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KATA PENGANTAR 
 

 
Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Bahasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan 
kualitas guru bahasa dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, 
pengawas sekolah, dan lain-lainnya. Dalam rangka memperbaiki mutu dan 
profesionalitas mereka, PPPPTK Bahasa berperan serta secara aktif dalam 
proyek Better Education Through Reformed Management and Universal 
Teacher Upgrading (BERMUTU). 
 
Sebagai suatu lembaga yang dikelola secara profesional, PPPPTK Bahasa 
menyediakan program pendidikan dan pelatihan berkualitas yang sejalan 
dengan reformasi pendidikan serta tuntutan globalisasi yang tertuang dalam 
program Education for All (EFA). Selain itu, PPPPTK Bahasa juga 
mengembangkan Standar Kompetensi Guru termasuk bahan ajar untuk 
mencapai kompetensi tersebut. 
 
Dengan mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen yang tertuang dalam 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005, PPPPTK 
Bahasa, dalam upaya untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten dan 
profesional, menyelenggarakan beragam kegiatan diklat dalam rangka 
pencapaian standar kompetensi guru serta program sertifikasi. Oleh karenanya, 
pengembangan bahan ajar ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi 
para guru. 
 
Akhir kata, kritik yang membangun untuk perbaikan bahan ajar ini dapat 
Saudara kirimkan ke PPPPTK Bahasa, Jalan Gardu, Srengseng Sawah, 
Jagakarsa, Jakarta 12640; Telepon (021) 7271034, Faksimili (021) 7271032, 
dan email: admin@pppptkbahasa.net 
 
 

Jakarta,       September 2009 
Kepala Pusat, 
 
Ttd. 
 
Dr. Muhammad Hatta, M.Ed. 
NIP 19550720 198303 1 003
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Proses belajar  formal yang diselenggarakan di sekolah bertujuan untuk 
menguasai sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, baik 
kognitif, afektif, maupun psikomotor sesuai dengan tingkatan pendidikannya. 
Untuk itu, peserta didik diarahkan pada kegiatan pembelajaran yang bisa 
membawa perubahan pada diri peserta didik secara terencana. Interaksi yang 
terjadi selama proses belajar tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 
antara lain: pendidik, bahan/materi,  berbagai sumber belajar, dan media 
pembelajaran. 

Pendidik bukanlah satu-satunya sumber belajar, peserta didik bisa belajar 
melalui  media. Oleh karena itu, peserta didik dapat berinteraksi dengan media 
atau sumber belajar lain.  Para pendidik  dituntut untuk mampu memilih, 
membuat sendiri atau  menggunakan media yang ada secara tepat, dan efisien. 
Semua yang ada di sekeliling kita adalah media, pertanyaannya sejauhmana 
kita bisa memanfaatkan  benda yang ada di sekitar kita menjadi media yang 
tepat, sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif dan mampu 
memberikan hasil yang maksimal. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong pendidik 
untuk mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya 
memanfaatkan komputer, serta mengakses informasi melalui jaringan internet.   

 

B. Tujuan 

Suplemen modul ini bertujuan untuk:  

1. Membantu pendidik memahami konsep dasar media pembelajaran, yang 
terdiri atas: pengertian media, jenis-jenis media dan kriteria pemilihan 
media;  

2. Memberi panduan pada pendidik dalam  memanfaatkan media dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya: memilih media pembelajaran 
sesuai karakteristik materi dan menggunakan media yang telah dipilih dalam 
pembelajaran;  

3. Memberi panduan pada pendidik dalam mengembangkan media 
pembelajaran, yang terdiri atas: mengembangkan media berbasis 
lingkungan dan mengembangkan media berbasis TIK. 
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C. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu   3 jam pelajaran (3 x 45 menit)) 

 

D. Sasaran 

Pendidik yang mengajar di SD dan tergabung dalam Kelompok Kerja Guru  
(KKG). 
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BAB II 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

A. Konsep Dasar Media Pembelajaran  

1. Pengertian Media 

Kata media  berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk jamak 
dari kata medium yang secara harfiah berarti “perantara“ atau “pengantar”. 
Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 
penyalur pesan. Telah banyak pakar dan juga organisasi (lembaga) yang 
mendefinisikan media pembelajaran ini, beberapa definisi tentang media 
pembelajaran ini adalah sebagai berikut: media pembelajaran atau media 
pendidikan adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk media 
pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya (Rossi 
& Breidle, 1966: 3), Scram,1977 menyampaikan  bahwa media adalah teknologi 
pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  
Sementara, NEA, 1969 mengemukakan media merupakan sarana komunikasi 
dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat 
kerasnya. Briggs,1970 berpendapat media adalah alat bantu untuk memberikan 
perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Lain lagi dengan 
Miarso, 1989, yang mengatakan bahwa media adalah  segala sesuatu yang 
dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk belajar. 

