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Pengertian Media
• Berasal dari bahasa Latin “medius” 

yang berarti „tengah‟, „perantara‟ atau 
„pengantar‟.

• Manusia, materi atau kejadian yang 
mengkondisikan siswa dalam memper-
oleh pengetahuan, keterampilan dan 
sikap (Gerlach & Ely, 1971).



• Lebih khusus: alat-alat grafis, foto-
grafis atau elektronis untuk menang-
kap, memproses dan menyusun 
kembali informasi visual atau verbal.

• Disebut pula mediator. Fungsinya utk 
mengatur hubungan yang efektif 
antara dua pihak utama, yaitu siswa 
dan materi pelajaran (Fleming, 1987).

• Istilah lain: medium, perantara 
(Heinich dkk, 1982)



• Dikenal pula dengan istilah alat bantu 
atau media komunikasi (Hamalik, 
1986).

• Meliputi alat yg secara fisik diguna-
kan utk menyampaikan isi materi 
pelajaran seperti buku, tape 
recorder, kaset, video camera, film, 
slide, gambar, foto dan komputer 
(Gagne dan Briggs, 1975).



1. Media memiliki pengertian fisik atau 
hardware, yaitu benda yang dapat 
dikenali dengan pancaindera.

2. Juga memiliki pengertian nonfisik 
atau software, yaitu kandungan 
pesan yg terdapat dalam hardware: 
isi yang ingin disampaikan.

Simpulan



3. Penekanannya terdapat pada visual 
dan audio.

4. Media adalah alat bantu dalam PBM 
baik di dalam maupun di luar kelas.

5. Media digunakan dalam rangka 
komunikasi dan interaksi guru dan 
siswa dalam PBM.

6. Media dapat digunakan secara 
masal, kelompok kecil, dan 
perorangan.



Mengapa menggunakan 
media?
• Belajar terjadi karena adanya 

interaksi antara pengalaman baru 
dengan pengalaman sebelumnya.

• Bruner (1966): tiga tingkatan utama 
modus belajar, yaitu: pengalaman 
langsung (enactive), piktorial/gambar 
(iconic) dan abstrak (symbolic).



• Yang paling sering dijadikan landasan 
teoretis penggunaan media dalam 
PBM adalah Dale‟s Cone of 
Experience (Kerucut Pengalaman 
Dale)

• Kerucut ini menggambarkan tingkatan 
pengalaman, yang dimulai dari 
pengalaman langsung (konkret) sampai 
yang verbal (abstrak).
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Ciri-Ciri Media Pendidikan

• Ciri Fiksatif
Artinya kemampuan media untuk 
merekam, menyimpan, melestarikan 
dan merekonstruksi suatu peristiwa 
atau objek.
Contoh: kamera, video tape, CD, film, 
flash disk, hard disk.
Keuntungan: dapat digunakan setiap 
saat



Media Berciri Fiksatif

Kamera
Hard disk

CD Flash disk



• Ciri Manipulatif
Kejadian yang berlangsung lama dapat 
disajikan dalam waktu singkat atau 
sebaliknya.
Pada gambar hidup, kejadian dapat 
diputar mundur.
Dilakukan dengan mengedit rekaman, 
baik audio maupun video.
Harus dilakukan dengan hati-hati 
agar tidak ada salah penafsiran.



Contoh media berciri 
manipulatif

Schauen Sie sich 
den Clip an. 

Erzählen Sie dann 
mit Ihren eigenen 
Wörtern.



• Ciri Distributif

Media yg memungkinkan suatu objek 
atau kejadian ditransportasikan 
melalui ruang dan secara bersamaan 
kejadian tersebut disajikan kepada 
sejumlah besar siswa dengan stimulus 
pengalaman yang relatif sama. 



