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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses 

komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan 

berjalan tanpa bantuan sarana penyampai pesan atau media. Menurut Heinich, 

Molenda, Russell, Smaldino, (dalam Daryanto, 2011:4) “media pembelajaran 

adalah media-media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan 

pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran.”  

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan 

menyalurkan pesan dari sumber secar terencana sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar 

secara efisien dan efektif (Rosyada Dede, 2008:8). Menurut Latuheru dalam 

Hamdani (2005) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, 

atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar 

proses interaksi komunikasi edukasi dengan guru dan siswa dapat berlangsung 

secara tepat guna dan berdaya guna. 

Gagne dan Briggs (Arsyad, 2011:4) mengemukakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi 

materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video 

camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, 

dan komputer.  

Media  pembelajaran, menurut Gerlach dan Ely (Arsyad, 2011:7-8), 

memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk manusia, materi atau kajian 

yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Media pembelajaran mencakup semua 

sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, media harus bermanfaat sebagai berikut. 

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

c. Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara siswa dan 

sumber belajar. 

d. Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 

e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. (Daryanto, 2011:4) 

Sudjana dan Rivai (Arsyad, 2009:24) mengemukakan bahwa media 

memiliki beberapa fungsi diantaranya: 

1) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki oleh siswa. Pengalaman tiap siswa berbeda-beda tergantung dari 

faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman siswa seperti 

ketersediaan buku, kesempatan melancong dan sebagainya. Media 

pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. 

2) Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal 

yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa 

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 mengandung bahaya dan resiko tinggi 

3) Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara 

siswa dengan lingkungannya. 

4) Media menghasilkan keseragaman pengamatan. 

5) Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit dan realistis. 

6) Media membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7) Media membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. 

8) Media memberikan pengalaman yang integral dari yang kongkrit sampai 

dengan abstrak. 

 

Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, siswa (komunikan), dan 
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tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daryanto, 2011:5). 

Dalam situs edu-articles.com, media diklasifikasikan menjadi media 

visual, media audio, dan media audio visual. 

a. Media visual 

Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada media visual terdiri 

dari garis, bentuk, warna dan tekstur. Garis tidak lain merupakan kumpulan dari 

titik-titik misalnya garis horizontal, vertikal, lengkung, dan lain-lain. Bentuk 

adalah sebuah konsepsi simbol yang dibangun atas garis-garis atau gabungan garis 

dengan konsep lainnya (Asyhar, 2011:53). 

Gambar merupakan media visual yang paling banyak digunakan. Gambar 

merupakan hasil lukisan yang menggambarkan orang, tempat, dan benda dalam 

berbagai variasi. Gambar secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 

sketsa, lukisan dan foto. Sketsa biasa disebut juga sebagai gambar garis, yakni 

gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok suatu objek 

tanpa detail. Lukisan adalah gambar hasil representasi simbolis dan artistik 

seseorang tentang suatu obyek atau situasi. Foto adalah hasil pemotretan atau 

photografi menggunakan kamera foto (Asyhar, 2011:58).    

b. Media Audio 

Audio berasal dari kata audible, yang artinya suara yang dapat 

didengarkan secara wajar oleh telinga manusia. Kemampuan mendengar manusia 

berada pada daerah frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hertz. Di luar itu, manusia 

tidak mampu lagi mendengarkannya (Daryanto, 2011:37). Kaitannya dengan 

audio sebagai media pembelajaran maka suara-suara ataupun bunyi direkam 

dengan menggunakan alat perekam suara, kemudian diperdengarkan kembali 

kepada siswa dengan menggunakan sebuah alat pemutar. Jika suara atau bunyi 

tadi diperdengarkan ke siswa melalui pemancar radio maka media tersebut 

dikatakan sebagai radio.  

c. Media Audio Visual 

Media ini  dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) 

secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media 
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audio visual terbagi dua macam yakni audio visual murni yaitu baik unsur suara 

maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti video kaset dan audio 

visual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber 

yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang unsur gambarnya berasal dari 

slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape recorder (Asyhar, 2011:73). 

Menurut Sumantri alasan penggunaan media pembelajaran karena bertitik 

tolak dari dua hal berikut ini:  

a. Belajar Merupakan Perubahan Tingkah Laku  

Belajar dipandang sebagai perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku 

ini tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui suatu proses. Proses perubahan 

perilaku ini dimulai dari adanya rangsangan yaitu siswa menangkap rangsangan 

kemudian mengolahnya sehingga membentuk suatu persepsi. Semakin baik 

rangsangan diberikan semakin kuat persepsi siswa terhadap rangsangan tersebut. 

Pembentukan persepsi harus diupayakan secara kuat oleh guru agar 

terbentuk pengalaman belajar siswa yang bermakna. Tetapi ada kalanya 

pembentukan persepsi dapat terganggu karena terdapat kekurangan dan hambatan 

dalam alat indera, minat, pengalaman, kecerdasan, perhatian serta kejelasan objek 

yang akan dikenalkan.  

