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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Teori. 

Proses pembelajaran pada intinya adalah proses komunikasi yaitu proses 

penyampaian informasi dari sumber pesan melalui saluran tertentu kepada 

penerimaan pesan. Namun adakalanya pesan yang disampaikan tersebut 

kurang berhasil diterima oleh penerima pesan karena terjadi hambatan di 

dalam proses komunikasi, hambatan tersebut homier atau noises. 

Hambatan dapat berasal dari faktor psikologis, fisik, lingkungan dan 

budaya (Sadiman, 2002:13). Hambatan psikologis misalnya minat, seorang 

yang sudah tidak berminat dengan materi yang diajarkan secara otomatis 

hasilnya berbeda dengan siswa yang berminat dengan materi. Hambatan fisik 

misalnya kelelahan, siswa yang kelelahan tidak bisa diharapkan dapat 

menerima pesan dari Guru. Hambatan budaya misalnya adat-istiadat, dengan 

adat-istiadat yang berbeda kadang-kadang dapat menjadi sumber salah paham. 

Hambatan lingkungan yaitu hambatan yang timbul dari situasi dan kondisi 

lingkungan. Siswa yang belajar dalam lingkungan yang nyaman secara 

otomatis lebih mudah menyerap materi yang diajarkan guru. 

Akibat adanya hambatan pembelajaran baik siswa maupun guru, maka 

proses komunikasi menjadi kurang efisien dan efektif. Untuk mengatasi hal 

tersebut maka perlu sekali memanfaatkan media dalam proses pembelajaran. 
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Menurut Sadiman (2002:16) kegunaan media dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperjelas pesan agar tidak verbalistis 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra. Apabila ingin 

mengajarkan konsep luas seperti gunung berapi, selat, dan laut digunakan 

media. Bila mengajarkan benda yang terlalu kecil maka digunakan 

mikroskop. Apabila ingin mengajarkan sejarah perang Diponegoro karena 

keterbatasan waktu maka digunakan media film. 

3. Mengatasi sikap pasif siswa 

4. Menimbulkan persepsi yang sama pada siswa. 

Kriteria pemilihan media menurut Tracey dalam Soekamto (1993:115) 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan media harus sesuai dengan tingkat kedewasaan, minat, dan 

kemampuan siswa. 

2. Pemilihan media harus didasarkan pada aktivitas belajar yang akan 

dilakukan. 

3. Pemilihan media harus mengusahakan keseimbangan macam media yang 

digunakan. 

4. Memilih media. yang melengkapi bukan mengulang apa yang telah 

disajikan sumber belajar lain. 

5. Menghindari  pemakaian media yang berlebih. 

6. Pemilihan media harus dapat meningkatkan proses belajar siswa. 
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Menurut Brown, Lewis dan Hareleroad dalam Soekamto (1993:116) 

prinsip-prinsip umum pemilihan dan pemakaian media, yaitu: 

1. Tidak ada satu pun media, prosedur atau pengalaman belajar siswa dapat 

dianggap terbaik untuk belajar suatu subjek atau keterampilan, 

mengembangkan suatu sikap atau mencapai suatu tingkat apresiasi 

tertentu. 

2. Pemakaian media harus konsisten dengan tujuan instruksional khusus, 

sebab apabila salah memilihnya, maka justru akan dapat mengurangi 

keinginan belajar siswa. 

3. Perancang harus tahu secara mendalam isi/materi yang tercakup di dalam 

media tersebut, tingkat kesukaran materi tersebut dibandingkan dengan 

kemampuan siswa, kesesuaian pemakaian media untuk kelompok tertentu. 

4. Perlu diperhatikan juga karakteristik siswa yang akan memakai media. 

5. Bagus tidaknya media bukan karena media itu menyuguhkan materi yang 

bersifat abstrak atau konkrit. 

