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Pengertian Sumber Belajar

 Segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, 
termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan 
lingkungan, yang dapat digunakan baik secara terpisah 
maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik 
dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus 
dicapainya. (AECT)

 Segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan 
dan digunakan untuk menunjang, memelihara dan 
memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda 
nyata, model, media cetak, media audio visual, keadaan 
sekitar, proses, prosedur dan sebagainya. 



Fungsi utama : untuk memperbaiki, 
memelihara dan meningkatkan kualitas
pembelajaran yang sedang dilaksanakan.



 meningkatkan produktivitas pembelajaran

 lebih memantapkan pembelajaran

memberikan kemungkinan pembelajaran yang 
sifatnya lebih individual

memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap
pembelajaran

memungkinkan belajar secara seketika

memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih
luas



menembus batas jam pelajaran formal

 mendorong dinamika dan kegiatan belajar 
mandiri siswa

 memelihara iklim akademis dalam proses 
pembelajaran

mengatasi keterbatasan guru

memperluas pemahaman dan wawasan siswa

 antisipatif dan proaktif terhadap perkembangan



 dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para

siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan

 dapat memlihara suasana belajar yang solid, kreatif

dinamis dan menyenangkan

 dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih

leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari

makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari.

 dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan

akademis melalui pendekatan berpikir inovatif.



dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang 

kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu

dan ruang, serta kesempatan belajar yang produktif

 dapat menggantikan posisi dan kehadiran guru 

manakala berhalangan

 dapat terpeliharanya nuansa akademis dan proses

pemeblajaran yang berkualitas di sekolah



• Ketiganya sama – sama

digunakan untuk proses pembelajaran.

• Ketiganya sama – sama untuk

meningkatkan hasil pembelajaran

• Ketiganya sama – sama merupakan

sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan

untuk pembelajaran



 Sumber Belajar

 Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan proses pembelajaran guna
memperlancar proses belajar yang menciptakan
kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.

 Contohnya: 

Orang adalah guru yang menyampaikan materi
pelajaran.

Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. 



 Sumber Daya Pembelajaran

 Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang 
dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses
pembelajaran.

 Contohnya: 

Mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan
atau penataran kepada guru.

Media Pembelajaran

 Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan
komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan
dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan
memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif.

 Contohnya: 

Media pembelajaran yang diproduksi lembaga – lembaga
pendidikan seperti CD interaktif.


