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DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah media pembelajaran dalam bahasa 
dan sastra Indonesia merupakan hal yang 
paling diperlukan dalam menunjang 
pembelajaran mahasiswa, mengingat mata 
kuliah ini menjadi senjata terbaik untuk terjun 
ke masyarakat saat nanti mahasiswa menjadi 
seorang pendidik. Oleh karenanya, mata kuliah 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa 
dalam mempraktikkan maupun memproduksi 
media npembelajarannya menjadi lebih kreatif. 



CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha 
Esa dan menunjukkan sikap religius. 

2. Menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan dalam menjalankan 
tugas berdasarkan agama, moral, dan 
etika; 

3. Berkontribusi dalam peningkatan 
mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, bernegara, dan kemajuan 
perubahan berdasarkan Pancasila; 

4. Berperan sebagai warga negara 
yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa 
tanggung jawab pada negara dan 
bangsa; 

5. Menginternalisasi nilai, norma, dan 
etika akademik; 

6. Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab atas pekerjaan di bidang 
pendidikan bahasa dan sastra 
Indonesia secara mandiri; 

Sikap & tata 
Nilai 

1. Menguasai konsep-konsep dasar 
kebahasaan dan kesastraan, 
keterampilan berbahasa dan 
bersastra, pembelajaran bahasa dan 
sastra, penelitian bahasa dan sastra, 
serta penelitian pendidikan bahasa 
dan sastra; 

2. Menguasai prinsip-prinsip pedagogi 
dan psikologi pendidikan; 

3. Menguasai konsep teori 
pengembangan pembelajaran bahasa 
dan sastra; 

Pengetahuan 



CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1. Mampu menerapkan 
pemikiran logis, kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan 
nilai humaniora yang sesuai 
dengan bidang keahliannya; 

2. Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan 
teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau karya seni 

Keterampilan 
Umum 

1. Mampu menganalisis dan 
menerapkan teori, konsep, 
pendekatan dalam pembelajaran 
bahasa dan sastra Indonesia; 
serta menghasilkan desain 
pembelajaran yang inova  f 
untuk pembelajaran bahasa dan 
sastra Indonesia; 

2. Mampu merencanakan dan 
melakukan kajian terhadap 
implementasi pendidikan bahasa 
dan sastra Indonesia melalui 
pendekatan secara terintegrasi. 

Keterampilan 
Khusus 



BAHAN KAJIAN 
1. Orientasi perkuliahan 
2. konsep dasar media pembelajaran  
3. perkembangan dan klasifikasi media pembelajaran 
4. pemanfaatan rancangan media pembelajran 
5. penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

(menyimak, berbicara, membaca, menulis, kebahasaan, dan kesastraan) 
6. Penggunaan media presentasi/proyeksi dalam pembelajaran 
7. Penggunaan media visual grafis dalam pembelajaran  
8. Penggunaan media visual kartun dan komik dalam Pembelajaran  
9. Penggunaan media audio dalam pembelajaran  
10. Penggunaan media audio-visual dalam pembelajaran  
11. Penggunaan media internet/yuotube dalam pembelajaran  
12. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran 
13. Penggunaan media lingkungan/tiga dimensi dalam pembelajaran  
14. Review 
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Evaluasi  

Tugas : 

1. Makalah 

2. Presentasi 

3. Produk Media 

Penilaian: 

Kehadiran, tugas, kuis : 30% 

UTS : 30% 

UAS : 40% 



MEDIA 
PEMBELAJARAN  
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Alat bantu proses belajar mengajar. Segala 
sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
kemampuan atau keterampilan pembelajar, 
sehingga dapat mendorong terjadinya proses 
belajar mengajar. 

PENGERTIAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

Briggs (1977) 
Sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi 
pembelajaran seperti : buku, film, video dan 
sebagainya 

• Media pembelajaran adalah sarana 
komunikasi dalam bentuk cetak maupun 
pandang-dengar, termasuk teknologi 

Pengertian  

Tujuan Media  

Manfaat Media 

Jenis-jenis media 



TUJUAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

  Tujuan utama media pembelajaran adalah 
membantu keberlangsungan proses belajar 

mengajar. Penggunaan media diharapkan dapat 
mempertinggi kualitas proses belajar-mengajar 

yang pada akhirnya dapat memengaruhi 
kualitas hasil belajar siswa. 

  
Pengertian  

Tujuan menyimak  

Jenis Menyimak 

Teknik menyimak 

Tahap menyimak 

Kendala menyimak 

Pengertian  

Tujuan Media  

Manfaat Media 

Jenis-jenis media 



MANFAAT MEDIA 

1. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja 

dan kapan saja 

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi 

dan proses belajar 

8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 

 

Pengertian  

Tujuan menyimak  

Jenis Menyimak 

Teknik menyimak 

Tahap menyimak 

Kendala menyimak 

Pengertian  

Tujuan Media  

Manfaat Media 

Jenis-jenis media 



JENIS-JENIS MEDIA 

Pengertian  

Tujuan menyimak  

Jenis Menyimak 

Teknik menyimak 

Tahap menyimak 

Kendala menyimak 

Pengertian  

Tujuan Media  

Manfaat Media 

Jenis-jenis media 



PENGEMBANGAN DAN 
KLASIFIKASI  

MEDIA PEMBELAJARAN 
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       Pengertian Media Pembelajaran 

 Media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari 
bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 
“medium”yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu 
perantara sumber pesan (a source) dengan penerima pesan (a 
receiver).  

 Media pembelajaran pada hakikatnya merupakan saluran 
atau jembatan dari pesan pembelajaran (messages) yang 
disampaikan oleh sumber pesan (guru) kepada penerima 
pesan (siswa) dengan maksud agar pesan-pesan tersebut 
dapat di serap dengan cepat dan tepat sesuai dengan 
tujuannya. 



Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 

Media Visual Media Audio 

Media Audio 
Visual 

Multimedia 

Media 
Lingkungan 



 
Media visual yang memberi konteks untuk 
memahami teks membantu siswa yang lemah 
dalam membaca untuk mengorganisasikan 
informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 



CONTOH VISUAL FOTOGRAFI 



Media Audio 

Media Audio (media dengar) adalah media yang isi 
pesannya hanya diterima melalui indera 
pendengaran. Dengan kata lain, media audio 
berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang 
disampaikan melalui media audio berupa lambang-
lambang auditif baik verbal maupun non verbal.  
Media audio dalam dunia pembelajaran diartikan 
sebagai bahan pembelajaran yang dapat disajikan 
dalam bentuk auditif yang dapat merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa 
sehingga terjadi proses belajar mengajar. 



 



Pengertian Media Pembelajaran Audio Visual 

 Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 
usur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 
baik, karena meliputi kedua jenis media auditif (mendengar) dan 
visual ( melihat).  

 Pengertian lain media audio-visual adalah 
seperangkat alat yang dapat memproyeksikan 
gambar dan suara.  

 Alat-alat yang termasuk dalam 
kategori media audio-visual 
adalah televisi, video-vcd, sound, 
dan film. 



 Perencanaan Penerapan Media 
Pembelajaran Audio Visual 

a. Mencari konten yang berhubungan dengan bahasan 
pembelajaran. 

b. Menyiapkan media yang diperlukan. 
c. Menentukan tempat yang tepat untuk pembelajaran. 
d. Menyiapkan bahan ajaran. 
e. Mennyesuaikan dengan setiap jenjang sekolah. 
f. Menempatkan atau memperlihatkan media pembelajaran 

pada waktu, tempat dan situasi yang tepat. 
g. Mengkondisikan peserta didik, agar selalu tertib dalam 

proses pembelajaran. 
 

 Macam-Macam Audio-Visual Gerak  
1. Televisi 
2. VCD/VCR/VTR 
3. CCTV 

 Macam-Macam Audio-Visual Diam 

1. Film bingkai Suara  
2.   Film Rangkai Suara 
  



LCD Proyektor sebagai MEDIA PROYEKSI 

LCD Proyektor salah satu jenis 

proyektor yang digunakan untuk 

menampilkan video, gambar, 

atau data dari komputer pada 

sebuah layar atau sesuatu dengan 

permukaan datar seperti tembok 

(Wikipedia.org). 



Penyusunan Rencana 
Pemanfaatan Media dalam 

Proses Pembelajaran 

Oleh : 

Sary sukawati, M.Pd. 
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Produk  

Bahan Presentasi 

Rancangan Pemanfaatan Media (RPP) 

Simulasi   

Makalah  



Detail 

Pengertian, jenis, 
& karakteristik 

kelebihan & 
kekurangan 

Contoh-contoh 
Media 

Skenario PBM 

Bahan 
Presentasi 

Skenario PBM 

Simulasi 

Makalah  



 

Detail 
Kelas/semester
SK dan KD 

Tujuan PBM 

Materi, Metode, 
dan Media 
 

Langkah-langkah 
PBM & evaluasi 

Bahan 
Presentasi 

Skenario PBM 

Simulasi 

Makalah  



 

Detail 

Informasi singkat 

Langkah-langkah 
simulasi 

Sajikan media 

Bahan 
Presentasi 

Skenario PBM 

Simulasi 

Makalah  



 

Detail 
Cover, kata 
pengantar, daftar 
isi 

Bab 1 , 2, 3 

Daftar Pustaka 

Riwayat Hidup 

Bahan 
Presentasi 

Skenario PBM 

Simulasi 

Makalah  



Sistematika makalah 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

Latar 
Belakang 

Rumusan 
Masalah 

Tujuan 
Penulisan 

BAB 2 

ISI 

disesuaikan 

BAB 3 

PENUTUP 

Simpulan  

Saran  

PELENGKAP 

Cover 

Kata pengantar 

Daftar isi 

Daftar pustaka 

Lampiran 

Riwayat hidup 



PENGGUNAAN MEDIA 
PEMBELAJARAN  

DALAM  PROSES PBM 

Oleh : 

Sary sukawati, M.Pd. 
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Tugas 1  

Bahan Presentasi 

Rancangan Pemanfaatan Media 

Simulasi   

Makalah  



Produk Yang dibuat 

Media Visual 

Media Audio 

Media Audio Visual 

Multimedia 

Media Lingkungan 

PILIH SALAH SATU 



Sistematika makalah 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

Latar 
Belakang 

Rumusan 
Masalah 

Tujuan 
Penulisan 

BAB 2 

ISI 

disesuaikan 

BAB 3 

PENUTUP 

Simpulan  

Saran  

PELENGKAP 

Cover 

Kata pengantar 

Daftar isi 

Daftar pustaka 

Lampiran 

Riwayat hidup 



Contoh-contoh Media 

 

Media Visual Media Audio 

Media Audio 
Visual 

Multimedia 

Media 
Lingkungan 



MEDIA PROYEKSI/ 
MEDIA PRESENTASI 
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Media proyeksi adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber 
cahaya, sistem optik elektronik dan display, dengan tujuan untuk 
memproyeksikan gambar, video, dan data dari komputer ke dinding 
atau layar. Berbeda dengan media grafis, media ini harus menggunakan 
alat elektronik untuk menampilkan informasi atau sebuah pesan. Oleh 
sebab itu, media ini dapat digunakan apabila tersedia fasilitas yang 

dibutuhkan. 
 



1. Sebagai 
alat 

presentasi 

2. Sebagai 
pemutar 

video 

3. Sebuah 
media 

informasi 



     

1. Media Proyeksi Diam 

Ialah media visual yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat yang mampu 
memproyeksikan berbagai pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, atau bahkan 
grafis, media proyeksi diam ini merupakan media visual yang tidak bergerak saat di 
gerakan oleh operator. 

Contoh media proyeksi diam 

OHP/OHT 

Opaque Projektor 

Slide 

dan Filmstrip 



     

OHT (Overbean Transparency) ialah media visual yang diproyeksikan 
melalui alat proyeksi yang di sebut OHP (Overhead Projector), OHP 
merupakan varian dari proyektor slide yang di gunakan untuk 
menampilkan gambar atau teks kepada audiens. 