Dari berbagai pendapat di atas, jelaslah  bahwa pada dasarnya semua 
pendapat tersebut memosisikan media sebagai suatu alat atau sejenisnya yang 
dapat dipergunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan 
pembelajaran. Pesan yang dimaksud adalah materi pelajaran. Keberadaan 
media dimaksudkan agar pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti 
oleh peserta didik. Bila media adalah sumber belajar dapat diartikan dengan 
manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik 
memperoleh pengetahuan dan keterampilan dapat disebut sebagai media. 

Untuk lebih mengkongkritkan penyajian pesan, sekitar pertengahan abad 20 
mulai digunakan alat audio sehingga lahirlah istilah alat bantu audiovisual. 
Usaha tersebut terus berlanjut. Edgar Dale mengklasifikasikan sepuluh tingkat 
pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai dengan yang paling 
abstrak. Klasifikasi ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale. 
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Pada akhir tahun 1950-an teori komunikasi mulai masuk memengaruhi 
penggunaan alat bantu audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Menurut teori 
ini ada tiga komponen penting dalam proses penyampaian pesan yaitu sumber 
pesan, media  penyalur pesan dan penerima pesan. Sejak saat itu, alat bantu 
audiovisual tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, tetapi juga 
sebagai alat penyalur pesan. Hanya saja faktor peserta didik yang menjadi 
komponen utama dalam proses belajar belum mendapat perhatian. 

Baru, pada tahun 1950 – 1965 orang mulai memerhatikan peserta didik sebagai 
komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Teori tingkah laku ajaran 
Skinner mulai memengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. 
Teori ini mendorong orang untuk lebih memerhatikan peserta didik dalam 
proses pembelajaran. 

Pada tahun 1965 – 1970 pendekatan sistem mulai menampakkan pengaruhnya 
dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong 
penggunaan media sebagai bagian yang integral dalam program pembelajaran. 
Setiap program pembelajaran hendaknya direncanakan secara sistematis 
dengan memusatkan perhatian pada peserta didik dan berdasarkan kebutuhan 
serta karakteristiknya. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu  tetapi 
juga diberi wewenang membawa pesan. Untuk itu, media harus dipilih dan 
dikembangkan secara sistematis dan digunakan secara integral dalam proses 
pembelajaran. 

Demikianlah, apabila kita mendengar kata media saat ini, maka istilah tersebut 
hendaknya ditafsirkan dalam pengertiannya yang terakhir, meliputi mulai dari 
alat bantu,  hingga pembawa pesan dari kurikulum. 

Verbal  
Simbol Visual  

Visual  
Audio   

Film   
TV  

Wisata   
Demonstrasi 

Partisipasi  
Observasi  

Pengalaman 
langsung 

Abstrak   

Kongkrit   

Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
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2. Jenis-Jenis Media  

Mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, maka pendidik perlu 
mengetahui jenis-jenis media  sehingga bisa menentukan media yang tepat 
digunakan sesuai materi.  Jenis media menurut Sanjaya (2006 : 170), media 
pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung 
dari sudut mana melihatnya. 

a. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi atas: 

1) Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media 
yang hanya  memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

                            

 

 

 

                              

 

2) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 
mengandung unsur suara. Jenis media yang tergolong ke dalam media 
visual adalah: film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan 
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berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain 
sebagainya. 

                                      

 

 

 

 

 

 

    
3) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya 
rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. 
Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 
mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat  dibagi ke dalam: 
1) Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak, seperti radio dan  

televisi. Melalui media ini peserta didik dapat mempelajari hal-hal atau 
kejadian-kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus 
menggunakan ruangan khusus. 

 
2) Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, 

seperti film slide, film, video, dan lain sebagainya. 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam: 
1) Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, transparansi, 

dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat 
proyeksi khusus seperti film projector untuk memproyeksikan film, slide 
projector untuk memproyeksikan film slide, overhead projector (OHP) 
untuk memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi 
semacam ini, maka media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. 
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2) Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, 
dan lain sebagainya.  

 
 

Pendapat lain dikemukakan oleh Rudy Brett (2004: 44), yang 
mengklasifikasikan media menjadi 7 (tujuh), yaitu: 

1) Media audio visual gerak, seperti: film bersuara, pita video, film  pada 
televisi, televisi, dan animasi 

2) Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, halaman suara, dan 
sound slide. 

3)  Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara. 

4) Media visual bergerak, seperti: film bisu. 

5) Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, microphone, slide bisu. 

6) Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. 

7) Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini daftar kelompok media instruksional menurut Anderson, 1976. 

