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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan seorang siswa di lingkungan sekolah, maupun 

kehidupan seorang mahasiswa dalam lingkungan perguruan tinggi 

di satu sisi tampaknya merupakan salah satu bagian kehidupan 

yang sangat menyenangkan, tetapi mungkin pula menjadi hal yang 

paling mencemaskan. Setiap hari mereka dapat belajar dengan 

bebas, mengikuti kegiatan belajar di kelas, belajar di perpustakaan 

dan lain-lain yang kesemuanya menjadi masukan bagi perkembangan 

pengetahuannya. 

Di lain sisi, siswa atau mahasiswa juga dituntut menyelesai-

kan segala tugas sekolah maupun kuliah, yang diperoleh dari 

kegiatan proses mengajar. Hal yang menjadi kendala bagi mereka 

apabila pelajaran yang diterimanya itu sulit untuk dipahami 

mungkin karena dalam proses belajar mengajar tersebut kurang 

menarik, membosankan, materi yang diajarkan bersifat monoton, 

sehingga hal ini menjadi masalah yang serius untuk membuka jalan 

penyelesaian baik bagi guru di lingkungan sekolah maupun para 

pengajar dalam lingkungan perguruan tinggi. 
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Hal ini jelas dirasakan siswa/murid karena kenyataan 

sekarang adalah sangat langkah guru yang sering menggunakan 

media pengajaran di dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga 

pengajar, padahal salah satu konsep kunci operasional pembelajaran 

yang harus dihayati oleh seorang guru atau pendidik adalah 

bagaimana mendesain pembelajaran agar dapat berjalan seefektif 

dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan (Porwanto, 1989: 15). 

Persoalan ini tampak kelihatan mudah, tetapi sesungguh-nya 

merupakan kegiatan yang sulit dan konplit, sebab membutuhkan 

profesionalisme dan penghayatan yang seksama menyangkut aspek-

aspek kompetensi belajar dan mengajar. 

Guru dituntut sikap profesionalisme dan kompetensi dalam 

pembelajaran, sebab gurulah yang menjadi kunci yang amat 

menentukan proses, arah dan aktifitas pembelajaran itu (Slameto, 

1997: 25). Sementara itu, kualitas dan kuantitas pendidikan sampai 

saat ini masih tetap merupakan bahan perbincangan sebagai 

pencerminan dari kondisi pendidikan kita saat ini yang fenomenal 

dan problematis. Keduanya merupakan sasaran usaha pembaharuan 

atau reformasi pendidikan nasional. Betapa tidak, kedua masalah 

tersebut sulit ditangani secara tuntas, sebab terkait dengan variabel 

lain sebagaimana yang disebutkan di atas. Di samping itu terjadinya 
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krisis multi dimensional yang melanda kehidupan berbangsa, yang 

sedikit banyak bermuara pada penurunan kualitas pendidikan. 

Karena itu, tidak heran kalau masalah pendidikan tidak pernah 

tuntas di manapun, bahkan di negara-negara maju sekalipun. 

Di antara komponen pembelajaran yang sering berbenturan 

dengan persoalan-persoalan pendidikan ialah guru dalam kaitannya 

dengan tugas, mengola interaksi dalam proses belajar mengajar 

termasuk segala sistem yang mengikat untuk bagaimana proses 

belajar mengajar dapat membawa hasil maksimal sebagaimana yang 

diinginkan. 

Salah satu jalan yang ditempuh ialah dengan menggunakan 

berbagai media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, baik 

media audio (media melalui pendengaran), maupun media visual 

(media yang dapat dilihat), dan lain-lain yang dapat menunjang 

terlaksananya proses pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan masalah yang urgen untuk dibahas, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru dalam penerapan 

media visual dalam proses belajar mengajar? 

2. Bagaimana peranan guru dalam pemanfaatan media visual 

dalam proses belajar mengajar? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan karya ilmiah ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Tujuan 

 1. Untuk menguraikan tentang kendala-kendala yang dihadapi 

oleh guru dalam menerapkan media visual dalam proses 

belajar mengajar. 