 



1. Dapat digunakan untuk 
menyajikan pesan dalam 
semua ukuran ruangan 

kelas 

2. Menarik, karena 
memungkinkan penyajian 
yang variatif dan disertai 

dengan warna–warni 
yang menarik 

3. Tatap muka dengan 
wajah siswa selalu terjaga 
dan memungkinkan siswa 
untuk mencatat hal–hal 

yang penting 

4. Tidak memerlukan 
operator secara khusus 

dan tidak pula 
memerlukan penggelapan 

ruangan 

5. Dapat menyajikan 
pesan yang banyak dalam 
waktu yang relatif singkat 

6. OHT atau kertas 
transparan bisa 

digunakan secara 
berulang–ulang 



Kekurangan OHP atau OHT 

1. Memerlukan 
perencanaan yang matang 

dalam pembuatan  dan 
penyajiannya. 

 

2. OHP dan kertas 
transparan memerlukan 

bagian yang tidak 
terpisahkan, karena gambar 
dan kertas biasa tidak bisa 
diproyeksikan melalui OHP, 

tapi harus melalui kertas 
transparan atau OHT. 

 

3. Urutan kertas transparan 
sering kacau, karena berdiri 

sendiri dan tidak ada 
nomor urutannya sehingga 
membingungkan pendidik 

yang menyajikannya 



      

Di sebut juga epidioskop atau episkop, media ini merupakan alat yang 
menampilkan berbagai bahan yang tidak tembus pandang dengan 
pancaran lampu yang terang terhadap objek dari arah atas. Dengan 
kata lain proyektor ini tidak tembus pandang yang di gunakan untuk 
memproyeksikan bahan dan benda–benda yang tidak tembus 
pandang  seperti buku, foto, mata uang, model anyaman dan lain-lain. 



 
 
Adalah tak tembus pandang sebagai media pendidikan adalah bahwa 
bahan cetak pada buku, majalah, foto, bagan, diagram, peta dapat 
diproyeksikan secara langsung tanpa dipindahkan ke dalam 
transparansi terlebih dahulu, jadi sangat memudahkan. 

 
 

 
Ialah harus digunakan diruangan gelap sehingga guru sulit memantau 
prilaku siswa dalam proses belajar. 



 

Media slide atau film bingkai adalah media visual yang di proyeksikan 
melalui alat yang disebut proyektor slide. 

Proyektor slide ini mempunyai empat unsur utama, yaitu: 
 

1. Bola lampu yang berpijar atau sumber cahaya yang lain, 
yang biasanya berpendingin kipas. 

• 2. Reflektor dan lensa ”berkondensasi” untuk 
mengarahkan cahaya ke side. 
 

3. Lensa –lensa untuk fokus, dan 

• 4. Penahan slide. 
 



  Kelebihan slide: 
1. Membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang di 
sampaikan; 
2. Merangsang minat dan perhatian  siswa dengan warna dan gambar yang konkrit; 
3. Program  slide  mudah direfisi sesuai dengan kebutuhan, karena filmnya 
terpisah–pisah; dan 
4. Penyimpanannya mudah kerena ukurannya kecil. 
   

   Sedangkan kelemahan dari media slide  ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Slide  ini memerlukan penggelapan ruangan untuk memproyeksikannya; 
2. Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama jika program yang di 
buatnya cukup panjang, memerlukan biaya yang cukup besar, hanya dapat 
menyajikan gambar diam saja. 



Film strip  atau  film rangkai atau film gelang ialah media visual proyeksi diam, yang 
pada dasarnya hampir sama dengan media slide hanya saja filmstrip ini terdiri atas 
beberapa film yang merupakan satu kesatuan seperti halnya gelang, di mana ujung 
yang lainnya bersatu membentuk rangkaian. 

Sebagai media pendidikan film strip mempunyai beberapa kelebihan yakni sebagai 
berikut: 
 
1. Kecepatan penyaji film dapat strip dapat di atur, dapat di tambah narasi, dengan 
kontrol oleh seorang guru. 
2. Film strip dapat menyatukan berbagai media yang berbeda dalam satu rangkai, 
seperti fhoto, bagan, dokuman, katrun dll. 
3. Ukuran gambar sudah pasti karena  film strip merupakan satu kesatuan. 
4. Penyimpanannya mudah, cukup di gulung dan di masukan ke tempat khusus. 
5. Dapat untuk belajar kelompok maupun individu. 



 

 

 

Sedangkan kelemahan dari film strip ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Sulit di revisi karena sudah merupakan satu rangkaian; 
2. Sulit dibuat oleh perseorangan (guru); 
3. Revisi film strip  atau perbaikan agak susah dilkukan karena harus 
dilakukan di sebuah laboratorium khusus.   
 



Media proyeksi bergerak adalah media visual yang memproyeksikan 
pesan melalui sebuah alat yang mampu memproyeksikan berbagai 
pesan, baik pesan dalam bentuk video, film, maupun gabungan secara 
keseluruhan dari media-media (multimedia. Media ini dapat 
menampilkan materi yang dapat bergerak jika digerakkan ataupun diam 
jika memang operator atau komputer di setting demikian. Media ini 
berupa LCD (Liquid Crystal Display) yang sering kita gunakan saat ini. 
 



LCD penyajiannya lebih efesien dan efektifitas dalam pemanfaatannya 
lebih dibanding OHP, karena saat penyimpanan atau pembuatan bahan 
presentasi pada LCD dibantu oleh perangkat lunak (software) seperti 
powerPoint, sedangkan pada penggunaan OHP bahan presentasi harus 
di buat secara manual, di tulis tangan atau jika mau memakai jasa 
komputer tetap harus melalui beberapa pekerjaan seperti memindahan 
bahan dari kertas ke transparan 

Untuk presentasi, orang kini cendrung memilih LCD (Liquid Crystal 
Display), karena selain mampu menampilkan gambar yang baik dan 
berkualitas, bobotnya pun ringan, sehingga mudah di bawa, 
penggunaanya pun lebih mudah 



Secara umum, karakteristik LCD atau di masyarakat dikenal dengan in-
focus,  apapun teknologinya, semuanya sangat tergantung pada 
kualitas gambar yang diproyeksikan, yakni meliputi kecerahan, dan 
warna. 