Fungsi dan Manfaat 
Media Pembelajaran

• Membangkitkan keinginan dan minat 
yang baru, membangkitkan motivasi 
dan rangsangan kegiatan belajar, 
bahkan membawa pengaruh psikologis 
(Hamalik, 1986)

• Fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi 
kognitif, dan fungsi kompensatoris 
(Levie & Lentz, 1982)



• Fungsi atensi: menarik dan mengarah-
kan perhatian siswa untuk berkonsen-
trasi kepada isi pelajaran atau teks 
yg dibahas

• Fungsi kognitif: memudahkan pemaha-
man, mengingat informasi atau pesan 

• Fungsi afektif: menggugah emosi dan 
sikap siswa

• Fungsi kompensatoris: mengakomoda-
si siswa yg lambat belajar dalam 
memahami isi pelajaran 



Contoh media yang memiliki fungsi 
atensi



Contoh media yang memiliki fungsi 
kognitif



Manfaat media 
pembelajaran dalam PBM
• Memperjelas penyajian pesan dan 

informasi
• Meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga lebih termotivasi dan terjadi 
interaksi

• Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan 
waktu

• Memberikan kesamaan pengalaman tentang 
peristiwa tertentu 



Mengenal bentuk-bentuk 
media

1. Berdasarkan perkembangan teknologi
a.  Teknologi cetak

Ciri-cirinya:
- teks dibaca secara linear, visual  

diamati secara ruang
- komunikasi satu arah
- tampilan statis
- berpusat pada siswa
- informasi dapat diatur kembali oleh 

pemakai



b. Teknologi audio visual
Ciri-cirinya:
- bersifat linear
- visual yang dinamis
- digunakan dgn cara yg telah ditetapkan 

sebelumnya oleh perancang
- dikembangkan menurut prinsip psikologis
behaviuorisme dan kognitif

c. Teknologi berbasis komputer
- dapat digunakan secara acak, non-sekuensial
atau linear,

- dapat berdasarkan keinginan siswa  atau 
perancangnya



d. Teknologi gabungan/multimedia
- menggunakan komputer dengan

kemampuan yang tinggi (RAM 
besar, hard disk yang besar dan 
alat-alat tambahan yang canggih)

- memadukan kata dan visual dari 
berbagai sumber

- prinsip ilmu kognitif dan 
konstruktivisme

- gagasan secara realistik dalam konteks 
pengalaman siswa dan di bawah pengendalian 
siswa



Klasifikasi Media menurut 
Seels dan Glasgow (1990)

1. Media Tradisional
a. Visual yg diproyeksikan: OHP, slides, 

filmstrips
b. Visual yg tak diproyeksikan: gambar, poster

foto, charts, grafik, diagram, papan info
c. Audio: rekaman piringan, pita kaset 
d. Pemyajian multimedia: slide plus suara, multi  

image
e. Visual dinamis yg diproyeksikan: film, TV, video 



f. Cetak: buku teks, modul, teks terprogram, 
workbook, majalah ilmiah, hand-out

g. Permainan: teka-teki, simulasi, board game
h. Realia: model, specimen (contoh), 

manipulatif (peta, boneka)

2. Media Teknologi Mutakhir
a. Berbasis telekomunikasi: telekonferensi, 

kuliah jarak jauh
b. Berbasis mikroprosesor: CAI, computer 

game, program interaktif, hypermedia, CD 



OHP



Lehrwerke für DaF



Contoh Media (Program) Interaktif



Contoh Media Mutakhir



Jenis-jenis media menurut 
Kemp dan Dayton (1985) 

1. Media cetakan: buku teks/buku ajar, 
penuntun belajar/praktek, brosur, 
newsletter
Kelebihan:
- belajar sesuai kecepatan masing-masing
- mudah mengulang materi
- perpadun teks dan gambar akan 

membantu pemahaman
- mudah dalam reproduksi dan distribusi



Lehrwerke für DaF



Keterbatasan
- Sulit menampilkan gerak
- Biaya cetak dapat mahal
- Proses percetakan lama
- Dapat cepat rusak atau hilang

2. Media pajang: papan tulis, flip chart, papan 
magnet, papan kain, papan buletin, pameran

Kelebihan:
- Bermanfaat di ruang mana pun
- Fleksibel dalam membuat perubahan
- Mudah disiapkan
- Selalu tersedia di ruang kelas



Interactive Board



Flip Chart



Keterbatasan:
- Penggunaan hanya pada kelompok kecil
- Perlu keahlian khusus dalam penyajian
- Mungkin tdk dianggap penting dibanding media yg 

diproyeksikan
- Saat menulis membelakangi siswa

3. OHP
Kelebihan:
- Pantulan terlihat jelas, walau terang
- Dapat menjangkau kelompok besar
- Guru dpt selalu berhadapan, kelas dpt dikendalikan
- Transparansi mudah dibuat
- Peralatan mudah dioperasikan
- Dapat menampilkan warna
- Dapat digunakan berulang kali



