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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Media 

Menurut Purnamawati dan Eldarni (2001:4) media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa 

sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. 

Menurut Purnamawati dan Eldarni (2001:4) kata “media” berasal dari 

bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari “medium”, secara harfiah berarti 

perantara atau pengantar. Association for Education and Communication 

Technology (AECT), mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association 

(NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, 

dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan 

untuk kegiatan tersebut. Sedangkan Heinich, dkk (1982) mengartikan istilah 

media sebagai “the term refer to anything that carries information between a 

source and a receiver”. Perlu dikemukakan pula bahwa kegiatan pembelajaran 

adalah suatu proses komunikasi. Dengan kata lain, kegiatan belajar melalui media 

terjadi bila ada komunikasi antar penerima pesan (P) dengan sumber (S) lewat 

media (M) tersebut. Namun proses komunikasi itu sendiri baru terjadi setelah ada 

reaksi balik (feedback). Berdasarkan uraian di atas maka secara singkat dapat 

dikemukakan bahwa media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan 

atau informasi belajar. 
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Jadi, media merupakan alat perantara yang diciptakan untuk menyalurkan 

pesan dengan tujuan agar pemakai dapat lebih mudah dalam mencapai suatu 

tujuan. 

 

3.1.1 Fungsi dan Manfaat Media 

Dalam usaha untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu mengajar 

Edgar Dale (1969) dalam bukunya “Audio visual methods in teaching” Edgar 

Dale membuat klasifikasi menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling 

abstrak. 

 

Gambar 3.1 Kerucut Pengalaman 

Klasifikasi tersebut kemudian dikenal dengan nama “kerucut pengalaman” 

dari Edgar Dale dan pada saat itu dianut secara luas dalam menentukan alat bantu 

yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. Dalam kaitannya dengan fungsi 

media pembelajaran, dapat ditekankan beberapa hal berikut ini: 

1. Sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih 

efektif. 
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2. Sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen 

lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. 

3. Mempercepat proses belajar. 

4. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. 

5. Mengkongkritkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya 

penyakit verbalisme. 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan 

dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan berpengaruh secara psikologis kepada siswa (Hamalik, 1986). Sudjana 

dan Rivai (1992) mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses belajar 

siswa, yaitu: Dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan 

lebih menarik perhatian mereka. 

1. Makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami 

siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan 

pengajaran. 

2. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas 

komunikasi verbal melalui kata-kata. 

3. Siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya 

mendengarkan tetapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan 

langsung, dan memerankan. 

Manfaat media pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Menyamakan Persepsi Siswa. Dengan melihat objek yang sama dan konsisten 

maka siswa akan memiliki persepsi yang sama. 
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2. Mengkonkritkan konsep-konsep yang abstrak. Misalnya untuk menjelaskan 

tentang sistem pemerintahan, perekonomian, berhembusnya angin, dan 

sebagainya. bisa menggunakan media gambar, grafik atau bagan sederhana. 

3. Menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke 

dalam lingkungan belajar. Misalnya guru menjelaskan dengan menggunakan 

gambar atau film tentang binatang-binatang buas, gunung meletus, lautan, 

kutup utara, dll. 

4. Menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Misalnya guru akan 

menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, 

candi, dan sebagainya. Atau menampilkan objek-objek yang terlalu kecil 

seperti bakteri, virus, semut, nyamuk, atau hewan/benda kecil lainnya. 

5. Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat. Dengan 

menggunakan teknik gerakan lambat (slow motion) dalam media film bisa 

memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesatnya anak panah, atau 

memperlihatkan suatu ledakan. Demikian juga gerakan-gerakan yang terlalu 

lambat seperti pertumbuhan kecambah, mekarnya bunga wijaya kusumah dan 

lain-lain. 

Membuat Media Pembelajaran ada sejumlah faktor yang perlu 

dipertimbangkan guru/pendidik dalam membuat media pembelajaran, yaitu : 

1. Tujuan instruksional 

2. Keefektifan 

3. Siswa 

4. Ketersediaan 

5. Biaya pengadaan 
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6. Kualitas teknis 

Dalam pembuatan media hal-hal yang harus diperhatikan adalah tujuan 

pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana 

dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan 

menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. 