 
Di samping memiliki karakteristik yang berkenaan dengan kualitas 
gambar,  Liquid Crystal Display  ini memungkinkan terkoneksi ke 
berbagai tampilan, seperti PC computer, notebook, atau laptop.[10] 
Selain kelebihan seperti yang tersebut di atas, LCD juga memiliki 
kelemahan yaitu: Pertama, dibutuhkan biaya yang mahal untuk 
mendapatkannya; LCD sangat tergantung pada fasilitas sekolah seperti 
listrik dan kemampuan guru dalam menggunakan komputer; dan dalam 
hal perawatan dibutuhkan perawatan yang lebih ekstra. 
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• Media pembelajaran visual yang berisi lambang-lambang 

visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung pada apa yang ditampilkan. 

• Media pembelajaran visual mampu menggugah emosi dan 

sikap siswa, siswa dapat menganalisis dan menanggapi 

dengan perbuatan terhadap fenomena yang ditampilkan. 

 

 

 



Kelebihan Media 

Visual 

Repeatable Analisa lebih tajam 

mengatasi 

keterbatasan 

interaksi antara 

peserta didik 

menanamkan 

konsep 

membangkitkan 

keinginan 

meningkatkan 

daya tarik 



Kekurangan 

Media Visual 

Lambat dan kurang 

praktis 

Tidak adanya 

audio 

Visual yang 

terbatas 

Biaya produksi 

cukup mahal  



Grafis 

Bagan 

Komik  

Diagram 

Poster 

Kartun 



• Grafik adalah media grafis yang dapat memvisualisasikan 
perkembangan atau keadaan tertentu secara sederhana dan ringkas 
melalui garis atau gambar. 



• Bagan atau chart adalah media grafis untuk menyajikan pesan 
pembelajaran dengan mengombinasikan unsur tulisan,gambar dan 
foto menjadi kesatuan yang bermakna dengan maksud untuk 
menyederhanakan bahan pelajaran yang kompleks agar mudah 
dipahami. 



• Komik adalah Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar 
yang tidak bergerak  yang disusun sedemikian rupa sehingga 
membentuk jalinan cerita. Biasanya komik,dicetak diatas kertas dan 
dilengkapi dengan teks. 



• Diagram adalah Suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk 
geometri dua dimensi sesuai dengan teknik visualisasi. 



• Poster adalah gabungan antara gambar dan tulisan untuk menarik 
minat masyarakat. 



• Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang 
mempresentasikan suatu peristiwa. Seorang yang membuat kartunis. 

 



Media Kartun dan Komik  
dalam Pembelajaran Bahasa  

Dan Sastra Indonesia 
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A. Pengertian kartun 

 
Kartun adalah media grafis untuk mengungkapkan ide atau sikap dan 

pandangan terhadap seseorang, kondisi, kejadian atau situasi tertentu. 

Gambar yang disajikan melaui kartun biasanya berbentuk sederhana 

dan terkesan lucu. Sebuah gambar yang disajikan melalui kartun yang 

baik bukan hanya dapat menyampaikan pesan tertentu melainkan sikap 

dan tingkah laku orang yang melihatnya.  

 

Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur 

tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi 

opini  masyarakat.  

 



B. Memilih dan Menilai Kartun 

1. Pemakaiannya sesuai dengan tingkat pengalaman. Pertimbangan utama 

adalah, arti kartun hendaknya dapat dimengerti oleh para siswa pada saat 

kartun tersebut digunakan. Misalnya kartun mengenai bantuan luar negeri 

atau perang dingin, akan kecil artinya bagi murid kelas enam yang belum 

mempelajari judul-judul tersebut.  

2. Kesederhanaan. Memperkirakan arti kartun dapat dimengerti, berarti ada 

beberapa perwatakan fisik yang diinginkan dari kartun-kartun yang baik. 

Satu di antaranya adalah kesederhanaan. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa kartun-kartun yang baik hanya berisi hal yang penting-penting saja.  

3. Lambang yang jelas. Ciri ketiga dari kartun yang efektif adalah kejelasan 

dari pengertian-pengertian simbolis. Sehubungan dengan itu para guru 

harus berhati-hati dalam memilih kartun-kartun dengan lambang-

lambangnya dan tidak terlalu sukar dipahami oleh para  siswa.  

 



C. Penggunaan Kartun dalam Pembelajaran 

1. Untuk motivasi  

Sesuai dengan wataknya kartun yang efektif akan menarik perhatian serta 

menumbuhkan minat belajar siswa. Ini menunjukan bahan-bahan kartun bisa 

menjadi alat motivasi yang berguna di kelas. Penggunaan kartun mungkin lebih bagi 

siswa SMP dan SMA. 

2. Sebagai ilustrasi  

Ini berarti kartun dapat digunakan sebagai ilustrasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Namun demikian guru perlu selektif dalam memilih kartun untuk menjaga reaksi 

lelucon yang murni di antara siswa dan tidak kehilangan perhatian kepada bagian-

bagian yang terperinci yang tidak ada hubungannya dengan maksud pembuatan 

kartu.n  

3. Untuk kegiatan siswa  

Jenis lain dari kartun yang dipergunakan adalah kreasi kartun-kartun yang dibuat 

siswa sendiri. Para siswa membuat kartun untuk menumbuhkan minat dalam 

kampanye kebersihan, keselamatan mengemudi, dan lain-lain  

 



D. Kelebihan Kartun 
1. Kemampuan besar untuk menarik perhatian 

2. Pesan yang besar bisa disajikan secara ringkas  

3. Kesannya akan tahan lama diingat  

 

E. Kekurangan kartun  
1. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan  

2. Menuangkannya dalam gambar sederhana  

3. Mempengaruhi sikap atau tingkah laku  

 





F. Definisi Komik 

Komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang 
mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang 
erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan 
hiburan kepada para pembaca.  
 

G. Karakteristik Komik 
 

Komik bersifat humor, cerita-ceritanya mengenai diri pribadi sehingga para 
pembaca dapat segera mengidentifikasi dirinya melalui perasaan serta 
tindakan dari perwatakan-perwatakan tokoh utamanya, cerita-ceritaya 
ringkas dan menarik perhatian, dilengkapi dengan aksi, dan diolah dengan 
pemakaian warna-warna utama secara bebas.  
 