 2. Untuk mengungkapkan tentang peranan guru dalam 

pemanfaatan media visual dalam proses belajar mengajar 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 b. Kegunaan 

 Setelah selesainya penulisan karya ilmiah ini diharapkan : 

 1. Menjadi masukan serta informasi bagi para pendidik 

khususnya untuk menerapkan media visual dalam proses 

belajar mengajar. 
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 2. Menjadi stimulus bagi penulis sebagai calon tenaga pendidik 

untuk menemukan solusi bagi segala problematika dalam 

proses pembelajaran. 

 3. Diharapkan agar karya tulis ilmiah ini dapat lebih menambah 

cakrawala pemahaman dalam hal penggunaan media visual, 

baik bagi pembaca pada umumnya, maupun bagi penulis 

pada khususnya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 
 
 
A. Kendala yang Dihadapi oleh Guru dalam Penerapan Media 

Visual dalam Proses Belajar Mengajar 

1. Pengertian Media Visual 

Media berasal dari kata latin “medius” yang artinya “tengah” 

atau secara leksikologi media dapat pula diartikan sebagai 

perantara atau penghubung. (Depdikbud, 1996: 250). Sedangkan 

menurut terminology media adalah setiap orang, bahan, alat atau 

kejadian yang menetapkan kondisi kemungkinan siswa memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dengan demikian, dalam 

pengertian ini guru, buku teks maupun lingkungan sekolah adalah 

termasuk media. 

Dalam pengertian lain, kata media berasal dari kata bahasa 

Arab yaitu al-Wasa'il atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

Arsyad (1997) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara 

garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun 

kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus pengertian media 

dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 
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grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses 

dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. (Arsyad, 1997: 3).  

Sedangkan visual berasal dari kata bahasa Inggris “Vision” 

(Echol, 1987: 255) yang berarti lihat/melihat. Sehingga dengan 

demikian, media visual berarti alat atau sarana yang dipergunakan 

dalam pembelajaran berupa benda yang dapat dilihat. 

Menurut sejarahnya, media pengajaran pertama kalinya 

disebut visual-education (alat peraga pandang), kemudian menjadi 

Audio-Visual Aids (bahan pengajaran), seterusnya berkembang 

menjadi audio-visual communication (komunikasi pandang dengar), 

yang selanjutnya berubah menjadi educational technology (teknologi 

pendidikan) atau teknologi pengajaran. 

Dengan demikian, penggunaan media dalam pengajaran 

bertitik tolak dari teori yang mengatakan bahwa totalitas persentase 

banyaknya ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki 

oleh seseorang terbanyak dan tertinggi melalui indera lihat dan 

pengalaman langsung melakukan sendiri, sedangkan selebihnya 

melalui indra dengar dan indra lainnya. 

Lebih lanjut John Lannon mengemukakan bahwa media 

pengajaran khususnya alat-alat pandang (visual) dapat: (1) Menarik 
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minat siswa, (2) Meningkatkan pengertian siswa, (3) Memberikan 

data yang kuat/terpercaya, (4) Memadatkan informasi, (5) Memudah-

kan penafsiran data. 

Mudjiono menambahkan bahwa media pengajaran dapat 

membangkitkan motivasi belajar serta memberikan stimulus bagi 

kemauan belajar. 

2. Bentuk-Bentuk Media Visual 

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan mengemukakan 

beberapa bentuk media visual yang efektif dipergunakan dalam 

proses belajar mengajar antara lain : 

a. Media Trip Story 

Media Strip Story adalah suatu media pengajaran yang 

mempergunakan potongan-potongan kertas, di mana dalam kertas 

tersebut tertulis cerita atau wacana yang sengaja dipotong-potong. 

Di dalam bahasa Arab, media ini sering diistilahkan dengan al-

Qissah al-Mutaqaati'ah. Penggunaan media ini sangat efektif dalam 

mengajarkan bahasa Asing yang bertujuan untuk memperoleh 

empat kemampuan yaitu; Listening (mendengar atau menyimak), 

conversation (percakapan), reading (membaca) serta writing 

(menulis). 
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Media ini pertama kali dicetuskan oleh Prof. Robert E. Gibson 

dalam Majalah TESOL Quartery yang kemudian dikembangkan oleh 

Mary Ann dan John Boyd. 

