


Media Visual

Media visual terdiri atas media yang 
dapat diproyeksikan (projected visual) dapat diproyeksikan (projected visual) 

dan media yang tidak dapat 
diproyeksikan (non projected visual). 

Diantaranya OHP (Overhead projector) 
dan slide suara (soundslide).



Media visual yang tidak diproyeksikan :

a. Gambar diam atau gambar mati adalah gambar-gambar yang

disajikan secara fotografik atau seperti fotografik

b. Media grafis adalah media pandang dua dimensi (bukan fotografik)

Jenis media grafis ini diantaranya grafik, bagan, diagram, poster,

kartun dan komik.

c. Media model adalah media tiga dimensi yang sering digunakan dalamc. Media model adalah media tiga dimensi yang sering digunakan dalam

pembelajaran di TK, Jenis-jenis media model diantaranya adalah

model padat (solid model), model penampang (cutaway model),

model susun (build-up model), model kerja (working model) mock-up

dan diorama.

d. Media realia merupakan alat bantu visual adalm pembelajaran yang

berfungsi memberikan pengalaman langsung (direct experience)

kepada anak. Realia ini merupakan benda yang sesungguhnya

contonya mata uang, tumbuhan, binatang yang tidak berbahaya dll.



Media Audio
Media audio adalah media yang 

mengandung pesan dalam bentuk auditif mengandung pesan dalam bentuk auditif 
(hanya dapat di dengar) yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian 
dan kemauan anak untuk mempelajari isi 

tema. Contoh media audio adalah 
program kaset suara dan program radio.



Media Audiovisual
Sesuai dengan namanya, media ini 

merupakan kombinasi dari media audio merupakan kombinasi dari media audio 
dan media visual atau biasa disebut media 

pandang dengar.  Contoh dari media 
audiovisual ini diantaranya program 
televisi, program video pendidikan, 

program slide suara dsb.



Media pembelajaran sederhana adalah jenis
media yang memiliki ciri-ciri mudah dibuat,media yang memiliki ciri-ciri mudah dibuat,
bahan-bahannya mudah diperoleh, mudah
digunakan serta harganya relatif murah.
Jenis media yang dapat diklasifikasikan ke
dalam media pembelajaran sederhana yaitu,
meliputi media visual yang terdiri atas media
gambar diam, media grafis, media model dan
media realia.



1.kesesuaian dengan perencanaan 
pembelajaran di TK

2.kesesuaian dengan sasaran belajar 

Hal-hal yang perlu diperhatikan 
dalam merencanakan dan memilih 
media pembelajaran di TK :

2.kesesuaian dengan sasaran belajar 
yaitu anak

3.kesesuaian dengan tingkat 
keterbacaan media

4.Kesesuaian dengan situasi dan 
kondisi 

5.Obyektivitas 