Untuk menanggulangi kekurangan atau hambatan terbentuknya persepsi 

harus diupayakan suatu bentuk alat bantu yang memudahkan atau mengurangi 

hambatan-hambatan penguasaan siswa. Oleh karena itu digunakan media 

pembelajaran sebagai pemecahannya. 

b. Belajar Merupakan Proses Komunikasi 

Proses belajar mengajar pada hakekatnya merupakan proses komunikasi. 

Proses komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari sumber pesan melalui 

saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Dalam proses penyampaian pesan 

tersebut tidak selamanya sukses, karena terdapat beberapa hambatan atau 

gangguan dalam proses komunikasi ini disebut noises. 

Noises atau hambatan dalam peristiwa komunikasi bisa bermacam-macam. 

Dalam proses pengajaran, noise ini dapat berupa keterbatasan siswa secara fisik 

maupun psikologis, kultural, maupun lingkungan. Keterbatasan secara fisik dapat 

berupa cacat tubuh, keterbatasan daya indera, sakit, kelelahan. Keterbatasan 
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secara psikologis dapat berupa minat, kecerdasan, kepercayaan, sikap dan lain 

sebagainya.  

Keterbatasan secara kultural misalnya adat istiadat yang berbeda, 

kebiasaan hidup, sikap hidup, norma-norma kepercayaan, bahasa dan sebagainya. 

Keterbatasan dalam aspek lingkungan dapat berupa keadaan yang mencekam atau 

menakutkan, bising, polusi dan sebagainya. Untuk meredam, memperkecil, 

mengatasi atau menghilangkan beragam keterbatasan dalam komunikasi itu dapat 

digunakan alat perantara yang disebut media pembelajaran (Sumantri, 2009:32). 

Mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran dapat diterangkan bahwa 

penggunaan media dalam pembelajaran dapat menunjang pencapaian tujuan 

pembelajaran, dan pemilihan media mempertimbangkan beberapa faktor sebagai 

berikut:  

a) Tujuan 

Media yang dipilih hendaknya menunjang pencapaian tujuan pengajaran 

b) Ketepatgunaan 

Hendaknya dipilih ketepatan dan kegunaannya untuk menyampaikan pesan 

yang hendak dikomunikasikan atau diinformasikan 

c) Tingkat kemampuan siswa 

Media yang dipilih hendaknya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, 

pendekatan terhadap pokok masalah, besar kecilnya kelompok atau jangkauan 

penggunaan media tersebut 

d) Biaya 

Biaya yang dikeluarkan hendaknya seimbang dengan hasil yang diharapkan 

dan tergantung kemampuan dana yang tersedia 

e) Kesediaan 

Apabila media yang diperlukan tersedia atau tidak, apakah ada pengganti yang 

relevan, direncanakan untuk perorangan atau kelompok 

f) Mutu teknis 

Kualitas media harus dipertimbangkan, jika media sudah rusak atau kurang 

jelas/terganggu sehingga mengganggu proses transfer informasi ( tidak 

menarik, detail kurang bisa dipahami) (Daryanto, 1993:22). 

Sebelum memutuskan untuk menggunakan media tertentu dalam suatu 

peristiwa pembelajaran, seorang guru perlu memahami prinsip-prinsip atau faktor-
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faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu media. Prinsip-prinsip 

pemilihan media tersebut, yaitu: 

a. Memilih media harus berdasarkan tujuan pembelajaran dan bahan 

pembelajaran yang akan disampaikan. 

b. Memilih media harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. 

c. Memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dalam 

pengadaannya dan penggunaannya. 

d. Memilih media harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau pada 

waktu, tempat, dan situasi yang tepat. 

e. Memilih media harus memahami dari karakteristik dari media itu sendiri 

(Sumantri, 2009:28). 

 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media adalah : 

a. Objektivitas, artinya pemilihan media tidak didasarkan karena kerusakan 

pribadi atau sekedar hiburan sehingga menghiraukan kegunaan dan 

relevansinya dengan bahan dan karakteristik siswa 

b. Program pembelajaran, memilih media harus disesuaikan dengan program 

pembelajaran karena tidak semua media dapat digunakan untuk semua 

program pembelajaran 

c. Situasi dan kondisi pemilihan media harus disesuaikan dengan situasi 

belajar mengajar artinya disesuaikan dengan metode mengajar, materi 

pelajaran, serta lingkungan kelas dan sekolah 

d. Kualitas teknik, yaitu kesiapan operasional media sebelum digunakan  

Keefektifan dan keefesiensian penggunaan artinya penggunaan media 

bukan semata-mata karena melaksanakan salah satu komponen pembelajaran 

tetapi apakah media itu betul-betul berguna untuk memudahkan pengguasaan 

siswa (Sumantri, 2009:28). 