OHP     



Keterbatasan:
- Fasilitas harus tersedia
- Harus ada listrik
- Harus ada layar yg dpt dimiringkan

4. Rekaman audio tape
Keuntungan:
- Tape recorder banyak tersedia
- Rekaman dapat digandakan
- Waktu perekaman dan penggunaan fleksibel
- Siswa dapat mendengar diri sendiri: pengucapan
- Pengoperasian relatif mudah



5. Slide (film bingkai/Diaz)
Keuntungan:
- Urutan dapat diatur sesuai kebutuhan
- Sebuah gambar dapat ditayangkan lebih lama sesuai 

kebutuhan
- Dapat ditayangkan di tempat yg tdk terlalu gelap
- Tdk terbatas untuk disiplin ilmu tertentu
- Dapat digabungkan dengan suara
- Dapat menyajikan peristiwa masa lalu/ di tempat lain, yg 

berbahaya, terlalu kecil dengan jelas

Keterbatasan:
- Gambar tidak bergerak
- Gambar terlepas-lepas/dapat tercecer
- Biaya produksi cukup besar



6. Film dan Video
Keuntungan:
- Dapat menunjukkan objek yg sulit dilihat seperti cara kerja 

jantung
- Menggambarkan proses secara cepat
- Meningkatkan motivasi dan aspek afektif
- Dapat mengundang pemikiran dan pembahasan
- Dapat menyajikan peristiwa yg berbahaya: letusan gunung
- Dapat ditunjukkan pada kelompok besar dan kecil maupun 

perorangan
- Peristiwa dapat dipersingkat/diperlambat

Keterbatasan:
- Pengadaannya perlu biaya besar
- Gambar terus bergerak, dapat sukar diikuti
- Film tdk selalu sesuai kebutuhan



7. Televisi
Keuntungan:
- Dapat memancarkan berbagai macam bahan audio visual
- Dapat menyajikan model dan contoh yang baik
- Dapat membawa dunia nyata ke rumah/ruangan kelas
- Dapat menyajikan program yang dapat dipahami siswa
- Dapat menghemat waktu/dapat diputar ulang

Keterbatasan:
- Komunikasi hanya satu arah
- Tidak dapat diulang pada saat siaran
- Layar TV tidak mampu menjangkau kelas besar
- Siswa bisa tidak aktif jika siaran tidak memiliki hubungan 

dengan mereka
- Guru tidak dapat merevisi film sebelum disiarkan



8. Komputer
Keuntungan:
- Dapat mengakomodasi siswa yang lamban dalam belajar
- Dapat merangsang siswa mengerjakan latihan
- Kendali berada di tangan siswa/user
- Pembelajaran dapat lebih bersifat individual
- Dapat menggunakan perangkat lain

Keterbatasan:
- Perangkat lunak relatif mahal
- Perlu pengetahuan dan keterampilan khusus
- Kadang software tidak kompatibel dgn hardware
- Hanya untuk perorangan dan kelompok kecil



Pemilihan Media
• Heinich dkk (1982) mengajukan model ASSURE: Analyze 

learner characteristics, State objectives, Select atau 
modify, Utilize, Require learner response, and Evaluate.

• A: analisis kelompok sasaran (siswa SMA, mahasiswa, jenis 
kelamin, budaya, sikap awal dll)

• S: Merumuskan tujuan pembelajaran (pengetahuan, 
keterampilan atau sikap)

• S: memilih, memodifikasi atau merancang dan 
mengembangkan media yang tepat (efektiv dan efisien)

• U: menggunakan materi dan media (termasuk penyiapan 
ruangan, tempat duduk siswa, dll)

• R: Meminta tanggapan siswa mengenai efektivitas PMB 
berupa mengulangi fakta-fakta, mengemukakan simpulan, 
analisis alternatif solusi dll.)

• E: evaluasi PBM (untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa 
mengenai ketercapaian tujuan, media, pendekatan dll)



Dari segi teori belajar, pemilihan media harus 
mempertimbangkan:

1. Motivasi siswa (harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar 
sebelum meminta perhatiannya utk tugas/latihan. 

