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1) Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indra penglihatan, misalnya media gambar mati atau bergerak, seperti: 

a) Gambar diam adalah gambar-gambar yang disajikan  secara fotografik. 

b) Media grafis adalah media pandang dua dimensi yang dirancang secara khusus 

untuk mengkomunikasikan pembelajaran (bukan fotografik) media grafis 

didalamnya grafik, bagan, diagram, poster, dan kartun. 

c) Model dan realia adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi 

memberikan pengalaman langsung. Realia merupakan model objek nyata dari 
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suatu benda. Siswa belajar secara langsung dari objek yang sedang dipelajari. 

Proses belajar yang dikembangkan dapat mengakomodasi tentang 

pembelajaran berbasis pengalaman. 

2) Media audio adalah media media yang hanya dapat didengar dengan 

menggunakan indra pendengaran saja. Media ini mengandung pesan auditif 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kreativitas dan 

inovatif siswa tetapi menuntut kemampuan daya dengar dan menyimak siswa. 

3) Media audio visual adalah alat bantu yang digunakan melalui pendengaran 

dan penglihatan 

 

2.   Media Visual 

a. Pengertian media visual 

 Media digunakan pendidik sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Menurut Rima (2016: 21) media visual merupakan media yang memiliki unsur 

utama berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajiannya. Dengan 

penyajian yang sedemikian menarik, maka media visual dapat mempermudah 

pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Media visual menampilkan 

keterkaitan isi materi yang ingin disampaikan dengan kenyataan. Media visual 

adalah media yang mengandalkan indra penglihatan (Djamarah dan Zain, 

2010:124). Sejalan dengan itu, Hamdani (2011:248) media visual adalah media 

yang dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media inilah yang 

sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi 

pelajaran. 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan ditangkap menggunakan 

indra penglihatan yang memiliki unsur garis, bentuk, warna, dan menampilkan 

keterkaitan isi materi yang ingin disampaikan dengan kenyataan. 

 

b. Jenis-jenis media visual 

 Media pembelajaran dalam penggunaannya dibagi menjadi beberapa jenis. 

Menurut Rusman (2017: 228-230) beberapa jenis-jenis media visual adalah 

sebagai berikut: 

1). Gambar diam adalah gambar-gambar yang disajikan  secara fotografik. 



15 

 

 

 

2). Media grafis adalah media yang didalamnya grafik, bagan, diagram, poster, 

dan kartun. Media grafis adalah media pandang dua dimensi yang dirancang 

secara khusus untuk mengkomunikasikan pembelajaran (bukan fotografik). 

Grafik merupakan gambar sederhana untuk menggambarkan data kuantitatif 

yang akurat dan mudah dimengerti. Diagram adalah gambaran sederhana yang 

dirancang untuk memperhatikan tentang hubungan tata kerja dari suatu benda 

3). Model dan realia adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi 

memberikan pengalaman langsung. Realia merupakan model objek nyata dari 

suatu benda. Siswa belajar secara langsung dari objek yang sedang dipelajari. 

Proses belajar yang dikembangkan dapat mengakomodasi tentang 

pembelajaran berbasis pengalaman. 

Menurut Rima (2016: 25-29) jenis-jenis media visual antara lain adalah: 

1). Media visual non proyeksi 

a) Benda nyata merupakan benda yang dapat dilihat, didengar, atau melahirkan 

pengalaman bagi siswa 

b) Model merupakan benda tiruan dalam media visual non proyeksi 

c) Media cetak merupakan media visual non proyeksi yang ditampilkan dalam 

bentuk tercetak 

d) Media grafis merupakan media visual non proyeksi yang dapat menyampaikan 

materi atau informasi melalui simbol-simbol visual. Contoh media grafis 

antara lain adalah: Gambar, Sketsa, Diagram, Bagan. 

2). Media visual proyeksi 

a) Transparansi OHP merupakan perangkat media transparansi meliputi 

perangkat lunak atau Overhead Transparency atau OHT dan perangkat keras 

Overhead Projector atau OHP. 

b) Film bingkai merupakan film transparan sebagai media visual. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa jenis-jenis media visual antara lain: Media gambar mati/diam, media 

grafis, model dan realita, media papan, media dengan proyeksi, media visual non 

proyeksi, dan media visual proyeksi. 
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c) Kelebihan dan kelemahan media visual 

 Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat menimbulkan dampak 

positif dalam proses pembelajaran. Menurut Rima (2016: 40) ada beberapa 

kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan media visual antara lain: 

1). Kelebihan media visual 

a) Media visual membantu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan 

pembelajaran dengan bahan visual 

b) Media visual memperlancar proses pembelajaran sehingga siswa dapat dengan 

mudah dan cepat menerima materi pelajaran 

c) Media visual membantu siswa meningkatkan pemahaman dan memperkuat 

ingatan 

d) Media visual dapat dibaca berkali-kali dengan menyiapkan atau 

mengelipingnya.  

e) Media visual membantu siswa berfikir tajam dan spesifik. 

f) Media visual membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

para siswa 

g) Media visual memungkinkan adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan 

sekitarnya. 

h) Media visual membantu penanaman konsep yang benar mengenai suatu 

informasi. 

i) Media visual membantu membangkitkan keinginan dan minat baru para siswa. 