2.2 Interaktif 

Interaktif berasal dari kata interaksi, yaitu hal saling melakukan aksi, 

interaksi terjadi karena adanya hubungan sebab akibat, yaitu adanya aksi dan 

reaksi. 
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Interaktif adalah hal yang terkait dengan komunikasi dua arah/suatu hal bersifat 

saling melakukan aksi, saling aktif dan saling berhubungan serta mempunyai 

timbal balik antara satu dengan lainnya (Warsita,2008) 

Sedangkan menurut Seels dan Glasgow dalam Arsyad (2006:36) 

mengemukakan bahwa media interaktif merupakan sistem media penyampaian 

yang menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada 

penonton (mahasiswa) yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, 

tetapi juga memberikan respon yang aktif dan respon itu yang menentukan 

kecepatan dan sekuensi penyajian. Media interaktif memiliki unsur audio-visual 

(termasuk animasi) dan disebut interaktif karena media ini dirancang dengan 

melibatkan respon pemakai secara aktif. Selain itu menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) media interaktif adalah alat perantara atau penghubung 

berkaitan dengan komputer yang bersifat saling melakukan aksi antar-hubungan 

dan saling aktif . 

Sedangkan pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan 

pembelajar yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar 

pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien 

(Komalasari,2013). 

Pembelajaran interaktif adalah mengajak siswa melibatkan pikiran, 

penglihatan, pendengaran dan keterampilan sekaligus. Dengan proses belajar 

interaktif, siswa dirangsang untuk bertanya, menjawab dan mengemukakan 

pendapatnya dan disaat yang sama mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

baik itu tugas perseorangan maupun kelompok. Sistem belajar ini juga tidak 

menekankan pada hasil melainkan pada proses. Sehingga siswa memperoleh 

pengetahuan bukan dengan cara menghafal, tetapi dengan cara mengalami. 

2.3 Berbasis Web 

 Dari Wikipedia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/ Pembelajaran dapat 

diketahui pengertian pembelajaran yaitu :  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan 

bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sifat 

dan kepercayaan peserta didik. Dengan kata lain pembelajaran adalah proses 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  
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Pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne dan Brigs 

(1979:3) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 

mahasiswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian 

rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar mahasiswa 

yang bersifat internal, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

pembelajaran di identikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata “ajar” yang 

berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut) ditambah 

denga awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang berarti proses, 

perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. 

Salah satu aplikasi layanan internet yang sangat populer adalah 

layananWorld Wide Web (WWW), sehingga seolah-olah internet hanyalah web. 

Word Wide Web atau sering disebut web merupakan kumpulan dokumentasi 

terbesar yang tersimpan dalam berbagai server yang terhubung menjadi suatu 

jaringan. Dokumen ini dikembangkan dalam format hypertext dengan 

menggunakanHypertex Markup Language (HTML).  Melalui format ini 

dimungkinkan terjadinya link dari suatu dokumen ke dokumen lain. Selain itu 

fasilitas ini bersifat multimedia, yang terdiri kombinasi unsur teks, foto, grafika, 

audio, animasi dan video (Isjoni, 2008). 

 Pembelajaran berbasis web merupakan suatu pembelajaran yang bisa 

diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang popular dengan 

sebutan web-based traning (WBT) atau kadang juga disebut web based education 

(WBE) dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia 

pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa semua pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan selama 

proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya maka kegiatan itu dapat 

disebut sabagai pembelajaran berbasis web.  Menurut Herman Dwi Surjono & 

Maltby (2003), ada dua keuntungan dari pembelajaran berbasis web, yaitu 

kebebasan platform dan ruang kelas. Dengan demikian pembelajaran berbasis web 

memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengubah setting, struktur, maupun konten 

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengguna. 

Yang ditawarkan dalam pembelajaran berbasis web adalah kecepatan dan 

tidak terbatasnya pada ruang dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan 

belajar dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan dimana. 
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Selama komputer saling terhubung dengan jaringan internet akan memberikan 

kemudahan bagi siapa saja untuk mendapatkan informasi. 

Dilihat dari pemanfaatannya, pembelajaran berbasis web dibedakan 

menjadi tiga tipe yaitu: web based instruction, web enhanced instruction, dan web 

supported instruction. Web based instruction adalah bentuk pendidikan jarak jauh 

dimana pembelajaran dikirimkan sepenuhnya secara online. Dalam web based 

instruction, peserta didik dan pendidik tidak pernah melakukan interaksi atau 

pertemuan tatap muka, seluruh materi pembelajaran dan ujian dikirim melalui 

web. Web enhanced instruction adalah bentuk pembelajaran dimana sebagian 

materi atau sesi kelas dikirimkan atau dilakukan melalui web dan sebagian 

lainnnya diajarkan dalam bentuk tatap muka. Dengan demikian dalam web 

enhanced instruction, tidak semua materi diberikan melalui website karena 

pertemuan tatap muka masih tetap dilakukan. Dalam hal ini pembelajaran online 

menjadi pendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara umum. 

Web supported instruction adalah pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

tradisional dan tatap muka di kelas regular, tetapi diberi tambahan tes atau 

aktivitas online (Davidson & Rasmusen, 2006: 24). 