H. Kelebihan Komik 

1. Komik menambah perbendaharaan kata-kata 

pembacanya; 

2. Mempermudah siswa menangkap hal-hal atau rumusan 

yang abstrak; 

3. Dapat mengembangkan minat baca anak dan 

mengembangkan satu bidang studi yang lain; 

4.  Seluruh jalan cerita komik menuju pada satu hal yakni 

kebaikan atau studi yang lain. 

 



I. Kekurangan Komik 

1. Kemudahan orang membaca komik membuat malas 

membaca sehingga menyebabkan penolakan-penolakan 

atas buku-buku yang tidak bergambar; 

2. Ditinjau dari segi bahasa komik hanya mengguanakan 

kata-kata kotor atau kalimat-kalimat yang kurang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3. Banyak aksi-aksi yang menonjolkan kekerasan atau 

tingkah laku yang prevented; 

4. Banyak adegan percintaan yang menonjol. 

 



J. Bagian-bagian Komik 

1. Karakter, adalah sebuah tokoh yang ada dalam komik; 

2. Frame, adalah ruangan yang membatasi cerita yang satu 

dengan yang lain; 

3. Balon kata, adalah ruangan bagi percakapan yang diucapkan 

oleh para karakter; 

4. Narasi, adalah merupakan kalimat penjelas yang 

dikemukakan oleh komikus; 

5. Efek suara, adalah efek yang diberikan pada visualisasi kata 

atau uraian kalimat yang diucapkan oleh karakter; 

6. Latar belakang, adalah penggambaran suasana tempat 

karakter yang dibicarakan komikus. 

 







K. Perbedaan 

Komik Animasi Sket Kartun Karikatur 

Suatu bentuk 

seni yang 

menggunakan 

gambar-gambar 

tidak bergerak 

yang disusun 

sedemikian 

rupa sehingga 

membentuk 

jalinan cerita.  

Menggunakan 

efek suara dan 

dialog yang 

menguatkan 

alur cerita. 

Bentuk dasar 

gambar berupa 

garis sebagai 

acuan dalam 

menggambar 

(tahap awal 

pembuatan 

objek gambar/ 

modeling). 

Sebuah gambar 

yang dibuat 

berdasarkan bentuk 

asli, tetapi lebih 

disederhanakan 

lagi. 

Gambar ilustrasi 

yang 

menggambarkan 

karakteristik objek. 



MEDIA PEMBELAJARAN 
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Pengertian Media Audio 

Media Audio (media dengar) adalah media yang isi 
pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. 
Dengan kata lain, media audio berkaitan dengan indera 
pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media 
audio berupa lambang-lambang auditif baik verbal maupun 
non verbal.  
Media audio dalam dunia pembelajaran diartikan sebagai 
bahan pembelajaran yang dapat disajikan dalam bentuk 
auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian, dan kemampuan siswa sehingga terjadi proses 
belajar mengajar. 



Kelebihan dan Kekurangan  
Media Audio 
1. Kelebihan  
a)      Harga murah dan variasi program lebih banyak dari 
pada TV. 
b)      Sifatnya mudah untuk dipindahkan. 
c)      Dapat digunakan bersama-sama dengan alat 
perekam radio, sehingga dapat diulang atau   diputar 
kembali. 
d)     Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran 
siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti 
menulis, menggambar dan sebagainya. 
  
 



2. Kekurangan  
a)      Memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu 
pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya 
harus didapat dengan cara belajar yang khusus. 
b)      Media audio yang menampilkan simbol digit dan analog 
dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal 
tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. 
c)      Karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa 
dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-
kata atau bahasa, serta susunan kalimat. 
d)     Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi 
mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir 
abstrak. 
e)      Penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol 
analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan 
perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. 
 



Jenis-Jenis Media Audio 
1. Phonograph (Gramaphone) 
Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang disebut 
gramafon (gramaphone), yang kemudian dikenal dengan 
nama piringan hitam (record), yang telah berkali-kali 
mengalami perkembangan pembuatannya 
2. Open Reel Tapes 
Kelebihan program audio yang menggunakan pita Open 
Reel Tape Recorder ialah kualitas suaranya lebih bagus 
dibandingkan dengan pita kaset. Open Reel Tape Recorder 
ini, ada yang menggunakan sestem full track (mono) dan 
yang menggunakan sistem stereo.  



3. Cassette Tape Recorder 
Perekam kaset audio ini adalah yang paling popular dalam 
masyarakat. Untuk berbagai keperluan maka dibuat pita 
kaset dalam beberapa kualitas, yaitu dari yang paling 
rendah, normal dan metal. Namun umumnya program 
audio (untuk pendidikan), dibuat di atas pita kaset normal. 
4. Compact Disc (CD) 
Compact Disc atau cakram padat adalah sebuah piringan 
optical yang digunakan untuk menyimpan data secara 
digital. Teknologi cakram padat kemudian diadopsi untuk 
digunakan sebagai alat penyimpan data  yang dikenal 
sebagai CD-ROM. 
 





5. Radio                                                   
Radio adalah satu alat komunikasi elekro magnetik untuk 
mengirim dan menerima pesan suara dengan 
menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. 
Pemancar radio mengubah, atau melakukan modulasi 
gelombang radio agar dapat menyampaikan informasi 
6. Laboraturium Bahasa 
Laboraturium bahasa adalah alat untuk melatih siswa untuk 
mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan 
jalan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan 
sebelumnya. Mahasiswa dapat mendengarkan suara 
dosen atau radio casset melalui headphone. 



Karakteristik Media Audio 

Karakteristik media audio pembelajaran yang menjadi 
focus pembahasan kita kali ini adalah karakteristik 
berdasarkan kemampuan media dalam membangkitkan 
rangsangan indera penfengaran. 
Ciri utama dari media ini adalah pesan yang disalurkan 
melalui media audio dituangkan dalam lambang-lambang 
auditif, baik verbal (bahasa lisan/kata-kata) maupun non 
verbal (bunyi-bunyian dan vokalisasi, seperti gerutuan, 
gumam, musik dll.). 
 



Kelebihaan media audio di antaranya 
• .Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan 

memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. 
• Mampu membangkitkan system dalam imajinasi. 
• Mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan 

kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. 
• Mampu mempengaruhi suasana dan prilaku siswa melalui 

musik latar dan efek suara. 
• Sangat tepat / cocok untuk mengajarkan musik dan 

bahasa; laboratorium bahasa tidak lepas dari media ini 
terutama untuk melatih listening (pendengaran). 