Teknik lewat media ini bertitik tolak dari suatu approach yang 

mengutamakan aktivitas komunikasi yang sesungguhnya agar kelak 

siswa dapat dengan mudah dan tidak kaku untuk berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa Asing. 

b. OHP (Over Head Proyektor) 

OHP (Over Head Proyektor) adalah seperangkat alat hardware 

yang dapat dipergunakan dalam menampilkan bahan pengajaran. 

Suatu materi pelajaran yang ditampilkan dengan menggunakan 

OHP dapat menarik minat siswa untuk lebih memperhatikan apa 

yang disajikan. Dengan demikian, tujuan media ini mengarah pada 

pencapaian keterampilan yang diperoleh melalui indra penglihatan. 

Namun demikian, penggunaan media ini sangat minim karena 

secara ekonomi harganya susah dijankau. 

c. Stick Figure 

Media Stick Figure adalah salah satu media visual yang 

dipergunakan dalam proses belajar mengajar, di mana lewat media 

tersebut para pengajar menjelaskan pelajaran melalui gambar. 
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Gambar yang dimaksud di sini adalah gambar tangan yang 

dibuat sendiri oleh guru sewaktu ia mengajar atau yang telah 

disiapkan sebelumnya, dan media ini tidak menuntut guru untuk 

membuat gambar yang indah yang perlu dibuat oleh ahli gambar. 

Dengan demikian, gambar tersebut dapat dibuat oleh guru yang 

tidak mengetahui atau tidak pandai menggambar sekalipun. 

Dewasa ini gambar secara luas bisa diperoleh dari berbagai 

sumber, misalnya dari surat-surat kabar, majalah-majalah, brosur-

brosur dan buku-buku. Gambar, lukisan, kisah, kartun, ilustrasi, 

foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan 

oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap 

jenjang pendidikan dan berbagai disiplin ilmu. 

Gambar merupakan salah satu pengajaran yang amat dikenal 

di dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal ini disebabkan kesederhana-

annya, tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksi 

untuk mengamatinya. Gambar itu pada dasarnya membantu 

mendorong para siswa dan dapat membangkitkan minatnya pada 

suatu pelajaran dan membantu mereka dalam mengembangkan 

segala kemampuan yang dimilikinya. Beberapa  keuntungan yang 
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dapat diperoleh dari gambar dalam hubungannya dengan kegiatan 

pengajaran, yaitu : 

1. Mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar 

karena praktis tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa. 

2. Harganya relatif lebih murah dari pada jenis-jenis media 

pengajaran lainnya, dan cara memperolehnya pun mudah 

sekali tanpa perlu mengeluarkan biaya. 

3. Gambar bisa dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai 

jenjang pengajaran dan berbagai disiplin ilmu. (Poerwanto, 

1997: 7). 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam membuat stick 

figures, yaitu : 

a. Ciri-ciri tetap pada benda atau situasi yang digambar. Sebagai 

contoh gambar wanita dibedakan dengan memakai rok, 

sedangkan laki-laki dengan memakai gambar celana laki-laki. 

Seorang yang tertawa dapat dibedakan dari seorang yang 

cemberut pada keadaan bibirnya. 

b. Bentuknya sederhana dan jelas mudah dikenal. Tambahan-

tambahan yang mungkin mengundang keraguan dan salah 

penafsiran hendaknya dihindari. Oleh karenanya tidak perlu 

diusahakan agar gambar itu lebih hidup dan realistik. 
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Dengan media ini siswa merasa bertugas untuk mengamati 

gambar dan sekaligus melatih daya nalar serta ingatan mereka, dan 

dengan demikian, secara natural siswa memiliki perhatian terhadap 

apa yang diajarkan. 
 
 
3. Efektifitas Pemanfaatan Media Visual dalam Proses Belajar 

Mengajar 
 

a. Pengertian strategi belajar mengajar 

Kata strategi berasal dari kata strategos (Yunani) atau 

strategus. Strategos berarti jenderal atau berarti pula perwira negara 

(state officer). Jenderal inilah yang bertanggung jawab 

merencanakan suatu strategi dan mengarahkan pasukannya untuk 

mencapai kemenangan. Secara spesifik Serly (1978) merumuskan 

pengertian strategi sebagai keputusan-keputusan bertindak yang 

diarahkan dan keseluruhannya diperlukan untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan J. Salusu (1996: 101) merumuskan strategi sebagai 

suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk 

mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan 

lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. 