Menurut Gerlach dan Elly dalam Sadiman (1985: 85), pemilihan media 

selain memperhatikan tujuan pembelajaran juga harus memperhatikan: . 

1. Kualitas teknis media, artinya seberapa canggihnya media namun apabila 

kualitas media kurang baik maka akan mengakibatkan adanya persepsi 

yang salah dan menyesatkan.. 

2. Harga, apabila ada dua macam media mempunyai kemampuan dan 

pengaruh yang sama terhadap proses pembelajaran maka pemilihan perlu 

dijatuhkan pada media yang paling murah. 
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3. Ketersediaan, pemilihan media perlu memperhatikan ketersediaannya 

artinya sudah tersedia atau mesti membuat. 

4. kemampuan, pemilihan media harus memperhatikan kemampuan baik 

guru maupun siswa karena apabila media, tersebut guru tidak mampu 

mengoperasionalkannya atau siswa tidak tahu maksudnya maka 

penggunaan media tersebut akan sis-sia. 

5. Adanya sarana dan prasarana pendukung sebaik apapun media namun 

apabila tidak tersedia sarana pendukung maka akan sia-sia. 

Dengan mengacu pada manfaat serta kriteria pemilihan media dalam 

pembelajaran dan mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan 

maka peneliti menyajikan alternatif media yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab. Media alternatif tersebut adalah 

media audio visual. 

 

1. Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan pengembangan dari konsep pengajaran 

visual. Istilah ini bermakna sejumlah peralatan yang dipakai oleh para guru 

dalam menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang ditangkap 

oleh indra pandang dan pendengaran. Penekanan utama dalam pengajaran 

audio visual adalah pada nilai belajar yang diperoleh melalui pengalaman 

konkret, tidak hanya didasarkan atas kata-kata belaka. 
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Ciri-ciri utama teknologi media audio visual menurut Arsyad (2002: 

31) adalah sebagai berikut. 

a. Mereka bersifat linier; 

b. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis; 

c. Mereka digunakan dengan cara yang -telah ditetapkan sebelumnya oleh 

perancang/pembuatnya; 

d. Mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan 

abstrak; 

e. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan 

kognitif 

f. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan 

interaktif murid yang rendah. 

Media audio visual memiliki kelebihan untuk mensyukseskan 

pendidikan. Kelebihan yang ada akan lebih mampu membuat siswa untuk 

berpikir secara kreatif penuh penghayatan, mampu mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki anak, mampu melampaui batas ruang dan 

waktu, memberikan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar 

yang besar, konkret dan realitas, serta membangkitkan keinginan dan 

minat baru. (Rinanto. 1988). 

Menurut Devis dalam Soekamto (1993: 117) dengan alat audio 

visual tujuan pembelajaran khusus di kawasan kognitif, afektif dan 

psikomotor dapat dicapai. Walaupun media audio visual memiliki 

kelebihan-kelebihan namun juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. 
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Keterbatasan-keterbatasannya antara lain: partisipasi mereka jarang 

dipraktekkan, sifat komunikasinya yang bersifat satu arah, kurang mampu 

menampilkan detail dari obyek yang disajikan secara sempurna dan 

memerlukan peralatan yang kompleks. 

Materi Audio Visual hanya dapat berarti apabila dipergunakan 

sebagai bagian dari proses pengajaran. Peralatan audio visual tidak harus 

digolongkan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh dari pengindraan 

pandang dan dengar, tetapi sebagai alat teknologi yang bisa memperkaya 

serta memberikan pengalaman kongkrit kepada para siswa. Gerakan audio 

visual tetap mempertahankan kontinum konkret-abstrak, dan 

pengelompokan materi intruksional dalam klasifikasi gradual yang 

diperlihatkan dalam bentuk kerucut pengalaman (the cone of experience) 

(Sudjana, 2001 : 76). 