2. Perbedaan individual siswa (intelegensi, kepribadian, gaya belajar dll) akan 
mempengaruhi PBM

3. Tujuan pembelajaran (jika diberitahukan, kemungkinan berhasil akan lebih 
besar)

4. Organisasi isi (prosedur atau keterampilan yang dilatihkan, materi 
berdasarkan kompleksitas dan tingkat kesulitan)

5. Persiapan sebelum mengajar (memperhatikan Vorwissen siswa)
6. Emosi (media sebagai alat  menghasilkan respons emosional: takut, cemas, 

empati dll)
7. Partisipasi (internalisasi informasi oleh siswa, partisipasi lebih baik daripada 

mendengarkan/pasif)
8. Umpan balik (siswa mengetahui kemajuan belajarnya, memotivasi)
9. Penguatan/reinforcement (siswa didorong untuk terus belajar, dapat 

membangun percaya diri)
10. Latihan dan pengulangan
11. Penerapan (mentransfer hasil belajar pada situasi baru)



Kriteria Pemilihan
1. Kesesuaian dengan tujuan yang ingin 

dicapai
2. Ketepatan untuk mendukung isi pelajaran 

yang sifatnya fakta, konsep, prinsip atau 
generalisasi

3. Kepraktisan, keluwesan, dan ketahanan
4. Keterampilan guru dalam 

menggunakan/mengoperasikannya
5. Kelompok sasaran
6. Kualitas teknis



Pemilihan media berdasarkan sifat tugas pembelajaran
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Menghapal √ √ √ √ √ √ √

Memerlukan 
prosedur 
fisik

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Penerapan 
prinsip

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Pemahaman 
konsep

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Memerlukan 
pemikiran 
lebih tinggi

√ √ √ √ √ √ √ √



Penggunaan Media

A. Media berbasis manusia
Dikenal dua teknik yang efektif, yaitu rancangan yang berpusat 
pada masalah dan bertanya ala Sokrates. Rancangan 
pembelajaran yg berpusat pada masalah  dibangun berdasarkan 
masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. 
Langkah-langkah pembelajarannya adalah:

- merumuskan masalah yang relevan
- mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait 
dengan pemecahan masalah

- mengajarkan pentingnya pengetahuan dan penerapannya dalam  
pemecahan masalah

- menuntun eksplorasi siswa
- menilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru 
untuk dipecahkan



Langkah-langkah teknik pembelajaran Sokrates
- Mengidentifikasi pertanyaan yg meminta siswa berbagi, 

menganalisis, mengevaluasi dan mensintesis pekerjaan/tugas 
mereka

- Diskusi dalam kelompok besar sebagai eksplorasi awal
- Diskusi dalam kelompok kecil untuk mendalami masalah yang muncul 

dari diskusi dalam kelompok besar
- Menentukan apakah siswa bekerja dalam kelompok, perorangan atau 

bebas

Satu teknik pembelajaran yang kini dikembangkan adalah teknik 
pembelajaran interaktif. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
- Mengidentifikasi pokok bahasan pelajaran
- Menginventarisir informasi yang harus dikuasai siswa
- Mengamati keseluruhan penyajian
- Menetapkan jenis informasi yang diinginkan
- Menentukan butir-butir diskusi penting



Pembelajaran interaktif dapat direalisasikan dalam beberapa 
bentuk, yaitu:

1. Pembelajaran partispatoris: dimulai dengan curah 
pendapat dari seluruh siswa, kemudian dilakukan 
klasifikasi, evaluasi dan pembahasan pendapat

2. Pembelajaran bermain peran: dimulai dengan main peran, 
pembahasan butir-butir yang penting dan kesimpulan

3. Pembelajaran kuis tim: siswa dibagi ke dalam kelompok-
kelompok, kemudian bersaing mengumpulkan angka 

4. Pembelajaran kooperatif: tim/kelompok bertanggung 
jawab untuk saling memberi 
informasi/pengetahuan/keterampilan khusus

5. Debat terstruktur: ada tema-tema yang mengundang pro 
dan kontra, siswa dibagi ke dalam dua kelompok besar, 
yaitu kelompok yang pro dan kontra kemudian berdebat 
denga mengajukan argumentasi masing-masing