1. Strategi merupakan suatu keputusan bertindak dari guru, 

dengan menggunakan kecakapan sumber daya pendidikan yang 

tersedia untuk mencapai tujuan melalui hubungan yang efektif 
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antara lingkungan dan kondisi yang paling menguntungkan. 

Lingkungan disini adalah lingkungan yang memungkinkan 

peserta didik belajar dan guru mengajar. Sedangkan kondisi 

dimaksudkan sebagai suatu iklim kondusif dalam belajar dan 

mengajar seperti disiplin, kreatif, inisiatif, dan sebagainya. 

2. Strategi merupakan garis besar haluan bertindak dalam 

mengelola proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efesien. 

3. Strategi dalam proses belajar mengajar merupakan suatu 

rencana (mengandung serangkaian aktivitas) yang dipersiapkan 

secara seksama untuk mencapai tujuan-tujuan belajar. 

4. Strategi merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di 

dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Pola ini 

menunjukkan macam dan urutan perbuatan yang ditampilkan 

guru peserta didik di dalam bermacam-macam peristiwa belajar 

Secara singkat strategi belajar mengajar, pada dasarnya 

mencakup empat hal utama, yaitu (1) penerapan tujuan pengajaran, 

(2) pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar, (3) pemilihan dan 

penetapan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar, dan (4) 

penetapan kriteria keberhasilan proses belajar mengajar dari 

evaluasi yang dilakukan (Twelker, 1972: 40-43). 
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Perlu pula dijelaskan bahwa strategi belajar mengajar 

bukanlah suatu desain instruksional seperti PPSI (Prosedur 

Pengembangan Sistem Instruksional), Satpel (Satuan Pelajaran) atau 

sejenisnya. Strategi belajar mengajar lebih luas dari semua itu. 

Mempertimbangkan suatu strategi belajar mengajar lebih luas dari 

semua itu. Mempertimbangkan suatu strategi berarti mencari dan 

memilih model dan pendekatan proses belajar mengajar yang 

didasarkan atas karakteristik dan kebutuhan belajar peserta 

mengajar yang didasarkan atas karakteristik dan kebutuhan belajar 

peserta didik dan kondisi lingkungan serta tujuan yang akan 

dicapai. 

Dengan kata lain strategi belajar mengajar merupakan siasat 

guru untuk mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dengan 

komponen-komponen lain dari sistem instruksional secara 

konsisten. 

Selain itu, strategi belajar mengajar merupakan suatu 

kegiatan yang memelihara konsistensi dan kekompakan setiap 

komponen pengajaran yang tidak hanya terjadi pada tahap 

perancangan tetapi juga terjadi pada tahap implementasi atau 

pelaksanaan, bahkan pada tahap pelaksanaan evaluasi. Hal 

demikian berbeda dari pembuatan PPSI, Satpel, SAP atau sejenisnya 

yang kegiatannya hanya terjadi pada tahap perancangan. 

(Sardiman. A.M, 1987: 38). 
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b. Karakteristik/Ciri-ciri kegiatan belajar mengajar 

Adapun hasil pengajaran itu dikatakan betul-betul baik, 

apabila memiliki ciri-ciri: 

1. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh 

siswa. Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi pembimbing 

dan pelatih yang baik bagi para siswa yang akan menghadapi 

ujian. Kalau hasil pengajaran itu tidak tahan lama dan lekas 

menghilang, maka hasil pengajaran itu berarti tidak efektif. Guru 

harus mempertimbangkan berapa banyak dari yang diajarkan itu 

akan masih diingat kelak oleh subjek belajar, setelah lewat satu 

minggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya. 

2. Hasil itu merupakan pengetahuan “asli” atau “otentik”. 

Pengetahuan hasil proses belajar-mengajar itu bagi siswa seolah-

olah telah merupakan bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, 

sehingga akan dapat mempengaruhi pandangan dan caranya 

mendekati suatu permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati 

dan penuh makna bagi dirinya. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar 

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah 

tingkah laku si subjek belajar, ternyata banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Dari sekian banyak faktor yang berpengaruh itu, 
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secara garis besar dapat dibagi dalam klasifikasi faktor interen (dari 

dalam) diri si subjek belajar dan faktor eksteren (dari luar) si subjek 

belajar. 