 



Disamping memiliki kelebihan media audio juga memiliki 
keterbatasan dan kekurangan. Kekurangan media audia 
yang mencolok adalah komunikasinya hanya satu arah 
(one way comunication). 
 



Media 

pembelajaran 

audio visual 
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Media = sarana 

Audio = yang dapat didengar 

Visual = yang dapat dilihat 

 

Media Audio-Visual adalah sarana yang mempunyai 
unsur suara dan unsur gambar. 



Sifat-sifat Media Audio-Visual 

 Kemampuan untuk meningkatkan persepsi 

 • Kemampuan untuk meningkatkan 
pengertian   

 • Kemampuan untuk meningkatkan transfer 
(pengalihan) belajar.  

 • Kemampuan untuk memberikan 
penguatan (reinforcement) atau 
pengetahuan hasil yang      

    dicapai  

 • Kemampuan untuk meningkatkan retensi 
(ingatan). 



Jenis-Jenis Media Audio-Visual 

1) Audio-visual Diam yaitu media yang 

menampilkan suara dan gambar, seperti : 

 Film bingkai suara (Sound slide)  

 Film Rangkai bersuara (Film strip)  

 Halaman bersuara 

 



Jenis-Jenis Media Audio-Visual 

2) Audio-Visual Gerak yaitu media  yang  

dapat  menampilkan  unsure  suara  dan  

gambar  yang  bergerak , seperti: 

 Film suara  

 Video/VCD 

 Film Televisi 

 Film Gelang (Loop film)                  



Jenis-Jenis Media Audio-Visual 

 Dilihat dari segi keadaannya media 
audio-visual terbagi menjadi : 

 Audio-Visual Murni 

 yaitu unsur suara maupun unsur gambar 
berasal dari suatu sumber seperti 
film/video audio cassette. 

 Audio-Visual tidak murni 

 yaitu unsur suara dan gambarnya berasal 
dari sumber yang berbeda. 



Kelebihan Media Audio-Visual 

 Memperjelas penyajian pesan agar tidak 

terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk 

kata-kata, tertulis atau lisan belaka). 

 Mengatasi perbatasan ruang, waktu dan 

daya indera. 

 Media audio visual bisa berperan dalam 

pembelajaran tutorial. 

 



Kekurangan Media Audio-

Visual 
 Terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang 

proses pengembangannya dan                           tetap  
memandang materi audio-visual sebagai alat bantu 
guru dalam mengajar.  

 Terlalu menekankan pada penguasaan materi dari 
pada proses pengembangannya   dan tetap 
memandang materi audio visual sebagai alat bantu 
guru dalam proses pembelajaran. Media yang 
beoriantsi pada guru sebernarnya  

 Cenderung menggunakan model komunikasi satu 
arah. 

 Tidak dapat digunakan dimana saja dan kapan saja, 
karna media audio-visual cenderung tetap di 
tempat. 



MULTIMEDIA   
MEDIA INTERNET  
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Media pembelajaran  

 “adalah alat atau bentuk stimulus yang 
berfungsi untuk menyampaikan pesan 
pembelajaran” 



 
Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan dalam penggunaan media 
pembelajaran berkaitan dengan analisis manfaat yang akan diperoleh. 
Berikut analisis manfaat yang dikemukakan oleh Sudjana dan Rivai 
(2002:2)  

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga  
dapat menumbuhkan motivasi belajar, 
b. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, 
c. Bahan pembelajaran akan  lebih jelas maknanya sehingga dapat 
lebih dipahami oleh peserta didik serta memungkinkan peserta didik 
menguasai tujuan pembelajaran lebih baik, 
d. Peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 



Konsep & Aplikasi 

  

Konsep merupakan sebuah perancangan atau metode. 

Aplikasi merupakan penerapan dan penggunaan. 

Multimedia 

 

Media, merupakan satu bentuk interaksi manusia yang sesuai 
dengan kebutuhan dan pemrosesan menggunakan komputer 
seperti video, audio, teks, grafik, animasi. 

Multi, merupakan gabungan beberapa media tersebut yang 
diintegrasikan dalam sistem atau aplikasi yang sama. 

Konsep & Aplikasi 
Multimedia 



“Multimedia dapat diartikan 
sebagai penggunaan beberapa 

media yang berbeda untuk 
menggabungkan dan 

menyampaikan informasi dalam 
bentuk text, audio, grafik, animasi, 

dan video” 





“Teks menjadi dasar pengolahan kata dan kalimat serta 

informasi berbasis multimedia. Teks mampu menjelaskan dan 

menyajikan materi berupa tulisan. Penggunaan teks dalam 

produk multimedia perlu memperhatikan beberapa hal seperti 

hypertext, Text style, Text Searching, hingga export dan 

import text”. 



FU
N

G
SI

 D
A

N
 C

O
N

TO
H

 
Penggunaan Text Dalam 

Poster 

Penggunaan Text Dalam 
Iklan ( ONLINE ) 

Penggunaan Text Dalam 
Film ( OPENING ) 



Poster 
Pernah melihat yang seperti ini ? 



Iklan(online) 



IMAGE  
 

& 

GRAFIK 
  



“Image dan grafik yang dimaksudkan adalah still image yang 

bisa berupa foto atau gambar. Image atau grafik ini memiliki 

orientasi visual dimana image mampu menyajikan fenomena 

yang tidak mampu dihadirkan secara langsung, contoh saja 

ingin memperlihatkan foto planet-planet yang tentu saja tidak 

mungkin diperlihatkan secara langsung. Image dan grafik 

bahkan mampu menyajikan data-data sehingga lebih mudah 

dibaca serta mampu juga menyajikan sesuatu yang abstrak yang 

hanya dibayangkan menjadi sebuah sajian visual” 



 
 
 

ANIMASI 
 



“Animasi merupakan olahan gambar yang 
lebih lanjut dimana gambar tersebut dapat 
bergerak. Animasi lebih menekankan pada 

pembuatan ilustrasi visual oleh manusia yang 
dibuat menggunakan software dengan bantuan 

komputer. Ilustrasi dasar dibuat kemudian 
ilustrasi dasar tersebut dibuat bergerak sesuai 

dengan narasi yang telah direncanakan. 
Konsep animasi ini banyak digunakan untuk 
pembuatan film kartun serta simulasi visual 
sebuah fenomena yang memiliki proses atau 

tahapan” 



MULTIMEDIA 
INTERAKTIF 
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Ada beberapa manfaat yang dapat diambil 

dalam pembelajaran multimedia : 



1. Multimedia sebagai Media 
pembelajaran menjadikan kegiatan 
belajar mengajar dapat melampaui 

batasan ruang kelas. 