 

3.1.2 Klasifikasi Media 

Menurut bentuk informasi yang digunakan, kita dapat memisahkan dan 

mengklasifikasi media dalam lima kelompok besar, yaitu media visual diam, 

media visual gerak, media audio, media audio visual diam, dan media audio visual 

gerak. Proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, apakah melalui penglihatan 

langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik atau telekomunikasi. Dengan 

menganalisis media melalui bentuk penyajian dan cara penyajiannya, kita 

mendapatkan suatu format klasifikasi yang meliputi tujuh kelompok media  

penyaji, yaitu: 

1. Grafis, bahan cetak, dan gambar diam 

2. Media proyeksi diam 

3. Media audio 

4. Media audio visual diam 

5. Media Audio visual hidup/film 

6. Media televisi 

7. Multi media 
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3.1.3 Perencanaan Penggunaan Media 

Heinich, Molenda, dan Russel (1982) dalam bukunya “Instructional Media 

and The New Technologies of Instructions” menyusun suatu model prosedural 

yang diberi nama akronim “ASSURE”. Model ASSURE ini dimaksudkan untuk 

menjamin penggunaan media pembelajaran yang efektif. Model yang 

diakronimkan dengan ASSURE itu meliputi 6 langkah dalam perencanaan 

sistematik untuk penggunaan media, yaitu: Analyze Learner Characteristics, State 

Objectives, Select, Modify Or Design Materials, utilize materials, require learner 

response, evaluate. 

1. Identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa 

Sebuah perencanaan media didasarkan atas kebutuhan (need), Salah satu 

indikator adanya kebutuhan yaitu kemampuan, keterampilan dan sikap siswa 

yang kita inginkan agar dapat dikuasai siswa. 

2. Perumusan Tujuan 

Media pembelajaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga akan membantu 

dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Memilih, Merubah dan Merancang Media Pembelajaran 

Untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran biasanya akan 

meliputi salah satu dari tiga kemungkinan yaitu : 

a. Memilih media pembelajaran yang sudah tersedia. 

b. Merubah media yang sudah ada. 

c. Merancang 

d. pembuatan media yang baru. 
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4. Perumusan Materi 

Materi berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Sebuah 

program media di dalamnya haruslah berisi materi yang harus dikuasai siswa. 

5. Pelibatan siswa 

Situasi belajar yang paling efektif adalah situasi belajar yang memberikan 

kesempatan siswa merespon dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu 

siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan 

media. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media 

pembelajaran yang akan dipergunakan dikelas, untuk melihat prosedur 

penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media 

tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, 

memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk 

memperbaiki media itu sendiri. 

 

3.1.4 Prinsip Pengembangan dan Produksi Media 

Menurut Mukminan untuk mengembangkan media pembelajaran perlu 

diperhatikan prinsip VISUALS, yang dapat digambarkan sebagai singkatan dari 

kata-kata : 

Visible  : Mudah dilihat 

Interesting : Menarik 

Simple  : Sederhana 

Useful  : Isinya berguna/bermanfaat 
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Accurate : Benar (dapat dipertanggungjawabkan) 

Legitimate : Masuk akal/sah 

Structured : Terstruktur/tersusun dengan baik 

 

3.1.5 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar  sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini cukup luas dan mendalam 

mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang 

dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan. 

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, 

perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya 

proses belajar pada diri peserta didik. Dalam media pembelajaran aritmatika ini 

berguna untuk merangsang pikiran siswa siswi SLB Al-Azhar agar lebih interaktif 

dengan gurunya. Dimana anak-anak menginginkan media yang berbeda dari 

proses belajar yang selama ini dijalankan. Media pembelajaran dengan permainan 

merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam membangun minat belajar 

siswa yang berkebutuhan khusus ini. 

 

3.2 Aritmatika 

Aritmatika atau aritmetika atau dulu disebut dengan ilmu hitung 

merupakan cabang atau matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. 
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Dalam penggunaannya aritmatika sering dianggap sebagai sinonim dari teori 

bilangan. 

 

3.2.1 Operasi Aritmatika 

Operasi dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian. Walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih (seperti persentase, 

akar kuadrat, pemangkatan dan logaritma) kadang juga dimasukan ke dalam 

kategori ini. Perhitungan dalam aritmatika dilakukan menurut suatu urutan operasi 

yang menentukan operasi aritmatika yang mana lebih dulu dilakukan. 