Dalam hubungannya dengan proses interaksi belajar mengajar 

yang lebih menitikberatkan pada soal motivasi dan reinforcement, 

maka  pembicaraan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada faktor interen. Faktor 

interen ini sebenarnya menyangkut faktor-faktor fisiologis dan 

faktor psikologis. Tetapi relevan dengan persoalan reinforcement, 

maka tinjauan mengenai faktor-faktor interen ini akan dikhususkan 

pada faktor-faktor psikologis. 

Kehadiran faktor-faktor psikologis dalam belajar, akan 

memberikan andil yang cukup penting. Faktor-faktor psikologis 

akan senantiasa memberikan landasan dan kemudahan dalam 

upaya mencapai tujuan belajar secara optimal. Sebaliknya, tanpa 

kehadiran faktor-faktor psikologis, bisa jadi memperlambat proses 

belajar, bahkan dapat pula menambah kesulitan dalam mengajar. 

Faktor-faktor psikologis yang dikatakan memiliki peranan 

penting itu, dapat dipandang sebagai cara-cara berfungsinya fikiran 

siswa dalam hubungannya dengan pemahaman bahan pelajaran, 

sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih mudah 

dan efektif. Dengan demikian proses belajar-mengajar itu akan 
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berhasil baik, kalau didukung oleh faktor-faktor psikologis dari si 

pelajar. Dalam hal ini ada  berbagai model klasifikasi pembagian 

macam-macam faktor psikologis yang diperlukan dalam kegiatan 

belajar. Thomas F. Staton menguraikan enam macam faktor 

psikologis itu. 

1. Motivasi  

Seorang itu akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya 

sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum 

pertama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan atau 

dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. 

Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal: (1) mengatasi apa yang 

akan dipelajari, dan (2) memahami mengapa hal tersebut patut 

dipelajari. Dengan berpijak pada ke dua unsur motivasi inilah 

sebagai dasar permulaan yang baik untuk belajar. Sebab tanpa 

motivasi (tidak mengerti apa yang akan dipelajari dan tidak 

memahami mengapa hal itu perlu dipelajari) kegiatan belajar-

mengajar sulit untuk berhasil. 

2.  Konsentrasi 

Konsentrasi dimaksudkan memusatkan segenap kekuatan 

perhatian pada suatu situasi belajar. Unsur motivasi dalam hal ini 

sangat membantu tumbuhnya proses pemusatan perhatian. Di 

dalam konsentrasi ini keterlibatan mental secara detail sangat 

diperlukan, sehingga tidak “perhatian” sekedarnya. 
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3.  Reaksi 

Di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik 

maupun mental, sebagai suatu wujud reaksi. Fikiran dan otot-

ototnya harus dapat bekerja secara harmonis, sehingga subjek 

belajar itu bertindak atau melakukannya. Belajar harus aktif, tidak 

sekedar apa adanya, menyerah pada lingkungan, tetapi semua itu 

harus dipandang sebagai tantangan yang memerlukan rekasi. Jadi 

orang yang belajar harus aktif, bertindak dan melakukannya dengan 

segala panca inderanya secara optimal. 

4.  Organisasi 

Belajar dapat juga dikatakan sebagai kegiatan meng-

organisasikan, menata atau menempatkan bagian-bagian bahan 

pelajaran ke dalam suatu kesatuan pengertian. Hal semacam inilah 

yang dapat membuat seseorang belajar akan menjadi mengerti dan 

lebih jelas, tetapi mungkin juga bertambah bingun. 

5.  Pemahaman 

Pemahaman atau comprehension dapat diartikan menguasai 

sesuatu dengan fikiran. Karena itu maka belajar berarti harus 

mengerti secara mental makna dan filosofisnya, maksud dan 

omplikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa 

dapat memahami suatu situasi. Hal ini sangat penting bagi siswa 

yang belajar. 
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6.  Ulangan 

Lupa merupakan sesuatu yang tercela dalam belajar. Tetapi 

sudah biasa, lupa adalah sifat umum manusia. Setiap orang dapat 

lupa. Penyelidikan menunjukkan, bahwa sehari sesudah para siswa 

mempelajari sesuatu bahan pelajaran atau mendengarkan suatu 

ceramah, mereka banyak melupakan apa yang telah mereka peroleh 

selama jam pelajaran tersebut. Begitu seturusnya, semakin lama 

semakin banyak pula yang dilupakan, walaupun mungkin tidak 

lupa secara keseluruhan. Lupa merupakan gejala psikologis yang 

harus diatasi. 