2). Kekurangan media visual 

a) Media visual terkadang tampil lambat dan kurang praktis. 

b) Media visual tidak diikuti oleh audio. 

c) Media visual seringkali ditampilkan dengan visual yang terbatas. 

d) Media visual khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi cukup 

mahal karena media cetak harus mencetak terlebih dahulu. 

e) Media visual memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media visual memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media visual 

adalah membantu meningkatkan keefektifan, memperlancar proses pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan cepat menerima materi pelajaran 
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sehingga dapat mempengaruhi hasil belajarnya, membantu peserta didik 

meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan, memungkinkan adanya 

interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya, serta media visual 

dapat digunakan dan dipahami pada semua tingkat sekolah dan mudah 

membuatnya dan dapat dirancang oleh pendidik. Adapun kelemahan media visual 

antara lain: media visual tampil lambat dan kurang praktis, media visual 

khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi cukup mahal karena 

media cetak harus mencetak terlebih dahulu, memerlukan pengamatan yang ekstra 

hati-hati, memerlukan keterampilan khusus untuk merancang dan membuat bagan 

dan grafik secara benar, menarik dan sederhana dan mudah rusak bila tidak 

dirawat dan memerlukan keterampilan dan ketekunan. 

 

3.  Hasil Belajar 

a. Pengertian hasil belajar 

 Hasil belajar dapat dilihat setelah siswa mengalami proses belajar. 

Menurut Susanto (2013: 5) hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perilaku 

yang relatif menetap. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2015: 22) hasil 

belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah 

diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh 

siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam menerima materi. 

Rusman (2015: 67) menyebutkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalamanan belajarnya. Hasil belajar 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan 

siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 

Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan 

kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah siswa 

menerima pengalamanan belajarnya. Hasil yang dicapai dalam bentuk angka 

angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran, 
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nilai yang diperoleh peserta didik untuk melihat penguasaan dalam menerima 

materi. 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Pada proses pembelajaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar. Menurut Munadi dalam Rusman (2015: 67-68) terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yang sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

a) Faktor fisiologis Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan 

yang prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat 

jasmani dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi siswa dalam 

menerima materi pelajaran. 

b) Faktor psikologis Setiap individu dalam hal ini siswa pada dasarnya memiliki 

kondisi psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi 

hasil belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), 

perhatian, minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar siswa. 

2) Faktor eksternal 

a) Faktor lingkungan  

 Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan 

ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya 

suhu, kelembaban, dan lain-lain. Belajar pada tengah hari di ruang yang memiliki 

ventilasi udara yang kurang tentunya akan berbeda suasana belajarnya dengan 

yangt belajar di pagi hari udaranya masih segar dan di ruang yang cukup 

mendukung untuk bernafas lega. 

b) Faktor instrumental  

 Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaannya dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-

faktor yang diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan-

tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor faktor instrumental ini berupa 

kurikulum, sarana, guru.  
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c. Jenis-jenis hasil belajar 

 Bloom (Sudjana, 2011: 23-31) membagi hasil belajar dalam tiga ranah, 

yakni ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris. 

1). Ranah kognitif 

Ranah ini berkenaan dengan hasil belajar  intelektual yang terdiri dari enam aspek, 

yakni: 

a) Pengetahuan (knowledge) 

 Tipe hasil pengetahuan termasuk kognitif tingkat rendah. Namun, tipe 

hasil belajar ini menjadi prasyarat bagi tipe hasil belajar yang berikutnya. Hal ini 

berlaku bagi semua bidang studi pelajaran. Misalnya hafal suatu rumus akan 

menyebabkan paham bagaimana menggunakan rumus tersebut; hafal kata-kata 

akan memudahkan dalam membuat kalimat. 

b) Pemahaman 

 Pemahaman dapat dilihat dari kemampuan individu dalam menjelaskan 

sesuatu masalah atau pertanyaan. 

c) Aplikasi 

 Aplikasi adalah penggunaan abstraksi  pada situasi konkret 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. 

d) Analisis 

 Analisis adalah usaha memilih 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. 

e) Sintesis 

 Penyatuan  unsur-unsur  atau  bagian-bagian  ke  dalam  bentuk  

menyeluruh disebut sintesis. Berpikir sintesis  adalah berpikir divergen dimana 

menyatukan unsur-unsur menjadi integritas. 
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f) Evaluasi 

 Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai sesuatu yang mungkin 

dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara kerja, pemecahan metode, dll. 

2). Ranah afektif 

 Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif 

tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap  

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, kebiasaan belajar, dan 

hubungan sosial. 

3). Ranah psikomotorik 

 Hasil belajar psikomotorik tampak  dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. 

2.2   Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Hasil penelitian Ayi Badruzaman, Sadjaruddin Nurdin, Seni Apriliya. 