Tingkat pengalaman belajar dapat dilihat gambar berikut : 
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Peningkatan pengalaman memperoleh hasil belajar seperti 

digambarkan oleh Dale di atas sebagai suatu proses komunikasi. Materi 

yang ingin disampaikan dan diinginkan siswa dapat menguasainya disebut 

pesan. Guru sebagai sumbers pesan penuangkan ke dalam symbol-simbol 

tertentu (encoding) dan siswa sebagai penerima menafsirkan symbol-

simbol tersebut sehingga dipahami sebagai pesan (decoding). 

Menurut Levie & Levie dalam Arsyad (2002:8) stimulus visual 

membutuhkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti 

mengingat, mengenali, mengingat kembali dan menghubung-hubungkan 

fakta dan konsep. Di lain pihak, stimulus verbal memberi hasil belajar 

yang lebih apabila pembelajaran itu melibatkan ingatan yang berurut-

urutan.. 

Belajar dengan menggunakan indera, pandang dan dengar akan 

memberikan keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar lebih banyak 

daripada jika materi pelajaran disajikan hanya, dengan stimulus pandang 

atau hanya dengan stimulus dengar. Para ahli memiliki pandangan yang 

searah mengenai hal itu. Pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang 

dan dengar sangat menonjol perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar 

seseorang diperoleh melalui indera pandang, dan  hanya.5% lagi diperoleh 

melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera lainnya (Baugh dalam 

Arsyad, 2002: 9). 
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Menurut Dale dalam Arsyad (2002:9) memperkirakan bahwa 

pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui 

indera dengar sekitar 13% dan 12 % lagi dengan indera. lainnya. 

Menurut Kustiono (2001) kemampuan mengingat pesan yang 

diterima dengan media audio setelah 3 jam 70% dan setelah 3 hari 10%, 

kemampuan mengingat pesan yang diterima dengan media visual setelah 3 

jam 72% dan setelah 3 hari 20% sedangkan kemampuan mengingat pesan 

yang diterima dengan media audio visual setelah 3 jam 85% dan setelah 3 

hari 65%. 

 

2. Pembelajaran Konvensional  

Dalam pola pembelajaran konvensional, guru memegang peranan 

utama dalam menentukan isi dan metode pengajaran, termasuk dalam 

menilai kemajuan belajar siswa. Jadi guru merupakan satu-satunya 

sumber belajar. 

Tahap-tahap pembelajaran konvensional : 

a. Tahan persiapan : (a) guru mempersiapkan rencana program 

pembelajaran dan (b) guru mempersiapkan buku penunjang. 

b. Tahap Pelaksanaan : (a) guru membaca teks percakapan, siswa 

mendengarkan dan memperhatikan, (b) guru membaca teks 

percakapan, siswa menirukan, (c) guru menjelaskan pola-pola 

kalimat, siswa memperhatikan, (d) guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya, (e) siswa bertanya bila ada hal-hal 



 24 

yang belum jelas, (f) siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan latihan 

secara tertulis. 

c. Tahap evaluasi : (a) Guru memberi soal tertulis, (b) siswa menjawab 

soal di lembar jawab, dan (c) guru melakukan penilaian. 

 

3.  Media Sebagai Sarana Komunikasi dalam Pembelajaran 

Pada dasarnya pada saat mengajar berarti guru 

mengkomunikasikan pengetahuan (Nasution, 2000: 16). Pembelajaran 

adalah proses komunikasi antara sumber (termasuk tenaga pengajar) 

dan berbagai bahan (material) kepada penerima pesan atau peserta 

didik (Kasmadi, 2001 : 10). 

Komunikasi pembelajaran adalah proses komunikasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam proses komunikasi ini guru mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mengoptimalkan kegiatan belajar. 

Ada tiga kemampuan esensial yang harus dimiliki guru : 

a) Kemampuan merencanakan kegiatan. 

b) Kemampuan melaksanakan kegiatan. 

c) Kemampuan mengadakan komunikasi. 