Berangkat dari teori yang dikemukakan oleh penulis dalam 

pembahasan terdahulu bahwa totalitas persentase banyaknya ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang 

terbanyak dan tertinggi melalui indra lihat dan pengalaman 

langsung melakukan sendiri, sedangkan selebihnya melalui indra 

dengan dan indra lainnya. 

Dengan demikian, media pengajaran adalah sangat efektif 

dalam memberikan support terhadap minat siswa karena hal 

tersebut memberikan pengaruh besar terhadap indra dan lebih 

memudahkan (dapat menjamin) pemahaman orang yang melihat 

tidak akan sama dengan orang yang hanya mendengar. 
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Media pengajaran sebagai salah satu sumber yang dapat 

menyalurkan pesan dan membantu mengatasi persoalan-persoalan 

yang di dalamnya disampaikan. 

Ada dua unsur yang terkandung dalam media pengajaran 

yaitu : 
1. Pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan, 

dengan istilah lain disebut perangkat lunak (software), dan 
2. Alat penampil atau perangkat keras (hardware). (Sudirman 

N, 1991: 205). 

Mengingat pentingnya peningkatan prestasi atau kualitas 

dalam proses belajar mengajar, maka dalam hal ini profesionalitas 

seorang guru sangat diperlukan karena peranan guru sangat 

menentukan karena gurulah yang langsung dalam membina para 

siswa di sekolah melalui proses belajar mengajar. Oleh sebab itu 

upaya peningkatan kualitas pendidikan harus lebih banyak 

dilakukan para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung  

jawabnya sebagai pendidik dan pengajar. 

Salah satu uapaya yang dimaksud adalah penggunaan media 

pengajaran dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media 

pengajaran dapat mempertinggi kualitas hasil belajar pada siswa 

dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. 

Juga dengan media pengajaran dapat diterapkan prinsip “mengajar 
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cepat dan tepat”. Yang dimaksud mengajar cepat di sini adalah 

kesanggupan menyelesaikan bahan pengajaran pada waktunya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tepat adalah bahan pengajaran 

benar-benar menjadi milik siswa, dengan kata lain tujuan 

pengajaran tercapai sekurang-kurangnya 77%. 

Dalam proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat 

penting yaitu metode mengajar dan media pengajaran. Kedua aspek 

ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu 

akan mempengaruhi jenis media pengajaran yang sesuai, meskipun 

masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam 

memilih media, antara lain tujuan pengajaran, jenis tugas dan 

respons yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah pengajaran 

berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 

siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu 

fungsi utama media pengajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar 

yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan gairah dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
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belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadap siswa. Penggunaan media visual dalam pengajaran pada 

tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan sisi pelajaran 

pada saat itu. 

Berbagai efektifitas media pengajaran telah dibahas oleh 

banyak ahli. Menurut Kemp dan Dayton meskipun telah lama 

disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan media pengajaran, 

penerimaannya serta pengintegrasiannya ke dalam program-

program pengajaran berjalan amat lambat. Mereka mengemukakan 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari 

penggunaan media sebagai bagian integral pengajaran di kelas atau 

sebagai cara utama pengajaran langsung sebagai berikut : 

a. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang 

melihat atau mendengar penyajian melalui media menerima 

pesan yang sama. Meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran 

dengan cara yang berbeda-beda, dengan penggunaan media 

ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang 

sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk 

pengkajian, latihan aplikasi lebih lanjut. 
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b. Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan 

sebagai perhatian dan kemudian membuat siswa tetap terjaga 

dan memperhatikan. 

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkan teori 

belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal 

partisipasi siswa, umpan balik dan penguatan. 

d. Waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk 

mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang 

lebih banyak dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. 