Program Studi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia Kampus Tasikmalaya (2015) berdasarkan data yang diperoleh dari 

hasil postes, setelah diberikan media visual pada proses pembelajaran di 

kelasnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS 

materi peta di kelas IV SD Negeri 2 Karangsambung Kecamatan Cibeureum 

Kota Tasikmalaya, menunjukan kategori sangat tinggi. Siswa yang masuk 

dalam kategori sangat tinggi adalah 75%, kategori tinggi 25%, sedangkan 

untuk kategori sedang, rendah dan sangat rendah adalah 0%. 

2.  Maulana Akhsan (2018) berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi bangun datar siswa antara 

yang menggunakan media geoboard dengan menggunakan media flashcard, 

hal ini ditunjukkan dengan nilai  signifikansi Uji-U 0,000 < 0,05 dan nilai Z 

hitung -3,632 < Ztabel -0,35 maka H0 ditolak. Dan media geoboard lebih 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa daripada media flashcard. 

3. Nur Rahmi (2019) berdasarkan data tersebut terdapat perbedaan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam antara yang diajar 

menggunakan media visual dengan yang diajar menggunakan media audio 

visual di SMA Pesantren Putri Yatama Mandiri Kabupaten gowa. Hal ini 
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dapat dilihat dari hasil analisis data nilai thitung > ttabel yaitu (2,08 >1,67), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima 

4. Fika Andriyani dan Ni Nyoman Kusmariyatni (2019) berdasarkan hasil 

perhitungan uji-t diperoleh thitung yaitu sebesar 4,75 lebih besar dari ttabel 

yaitu 1,67 yang diuji pada taraf signifikan 5% dengan derajat kebebasan 49. 

Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media komik 

berwarna (kelompok eksperimen) dan kelompok siswa yang dibelajarkan 

tanpa menggunakan media komik berwarna (kelompok kontrol). Selain itu, 

berdasarkan analisis deskriptif diperoleh bahwa rata-rata hasil belajar IPA 

kelompok eksperimen yaitu 22,89 > rata-rata hasil belajar IPA kelompok 

kontrol yaitu 18,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media komik berwarna berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

IPA siswa kelas II SD di Gugus II Kecamatan Kubutambahan Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

5. Tarpan Suparman, Anggy Giri Prawiyogi, Reni Endah Susanti (2020) 

berdasarkan hasil analisis data pada pretest kelas eksperimen nilai yang 

didapat masih rendah nilai yang diperoleh sebesar 24,00, sedangkan pada 

kelas kontrol adalah 25,83. Setelah dilakukan treatment pembelajaran 

menggunakan media gambar, hasil analisis pada posttest kelas eksperimen 

diperoleh bahwa hasil belajar IPA meningkat dengan rata-rata 73,67, 

sedangkan pada kelas kontrol diperoleh nilai rata-rata 67,00. Berdasarkan uji t 

yang dilakukan diperoleh sig (2-tailed) < 0.05 yang artinya terdapat perbedaan 

terhadap hasil belajar IPA. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh media gambar terhadap hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V di Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 

2018/2019. 

2.3   Kerangka Pikir 

 Siswa di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung, banyak dari 

mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran 

dikarenakan pengelolaan bahan materi ajar yang tidak begitu efektif sehingga 

siswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Agar pembelajaran 
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dapat berjalan optimal dan mengarah pada tujuan dalam kurikulum maka guru 

harus kreatif dalam mengelola kelas dan guru sebisa mungkin mempunyai strategi 

pembelajaran yang mendukung proses belajar siswa. Media pembelajaran 

merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar agar 

pembelajaran dapat berjalan maksimal. 

Sadiman (2011: 17), yang menyatakan bahwa media pembelajaran 

mempunyai fungsi memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalisme, mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indra, penggunaan 

media dapat mengatasi sifat pasif pada siswa. Penggunaan media pembelajaran 

yang tepat diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Media 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah media pembelajaran Audio, 

Audiovisual, Visual dan lain sebagainya. Media pembelajaran ini berisi materi-

materi pelajaran yang telah disusun oleh guru sebelumnya . Alat peraga adalah 

alat (benda) yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip atau 

prosedur tertentu agar tampak lebih nyata/ konkrit. 

Alat bantu mengajar yang selanjutnya digunakan adalah alat bantu visual 

seperti gambar, model, grafis atau benda nyata lain. Alat-alat bantu itu 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi serta 

mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Media pembelajaran 

visual memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran 

karena media pembelajaran visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan, visual dapat pula menumbuhkan motivasi siswa serta dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

Menurut (Hamdani, 2011:248) media visual adalah media yang dapat 

dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media inilah yang sering 

digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi 

pelajaran. Kelebihan dari media visual yaitu dapat menarik perhatian dan fokus 

belajar siswa, membantu dalam proses pemahaman dalam proses pembelajaran 

serta dapat memberikan suasana pembelajaran yang tidak bertele-tele dan 

membosankan. Dengan penerapan media pembelajaran ini lebih menuntut pada 

keaktifan siswa sehingga mendorong hasil belajar siswa terhadap materi 

pembelajaran dibandingkan dengan penyampaian materi pembelajaran yang tidak 
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menggunakan media pembelajaran(konvensional). Oleh karena itu, pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran diharapkan dapat membantu guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa di SDN 655 Tirowali.  

 

2.4   Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 655 Tirowali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