Ketiga kemampuan tersebut disebut generic essensial (Karti, 1995 : 

15). Dalam komunikasi lisan terdapat beberapa komponen penting, 

yaitu : 

a) Pesan yang disampaikan. 

b) Media 
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c) Sumber 

d) Penerima pesan 

e) Situasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

S  :  Sumber pesan 

P  :  Penerima pesan 

M  :  Media 

U  :  Umpan balik  

Sumber pesan menyampaikan informasi kepada penerima pesan 

dengan menggunakan media untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui 

berhasil tidaknya informasi yang disampaikan oleh sumber pesan kepada 

penerima pesan dilakukan umpan balik. 

Pembelajaran sebagai proses komunikasi mempunyai empat macam 

pola (Sudjana, 2001: 112), yaitu : 

 

U 

  

M S P 

Gambar 2. Alur Komunikasi (Miarso, 1984 : 49) 
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a. Pola I (Konvensional) 

Pola konvensional ini, guru merupakan satu-satunya sumber dalam 

proses pembelajaran. Pola pembelajaran dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

Gambar: Pola Pembelajaran Konvensional 

b. Pola II (guru dengan alat bantu audio visual) 

Guru masih merupakan komponen utama dalam pembelajaran, namun 

dibantu oleh media. 

 

 

 

Gambar: Pola Pembelajaran dengan Media 

c. Pola III 

Guru terlibat dalam merancang, menilai dan menyeleksi manfaat 

media. 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar: Pola Pembelajaran dengan Media Terseleksi 
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d. Pola IV 

Guru terlibat dalam merancang, menilai dan menyeleksi manfaat 

media. 

 

 
 
 

Gambar: Pola Pembelajaran Bermedia 

         4.  Pola Pembelajaran Bahasa Asing  

Gizart (1972) menampilkan pola khusus berkaitan dnegan 

penggunaan media. Dia membuat perbandingan antara pola pembelajaran 

dengan menggunakan media audio dengan pola konvensional.  

Gambar 4 di bawah ini menggambarkan bagaimana target 

pembelajaran bahasa dengan pola konvensional dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Proses pembelajaran bahasa asing dengan menggunakan pola 

konvensional.  
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Keterangan :  

L1 : Bahasa Ibu  

L2 : Bahasa Asing atau targer 

C  : Konsep  

E  : Ekspresi  

Pola pembelajaran konvensional terdiri dari tiga tahap. Pola ini gagal 

menghindari pengaruh L, karena pola ini kerap kali mengambil jalan 

terjamahan melalui penggunaan bahasa ibu. Pola ini berprinsip bahwa C 

dan C adalah identik. Pola ini tidak mempertimbangkan C. Oleh karena itu 

tidak dapat dihindari akan menciptakan kebingungan sosio kultural. Dalam 

kenyataannya sering terjadi bahwa konsep diri kedua bahasa tidak identik. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut.  

Gambar 5 di bawah ini menggambarkan bagaimana target 

pembelajaran bahasa dengan pola audio visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Keterangan :  
L1  : Bahasa ibu  
L2  : Bahasa asing atau target  
C : Konsep  
E : Ekspresi  

 

L1 L2 

C2 C1 

E1 E2 

Tahap pertama 
(menguraikan kode) 

Berfungsi serentak 
untuk menguraikan 

C2 
Pesan yang 

direkam 

Bahan/ materi 
pendukung visual 

Gambar 5. Proses pembelajaran bahasa asing dengan 

menggunakan pola audio visual (Gizard, 1972) 
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Keuntungan utama dari penggunaan media audio visual adalah 

bahwa pola ini tidak mengijinkan L1 masuk ke circuit. Konsep (C1 )  dan 

ekspresi (E1) adalah keluar dari circuit. Penggunaan kode sandi serta 

pemecahannya terjadi dalam dua tahap bukannya tiga tahap dan 

pemecahannya langsung melalui C2, tanpa terpengaruh oleh sosio kultural 

yang ada, tentu saja dengan materi audio visual. 