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bilama integrasi kata 

dan gambar sebagai media pengajaran dapat mengkomunikasikan 

elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan 

dengan baik dan jelas serta spesifik. 

f. Pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau 

diperlukan terutama jika media pengajaran dirancang untuk 

penggunaan secara individu. 

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan 

terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. 

h. Pesan guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. 
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Di samping itu, beberapa manfaat media pengajaran dalam 

proses belajar siswa, yaitu : 

1) Pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan kemungkinannya menguasai dan 

mencapai tujuan pengajaran. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh siswa dan kemungkinannya akan menguasai 

dan mencapai tujuan pengajaran. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, 

apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam 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.  

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan keefektifan dari penggunaan media pengajaran di 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

a) Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar. 
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b) Media pengajaran 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 

kemampuan dan minatnya. 

c) Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang 

dan waktu.  
 
4. Kendala yang Dihadapi oleh Guru Menggunakan Media dalam 

Proses Belajar Mengajar 
 

Tiada suatu perjuangan tanpa dihiasi oleh kendala atau 

kesulitan-kesulitan. Dalam penggunaan media pengajaran dalam 

proses belajar mengajar, guru sering kali mengalami kesulitan 

antara lain dalam hal : 

a. Kurungan Perhatian Pemerintah terhadap Kesejahteraan Sekolah 

Maksudnya adalah dalam penggunaan media pengajaran 

sekolah sangat berperan menyiapkan sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam interaksi belajar mengajar, namun ketersediaan 

sarana dan prasarana sekolah tersebut tidak akan terwujud tanpa 

bantuan pemerintah, namun dalam kenyataannya masih banyak 

sekolah jauh dari perhatian dan bantuan pemerintah sehingga 

untuk menggunakan media tersebut dalam proses belajar mengajar 

sangat jarang dilakukan. 
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b. Dana 

Dana merupakan salah satu faktor penunjang dari segala 

sesuatu yang dilakukan. Dalam penggunaan media pengajaran 

misalnya dengan menggunakan media Over Head Projektor adalah 

sangat sulit diterapkan karena alat tersebut harganya sangat mahal 

dan susah dijangkau apalagi oleh sekolah-sekolah yang masih 

berstatus swasta dan mengandalkan sumber dana swadaya 

masyarakat. Oleh karena itu, hal ini seringkali menjadi kendala 

dalam penggunaannya. 

Di samping kendala di atas, terdapat kendala atau kesulitan 

yang bersumber dari individu atau anak didik itu sendiri antara 

lain: 

1) Karena media tersebut masih sangat baru bagi siswa sehingga 

dalam mendemonstrasikannya mereka masih sangat kaku. Dan 

sebaliknya kalau media tersebut sering digunakan, baik oleh 

guru maupun oleh para siswa, mereka tidak akan kaku lagi dan 

dapat menggunakannya dengan baik.  

2) Menggunakan media pengajaran membutuhkan waktu yang 

cukup banyak sementara waktu belajar yang disiapkan sangat 

sedikit dan bahkan jarang dilakukan. Dengan demikian, hal ini 

seringkali menjadi kendala dalam penerapan media pengajaran 

baik guru maupun siswa itu sendiri. 
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5. Peranan Guru dalam Pemanfaatan Media Visual dalam Proses 
Belajar Mengajar 

 

Pada dasarnya semua manusia ingin mengembangkan dirinya 

dengan menuntut ilmu, memiliki dorongan untuk mengarahkan 

dirinya ke tujuan yang positif, begitu pula untuk mempelajari suatu 

bahan pelajaran, mereka bersungguh-sungguh terdorong oleh 

kemauan sendiri, akan tetapi sebagai manusia biasa pasti pernah 

jenuh, bosan dan keluhan-keluhan lain. Oleh karena itu, perlu 

metode dan media mengajar yang bervariasi, dengan menggunakan 

berbagai metode yang ada agar anak didik tidak jenuh, jengkel dan 

bosan terhadap mata pelajaran. 

Media OHP (Over Head Proyektor) misalnya, sebagai alat 

mengajar dapat memberikan pengaruh tersendiri dan menimbulkan 

kesan khusus pada siswa sehinga mereka senang dan tertarik 

terhadap materi yang diajarkan. (Hamalik, 1996: 47). 