2. Multimedia sebagai Media pembelajaran dapat 
mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman 

para peserta didik sehingga dapat menghasilkan 
keseragaman pengamatan. 



3. Media pembelajaran berbasis multimedia 
dapat menjangkau audien yang besar 

jumlahnya (kemampuan distributif) dan 
memungkinkan mereka mengamati suatu 

objek secara bersamaan 



4. Multimedia sebagai Media Pembelajaran dapat 

memberikan ilustrasi konsep dasar yang benar, konkrit, 

dan realistis, sehingga media pembelajaran dapat 

memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari 

yang konkrit sampai dengan abstrak. 



5. Media pembelajaran yang baik juga dapat merangsang 

dan membangkitkan motivasi dan minat belajar. 



6. Media pembelajaran interaktif memungkinkan adanya 

interaksi langsung antara peserta didik dengan sumber 

belajar dan pelaksanaan belajar sesuai dengan 

kemampuan, minat, dan waktu masing-masing. 



Kekurangan multimedia 

1. Design yang buruk akan menyebabkan kebingungan dan 

kebosanan atau pesan yang tidak tersampaikan dengan baik. 

2. Kendala bagi orang yang memiliki terbatas seperti cacar 

fisik. 

3. Tuntunan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. 



Kelebihan 
menggunakan aplikasi 
multimedia  



1. Penggunaan media yang relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku sebagai alat 

penyimpanan data (data storage) 

2. Sistem pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan interaktif 

3. Pendidik akan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran 

4. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi bergerak, atau video 

dalam satu kesatuan penyajian sehingga dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki 

tipe visual, auditif maupun kinestetik guna tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. 

5. Menambah motivasi belajar peserta didik selama proses belajar mengajar sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan 

6. Mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan 

penjelasan atau peraga yang konvensional, Dsb 



Kekurangan 
menggunakan aplikasi 
multimedia  



MAHAL 

GURU MERASA REPOT 

TIDAK BISA 

TIDAK TERSEDIA 

KURANG 
PENGHARGAAN 



TERIMA KASIH 
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 Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi 
antara individu dan lingkungan. Untuk itu media 
pendidikan sangat penting sekali untuk menunjang 
pencapaian tujuan pendidikan. Salah satunya Media 
Lingkungan Nyata berupa benda tiga dimensi, Benda 
di lingkungan yang berada disekitar kita dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar.  



Media Tiga Dimensi 

Media Tiga Dimensi ialah sekelompok media tanpa 

proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga 

dimensional atau secara langsung. 



Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik 

hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai tiruan 

yang mewakili aslinya. 

 

Benda Asli ketika difungsikan sebagai media pembelajaran dapat 

dibawa ke kelas, Namun apabila benda aslinya tidak bisa dibawa 

ke kelas dan kelas tidak mungkin dihadapkan lansung ke tempat 

dimana benda itu berada maka benda tiruannya dapat pula 

berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif. Contohnya: 

Widya Wisata, Belajar melalui Spesimen, Belajar melalui media 

tiruan, Peta timbul, Globe, Boneka. 



Widya Wisata 

 

Kegiatan belajar yang dilaksanakan 

melalui kunjungan ke suatu tempat 

diluar kelas sebagai bagian integral 

dari seluruh kegiatan akademis 

dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. 



Belajar Melalui Spesimen 

Belajar benda sebenarnya melalui 

Specimen secara terminologi artinya 

benda sebenarnya. Yang digolongkan 

atas dua, yaitu obyek dan benda 

contoh (specimen). 



Belajar Melalui Benda Tiruan 

Belajar melalui media tiruan sering 

di sebut sebagai model. Belajar 

melalui model di lakukan untuk 

pokok bahasan tertentu yang tidk 

mungkin dapat dilakuan melalui 

pengalaman langsung  



Peta Timbul 

 

Peta timbul yang secara fisik 

termasuk model lapangan adalah 

peta yang dapat menujukan 

tinggi rendahnya permukaan 

bumi. 



Boneka 

Boneka merupakan salah satu 

model perbandingan adalah 

benda tiruan dari bentuk 

manusia dan atau binatang. 



Karakteristik Media Tiga Dimensi 

1. Pesan yang sama dapat disebarkan keseluruh siswa secara serentak, 

2. Penyajiannya berada dalam kontrol guru, 

3. Cara penyimpanannya mudah (praktis), 

4. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, 

5. Menyajikan objek-objek secara diam, 

6. Terkadang dalam penyajiannya memerlukan ruangan gelap, 

7. Lebih mahal dari kelompok media grafis, 

8. Sesuai untuk mengajarkan keterampilan tertentu,. 

9. Sesuai dengan belajar secara berkelompok atau individual, 

10. Praktis digunakan untuk semua ukuran ruangan kelas, 

11. Mampu menyajikan teori dan praktik secara terpadu 

 



Kelebihan Media Visual Tiga Dimensi 

Menurut Moedjiono (1992); 

1. Memberikan pengalaman secara langsung, 

2. Penyajian secara konkrit dan menghindari verbalisme, 

3. Dapat menunjukan objek secara utuh baik kontruksi 

maupun cara kerjanya, 

4. Dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, 

5. Dapat menunjukan alur suatu proses secara jelas. 



Kelemahan Media Visual Tiga Dimensi 

Menurut Moedjiono (1992); 

1. Tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah, 

2. Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan 

perawatan yang rumit, 

3. Untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang 

besar, 

4. Anak tuna netra sulit untuk membandingkannya. 



Jenis-Jenis Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

Menurut Nana Sudjana dkk, 

1. Model Padat (Solid Model) 

2. Model Penampang (Cutaway Model) 

3. Model Susun (Builed-up Model) 

4. Model Kerja (Working Model) 

Alat alat matematika 

Mocks-Up 

  Diorama 



Model Padat (Solid Model) 

Yaitu memperlihatkan bagian luar daripada 

objek dan sering kali membuang bagian-

bagian yang membingungkan gagasan-gagasan 

utamanya dari bentuk, warna, dan 

susunannya.  