Pola penggunaan media audio visual memutuskan pengaruh lisan 

atau tulisan E2 karena tidak ada kaitan antara E2 dan E1 dan mereka dapat 

menghindari kebingungan antara C1 dan C2 ketika kedua konsep tidak 

identik. Pesan yang ada dalam   E1 pada pita VCD berfungsi sebagai 

perangsang alami yang mendorong siswa mengulang apa yang ia dengar 

dan dengan begitu memasukkan langsung ke L2 dan materi pendukung 

pandang seperti gambar atau film dapat mendorong proses ini dan 

berfungsi sebagai perangsang buatan. 

 

5.   Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian adalah suatu proses, untuk mengambil suatu keputusan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil 

belajar dengan menggunakan instrumen test (Zainul, 1974:4). 

Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar (Dimyati dan Mudjiono, 1993:3). Informasi hasil belajar 

dalam penelitian ini diperoleh melalui test. Agar lebih jelas akan peneliti 

jabarkan alat pengukur belajar berupa test. Test yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah obyektif test tipe pilihan ganda atau multiple choice 

items. Test pilihan ganda artinya butir jawabannya lebih dari dua. Pada 

umumnya berkisar antara tiga, empat, atau lima (Zainul, 1967:65). Sebutir 

soal tipe pilihan ganda terdiri dari dua bagian yaitu pertanyaan-pertanyaan 

atau item dan alternatif jawaban yang disebut option. 

Beberapa kelebihan menggunakan test tipe pilihan ganda adalah: 

a. Waktu mengerjakan test sangat minimal  

b. Penskoran dilakukan secara objektif 

c. Dengan pilihan lebih dari dua mengurangi kemungkinan siswa untuk 

menebak. 

Penilaian hasil belajar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

listening comprehension skill 

 

B.    Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran intinya adalah proses komunikasi antara pemberi 

pesan dan penerima pesan. Hal init tidak kalah pentingnya adalah adanya 

pesan yang disampaikan dan cara menyampaikan pesan. Pesan yang 

disampaikan dalam penelitian ini adalah berupa materi bahasa Arab yang 

berisi keterampilan istima’ qiara’ah, kitabah dan kalam.  Dengan 

keterampilan istima’  qira’ah, kitabah dan kalam siswa diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana cara 

menyampaikan pesan yang berupa keterampilan istima’ qira’ah kitabah dan 
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kalam  agar dapat dikuasai siswa sehingga siswa mampu meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran  bahasa arab  baik secara tertulis dan lisan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan ketelaten dari 

guru-guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab.. 

Salah satu langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah 

menyajikan alternatif pembelajaran yang menarik sehingga mampu menarik 

minat siswa yang pada akhirnya memotivasi siswa. Alternatifnya adalah pola 

pembelajaran dengan menggunakan media audio visual. 

Audio visual adalah merupakan penggabungan antara audio dan visual. 

Dengan demikian pola pembelajaran menggunakan media audio visual akan 

lebih mudah diserap oleh siswa karena pesan yang berupa gambar-gambar 

dan suara dapat memotivasi minat siswa terhadap pembelajaran sehingga 

pesan-pesan yang disajikan mudah diterima dan diingat. Dengan menyajikan 

gambar-gambar dan suara mendorong lahirnya respons emosional dan pesan 

yang disajikan sudah merupakan substansi materi pembelajaran 

 

C.  Hipotesis 

Dengan menganalisis kelebihan-kelebihan pembelajaran dengan 

menggunakan audio visual dapat dirumuskan hipotesis bahwa ada pengaruh 

pembelajaran dengan menggunakan audio visual terhadap hasil belajar mata 

pelajaran bahasa arab siswa kelas XII MAN 2 Kudus tahun pelajaran 2008-

2009. 

 


