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Belajar Mengajar



Belajar
 Adanya interaksi individu

dengan lingkungannya
 Proses kompleks yang terjadi

pada semua orang dan
berlangsung seumur hidup

 Adanya perubahan tingkah
laku (pengetahuan/kognitif,
keterampilan/psikomotorik,
sikap/afektif)



Sumber Belajar
 Bahan (material)

contoh: buku, modul, majalah, audio
 Alat (device)

proyektor film, film bingkai, OHP,
videotape dan cassette recorder,
radio, TV

 Teknik
kuliah, ceramah, tanya jawab, belajar
mandiri

 Lingkungan/setting
gedung sekolah, perpustakaan,
meseum, taman, kebun binatang



Definisi Media
 Bentuk jamak dari medium, artinya perantara atau pengantar.

Menurut istilah, media adalah segala bentuk/saluran yang
dipergunakan untuk proses penyaluran informasi.

 Segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk
menyalurkan pesan/informasi (Association of Education and
Communication Technology/AECT)

 Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat
merangsangnya untuk belajar (Gagne, 1970)

 Segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang
siswa untuk belajar, misal: buku, film, kaset (Briggs, 1970)

 Bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta
peralatannya (National Education Association/NEA)



Pengertian Media Pembelajaran
 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang,

bahan, peralatan atau kegiatan yang digunakan untuk
menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong
terjadinya proses belajar pada dirinya.



Fungsi Media Pembelajaran
 Penangkap suatu objek atau peristiwa tertentu
 Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu
 Kesempatan belajar yang lebih merata
 Pengajaran lebih berdasarkan ilmu



Nilai Media Pembelajaran
 Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki

siswa
 Mengatasi batas ruang kelas
 Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta

didik dan lingkungan
 Menghasilkan keseragaman pengamatan
 Menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat
 Membangkitkan motivasi belajar
 Mengontrol kecepatan belajar peserta didik
 Memberikan pengalaman menyeluruh dari hal konkret sampai

abstrak



Manfaat Media Pembelajaran
 Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan lebih

produktif
 Bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

mudah dipahami peserta didik
 Pengajaran akan lebih bersifat langsung, karena metode yang

digunakan lebih bervariasi
 Peserta didik akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar



Berdasarkan Sifat dan Jenis
1. Media Auditif

Media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja
contoh: radio, cassette recorder, piringan hitam

2. Media Visual
Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan
contoh: slides, foto, gambar/lukisan

3. Media Audio Visual
Media yang mempunyai unsur suara dan gambar
contoh: a. Audio visual diam: media yang menampilkan suara
dan gambar diam: film bingkai suara (sound slides)
b. Audio visual gerak: media yang menampilkan suara dan
gambar yang bergerak.



1. Media Elektronik
2. Media Nonelektronik

1. Daya jangkau serentak
2. Daya jangkau terbatas
3. Dimanfaatkan secara individu

Berdasarkan Teknik Pemakaian:

Berdasarkan Daya Jangkau:



Media Dua Dimensi
Media yang hanya punya ukuran panjang dan lebar dan
hanya dapat dilihat dari satu arah.
Contoh: gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik,
kartun

Media Tiga Dimensi
Media yang diproyeksikan, seperti slide, film, transparans

Contoh: Kebun, pasar, industri, sekolah
Lingkungan sebagai Media



Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai
untuk dikonsumsi oleh setiap peserta didik. Nilai itu tidak datang
dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber. Sumber
belajar yang sesungguhnya banyak terdapat dimana-mana; di
sekolah, di pusat kota, atau di pedesaan.

Saripudin dan Winataputra (Djamarah, S.B. dan Zain, A:1996:139)
mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi lima kategori:
1. Manusia
2. Buku/perpustakaan
3. Media massa
4. Alam lingkungan
5. Media pendidikan



a. Tujuan pemilihan
b. Karakteristik media pengajaran
c. Alternatif pilihan

1. Menentukan jenis media dengan tepat
2. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat
3. Menyajikan media dengan tepat
4. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu,

tempat, dan situasi yang tepat



a. Objektivitas
b. Program pengajaran
c. Sasaran program
d. Situasi dan kondisi
e. Kualitas teknik
f. Keefektifan dan efisiensi penggunaan

1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran
2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran

3. Kemudahan memperoleh media
4. Keterampilan guru dalam menggunakannya

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya
6. Sesuai dengan taraf berpikir siswa



Alat bantu mengajar  visual (gambar, model, objek dan alat lain
yang dapat memberikan pengalaman
konkret)

Kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran,
produksi dan evaluasinya.

Abad 20 muncul teknologi audio visual

Klasifikasi pengalaman dari tingkat paling konkret ke yang paling
abstrak  cone of experience (kerucut pengalaman) dari Edgar
Dale.



Kerucut Pengalaman E. Dale



Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses
komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan
pemindahan informasi (pesan) dari sumber pesan ke penerima
pesan.

Proses belajar mengajar Proses komunikasi
Penyampai pesan Penerima pesan





Proses Komunikasi yang Gagal



Faktor Penghambat Proses Komunikasi
 Hambatan psikologis: minat, sikap, pendapat, kepercayaan,

intelegensi, pengetahuan, & hambatan fisik (lelah, sakit, cacat
tubuh)

 Hambatan kultural: perbedaan adat istiadat, norma sosial,
kepercayaan dan nilai panutan, dan hambatan lingkungan

 Hambatan lingkungan: ditimbulkan situasi dan kondisi keadaan
sekitar.



Proses Komunikasi yang Berhasil



Proses Komunikasi Jarak Jauh



1. Memperjelas panyajian pesan agar tidak terlalu bersifat
verbalitas (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka)

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti
objek (besar-kecil), gerak (cepat-lambat), peristiwa masa lalu,
objek kompleks, konsep yang terlalu luas

3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat
mengatasi sikap pasif pada anak didik. Dalam hal ini media
pendidikan berguna untuk: menimbulkan minat belajar,
memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dan
lingkungan, memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat
dan kemampuannya

4. Mengatasi masalah dalam perbedaan latar belakang siswa dan
guru, yaitu dengan memberikan perangsang yang sama,
mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi sama.