Oleh karena itu, dalam hal ini peranan guru dalam 

pemanfaatan media adalah sebagai berikut : 

a. Meletakkan dasar-dasar yang kongkrit untuk berpikir. Oleh 

karena itu, mengurangi verbalisme. 

b. Memperbesar perhatian siswa. 

c. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan 

belajar. Oleh karena itu membuat pelajaran lebih mantap. 
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d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan 

kegiatan berusaha sendiri di kalangan siswa. 

e. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan berbahasa. 

f. Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan 

cara lain, dan membantu efesiensi dan keragaman yang lebih 

banyak dalam belajar. 
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BAB III 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam pencapaian tujuan proses belajar mengajar secara 

maksimal, maka peranan guru dalam hal ini sangat dibutuhkan 

terutama dalam menggunakan media visual. Peranan guru dalam 

menggunakan media ini antara lain; menghilangkan kebosanan 

dalam belajar, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, 

dan sebagainya. 

2. Adapun kendala/hambatan yang sering dialami oleh guru dalam 

menggunakan media visual antara lain; kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap kesejahteraan sekolah terutama pada 

sekolah-sekolah yang sulit dijadikan oleh alat transfortasi yang 

dananya mayoritas berasal dari swadaya masyarakat, sehingga 

untuk membeli media visual yang harganya cukup mahal susah 

dijangkau. 
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B. Implikasi 

Mengakhiri pembahasan ini, penulis dapat mengajukan 

beberapa implikasi/saran yaitu sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada para guru bidang studi agar dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, senantiasa dapat 

menggunakan media pengajaran yang lebih menarik perhatian 

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru 

sering mengalami kendala berupa kurangnya sarana dan 

prasarana sekolah berupa media pengajaran. Oleh karena itu, 

diharapkan agar pemerintah dalam hal ini dapat memberikan 

perhatian dan bantuan kepada sekolah yang dirasakan masih 

kekuarangan sarana serta prasarana tersebut sehingga proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

3. Kepada para guru bidang studi agar dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pengajar, senantiasa dapat menggunakan 

media pengajaran yang lebih menarik perhatian siswa sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.  
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KATA PENGANTAR  

 

Segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. 

KepadaNya manusia beriman meminta pertolongan dalam 

segenap aktivitas dunia dan akhirat, sujud dan do’a selalu 

hamba limpahkan kepada Allah Swt. Serta salawat dan taslim 

kepada Rasulullah Muhammad Saw. yang telah membawa risalah 

kebenaran yang hakiki yaitu agama Islam, agama yang dijamin 

kebenarannya sampai akhir zaman. 

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin serta 

mencurahkan segala kemampuan yang penulis miliki untuk 

menyelesaikan Karya Tulia Ilmiah yang berjudul Penggunaan 

Media Visual dalam Proses Belajar Mengajar”. 

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah ikut 

berpartisipasi secara aktif, sampai selesainya penulisan karya 

ilmiah ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menyampaikan 

terima kasih kepada: 

1. Yang tercinta kedua orangtua penulis dengan segala jerih 

payahnya mengasuh dan mendidik penulis, yang telah 

memberikan bantuan material maupun moril sejak awal 

melaksanakan studi sampai selesainya penulisan Karya Ilmiah 

ini. 

2. Rektor dan pembantu rektor serta segenap karyawan dan 

karyawati di lingkungan UNM Makassar.  
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arahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini 

dengan baik. 

5. Para dosen dan asisten dosen serta segenap karyawan dan 

karyawati di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Perpustakaan UNM 

Makassar. 

6. Kepada seluruh rekan, para sahabat yang telah memberikan 

dorongan dan partisipasinya baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam rangka menyelesaikan karya tulis ilmiah 

ini yang tak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhirnya, semoga Allah Swt, senantiasa meridhoi semua 

amal usaha yang kita laksanakan dengan baik dan penuh 

kesungguhan serta keikhlasan karena Allah Swt. yang telah 

merahmati dan meridhoi kita semia. Amin ya rabbal alamin. 

 

Makassar,                          2003 

               Penulis  

 
         (M. Alwi Achmad) 

           NIM: 011702077 

 

v 