Aritmatika bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan 

real umumnya dipelajari oleh anak sekolah, yang mempelajari algoritma manual 

aritmatika. Namun demikian, banyak yang lebih suka menggunakan alat-alat 

seperti kalkulator, komputer, atau sempoa untuk melakukan perhitungan 

aritmatika. 

1. Penjumlahan adalah salah satu operasi aritmatika dasar. Penjumlahan 

menggabungkan dua buah bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang 

merupakan jumlah. 

2. Pengurangan adalah salah satu operasi aritmatika dasar yang mengurangkan 

dua buah bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang merupakan sisa. 

3. Perkalian adalah proses dasar aritmatika dimana satu bilangan 

dilipatgandakan dengan bilangan pengalinya. 

4. Pembagian adalah pembagian adalah lanjutan dari konsep operasi 

pengurangan. Pembagian pada dasarnya adalah pengurangan yang berulang 

(sebanyak angka pembaginya). 

STIK
OM S

URABAYA



20 

 

 

  

3.3 Tunagrahita 

Tunagrahita adalah kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-

rata dengan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam 

berinteraksi sosial. Keterbatasan intelegensi yang dimiliki anak tunagrahita ringan 

yaitu memiliki tingkat kecerdasan dengan skor intelegensi yang merentang dari 55 

sampai 70 (Mumpuniarti,2007). 

Tunagrahita adalah individu yang menunjukkan fungsi kecerdasan umum 

dibawah rata-rata pada saat periode perkembangan dan berhubungan dengan 

kerugian adaptasi tingkah laku. Sedangkan Menurut American Association on 

Mental Deficiency seorang dikategorika tunagrahita apabila kecerdasannya secara 

umum di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dalam 

setiap fase perkembangannya (Efendi, 2006). 

 

3.3.1 Ciri Klinis Anak Tunagrahita 

Tabel 3.1 Ciri Klinis Anak Tunagrahita 

1. Micro Cephaluy Anak yang Kepalanya Besar 

2. Micro Cephaly Kepalanya kecil : 

 Terbelakang berat, cp, paraplegia, Spastic 

quadriplegia 

3. Hydrosephalic 

 

Produksi cairan otak berlebihan/penyerapannya kurang 

sesuai dengan produksi, kepalanya banyak berisi cairan. 

4. Critin 

 

Kerdil/kate(kebanyakan imbesil): 

 Mulut agak terbuka 

 Kaki pendek dan bengkok 

 Hidung lebar atau besar 

 Mata agak berjauhan 

 Leher pendek dan besar 

 Bibir dan lidah tebal 

 Otot-otot kendor 

5. Down Syndrome Ciri-ciri bentuk : 
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 Kepala kecil ke atas 

 Dahi rata,raut muka seperti ras mongol 

 Kulit kering dan kasar 

 Lidah tebal dan berbelah 

 Badan pendek 

 Daya tahan kurang 

 Mata juling (mudah bergaul, baik hati, mudah 

meniru kata-kata dan irama. 

 

3.3.2 Range Klinis Anak Tunagrahita 

Tabel 3.2 Range Klinis Anak Tunagrahita 

GROSSMAN IQ 

1. Mild mental retardation 

2. Moderate mental retardation 

3. Severemental retardation 

4. Profound mental retardation 

50-55 hingga 70 

35-40 hingga 50-55 

20-25 hingga 35-40 

Di bawah 20 or 25 

American education  

1. Educable mentally retarded 

2. Trainable mentally retarded 

3. Totally /custodinaldependent 

Mampu didik 

Mampu latih 

Butuh rawat 

Wisc  

1. Mild (ringan) 

2. Moderate (sedang) 

3. Severe-profound (berat/sangat 

berat) 

55-70 

40-55 

Di bawah 40 

Who  

1. Tunagrahita ringan 

2. Tunagrahitansedang 

3. Tunagrahitaberat 

50-70 

30-50 

Kurang dari 30 

AAMD  

1. Tuagrahitaringan 

2. Tunagrahita sedang 

3. Tunagrahita berat 

50-70 

30-50 

Kurang dari 30 
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