Contohnya: Bola, Batu, Pedang. 



Lanjutan... 

Kelebihan dari model padat: 

1. Dapat memberikan pengalaman secara langsung, 

2. Dapat dibuat dengan biaya yang murah, 

3. Dapat mengembangkan konsep realisme siswa. 

Kelemahan dari model padat: 

1. Tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah 

besar, 

2. Anak tuna netra sulit untuk mengaplikasikannya. 



Model Penampang (Cuteway Model) 

Yaitu memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak, 

apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui 

susunan bagian dalamnya. Model ini berguna untuk mata 

pelajaran biologi, karena berfungsi untuk mengganti objek 

sesungguhnya. 

Contohnya:  

1. Anatomi manusia dan hewan: mata, gigi, kepala, otak, 

tulang belulang, paru-paru, jantung, bagian ginjal. 

2. Kehidupan tumbuh-tumbuhan: daun, batang, tangkai, 

akar,  biji, tunas, bunga, buah-buahan. 

 



Lanjutan... 

Kelebihan dari model penampang: 

1. Dapat memberikan pengalaman secara langsung, 

2. Dapat dibuat dengan biaya yang murah, 

3. Dapat mempermudah pemahaman karena merupakan pengganti obyek yang 

sesungguhnya. 

4. Belajar dapat difokuskan pada bagian yang penting-saja. 

Kelemahan dari model penampang: 

1. Tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar, 

2. Anak tuna netra sulit untuk mengaplikasikannya. 

3. Penyimpanan memerlukan ruang dan perawatan 



Model Susun (Builed-up Model) 

Model Susun terdiri dari beberapa 

bagian yang lengkap, atau sedikitnya 

suatu bagian penting dari objek itu. 

Contohnya: 

Anatomi Manusia dan binatang, seperti: 

mata, telinga, jantung, tengkorak, otak 



Model Kerja (Working Model) 

Adalah tiruan dari suatu objek yang memperlihatkan 

bagian luar dari objek asli, dan mempunyai 

beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. 

Beberapa contoh model kerja, yaitu: 

1.Alat-alat matematika 

2. Mock-ups 

3. Diorama 



Mock-Ups 

Yaitu penyederhanaan susunan bagian pokok dan 

suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Susunan 

nyata dari bagian-bagian pokok itu diubah sehingga 

aspek-aspek utama dari suatu proses yang mudah 

dimengerti oleh siswa.  

Contohnya: 

Penggunaan Traffic Lamp tiruan. 



Lanjutan... 

Kelebihan Model Mock-Up: 

1. Memberikan pengalaman secara langsung 

2. Dapat menunjukan obyek secara utuh baik kontruksi maupun cara kerja 

3. Dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas 

4. Dapat menunjukan alur suatu proses secara jelas 

Kekurangan Model Mock-Up: 

1. Tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar 

2. Penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit 

3. Untuk membuat alat peraga membutuhka biaya 

4. Anak tunanetra sulit untuk membandingkannya 



Diorama 

Sebuah pemandangan 3 dimensi mini 

bertujuan menggambarkan 

pemandangan sebenarnya.  

Contohnya: Diorama dibagian bawah 

monas Jakarta, interior pada gua. 
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Alat bantu proses belajar mengajar. 
Segala sesuatu yang dapat dipergunakan 
untuk merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan kemampuan atau 
keterampilan pembelajar, sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar 
mengajar. 

PENGERTIAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

Briggs (1977) 

Sarana fisik untuk menyampaikan 
isi/materi pembelajaran seperti : 
buku, film, video dan sebagainya 

• Media pembelajaran adalah sarana 
komunikasi dalam bentuk cetak maupun 
pandang-dengar, termasuk teknologi 

Pengertian  

Tujuan Media  



Jenis-jenis Media Pembelajaran 

 

Media Visual Media Audio 

Media Audio 
Visual 

Multimedia 

Media 
Lingkungan 



                

Media proyeksi adalah perangkat yang 
mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik 
elektronik dan display, dengan tujuan untuk 
memproyeksikan gambar, video, dan data dari 
komputer ke dinding atau layar. Berbeda dengan 
media grafis, media ini harus menggunakan alat 
elektronik untuk menampilkan informasi atau 
sebuah pesan. Oleh sebab itu, media ini dapat 
digunakan apabila tersedia fasilitas yang 

dibutuhkan. 
 



Jenis Media 

Proyeksi 

  

OHP/OHT 

Opaque 

Projector 

Media slide atau 

film bingkai 

Media film 

stripe 
LCD Projector 



Media Visual 
• Media pembelajaran visual yang berisi lambang-

lambang visual atau gambar dapat 
memperlancar pencapaian tujuan untuk 
memahami dan mengingat informasi atau pesan 
yang terkandung pada apa yang ditampilkan. 

• Media pembelajaran visual mampu menggugah 
emosi dan sikap siswa, siswa dapat menganalisis 
dan menanggapi dengan perbuatan terhadap 
fenomena yang ditampilkan. 

 

 

 



Jenis-jenis Media Visual 

Grafis 

Bagan 

Komik  

Diagram 

Poster 

Kartun 



Media Audio  

  Media audio untuk pengajaran 
adalah sebagai bahan yang mengandung 
pesan dalam bentuk auditif pita suara 
atau piringan suara yang yang dapat 
merangsang pikiran perasaan, 
perhatian dan kemauan siswa sehingga 
terjadi proses belajar mengajar. 





Jenis-Jenis Media Pembelajaran 
Tiga Dimensi 

Menurut Nana Sudjana dkk, 

1. Model Padat (Solid Model) 

2. Model Penampang (Cutaway Model) 

3. Model Susun (Builed-up Model) 

4. Model Kerja (Working Model) 

Alat alat matematika 

Mocks-Up 

  Diorama 
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