KELOMPOK MEDIA MEDIA INSTRUKSIONAL 
1. Audio   pita audio (rol atau kaset) 

  piringan audio 
  radio (rekaman siaran) 

2. Cetak   buku teks terprogram 
  buku pegangan/manual 
  buku tugas 

3. Audio – Cetak   buku latihan dilengkapi kaset 
  gambar/poster (dilengkapi audio) 
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KELOMPOK MEDIA MEDIA INSTRUKSIONAL 
4. Proyek Visual Diam   film bingkai (slide) 

  film rangkai (berisi pesan verbal) 
5. Proyek Visual Diam 

dengan Audio 
  film bingkai (slide) suara 
  film rangkai suara 

6. Visual Gerak   film bisu dengan judul (caption) 
7. Visual Gerak dengan 

Audio 
  film suara 
  video/vcd/dvd 

8. Benda   benda nyata 
  model tirual (mock up) 

9. Komputer   media berbasis komputer; CAI 
(Computer Assisted Instructional) & 
CMI (Computer Managed 
Instructional) 

 

Klasifikasi dan  Jenis Media 

KLASIFIKASI  JENIS MEDIA  
Media yang tidak diproyeksikan Realia, model, bahan grafis, display 
Media yang diproyeksikan OHT, slide, opaque 

Media audio Audio Kaset, Audio Vission, active Audio 
Vission 

Media video Video 

Media berbasis komputer Computer Assisted Instructional 
(Pembelajaran Berbasis Komputer) 

Multimedia kit Perangkat praktikum 

 

Media yang Tidak Diproyeksikan 

• Realita : Benda nyata yang digunakan sebagai bahan belajar 

•Model : Benda tiga dimensi yang merupakan representasi dari benda 
sesungguhnya 

• Grafis : Gambar atau visual yang penampilannya tidak diproyeksikan (Grafik, 
Chart, Poster, Kartun) 
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• Display : Medium yang penggunaannya dipasang di tempat tertentu sehingga 
dapat dilihat informasi dan pengetahuan di dalamnya. 

Media Video 

• Kelebihan 

– Dapat menstimulir efek gerak 

– Dapat diberi suara maupun warna 

– Tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. 

– Tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya 

• Kekurangan 
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– Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya 

– Memerlukan tenaga listrik 

– Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. 

 

Media Berbasis Komputer 

Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan 

• Praktik dan latihan (drill & practice) 

• Tutorial 

• Permainan (games) 

• Simulasi (simulation) 

• Penemuan (discovery) 

• Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

(Heinich,et.al 1996) 

 

 

 

                                            
 
 
Multimedia merupakan  media yang dapat menyajikan unsur media secara 
lengkap seperti: suara, animasi, video, grafis dan film. Multimedia sering 
diidentikkan dengan komputer, internet dan pembelajaran berbasis komputer 
(CBI). Media realia yaitu semua media nyata yang ada dilingkungan alam, baik 
digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan. Media-media yang 
terdapat di lingkungan sekitar, ada yang berupa benda-benda atau peristiwa 
yang langsung dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar. Selain itu, ada 
pula benda-benda tertentu yang harus kita buat terlebih dulu sebelum dapat kita 
pergunakan dalam pembelajaran. Media yang perlu kita buat itu biasanya 
berupa alat peraga sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang 
terdapat di lingkungan kita. Misalnya tumbuhan, batuan, binatang, insectarium, 
herbarium, air, sawah dan sebagainya.  

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media 
terbagi atas: media cetak, audio, visual/audio-visual, multimedia, dan realia 
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(lingkungan). Akhir-akhir ini media yang disarankan adalah penggunaan media 
realia (lingkungan) dan multimedia (TIK). Hal ini disebabkan: (1) pembelajaran 
lebih diarahkan kepada pembelajaran kontekstual (CTL) yang banyak 
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar; (2)  kemajuan dan 
perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat menembus ruang 
dan waktu, sehingga pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.  

    

3. Kriteria Pemilihan Media 

Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi 
kemampuan, cara pembuatan, maupun cara penggunaannya. Memahami 
karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang 
harus dimiliki pendidik dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media 
pengajaran. Di samping itu, memberikan kemungkinan pada pendidik untuk 
menggunakan berbagai jenis media  secara bervariasi. Apabila kurang 
memahami karakteristik media tersebut, pendidik akan dihadapkan kepada 
kesulitan dan cenderung bersikap spekulatif. Oleh karena itu, sebelum 
menggunakan media dalam pembelajaran, pendidik harus memahami 
karakteristik, jenis serta pengelompokkan media yang akan digunakannya. 
Pendidik harus menyakinkan dirinya bahwa media yang akan digunakan 
tersebut, benar-benar bisa memberikan nilai positif terhadap kualitas 
pembelajaran yang akan dilakukan.  

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa setiap media  memiliki 
karakteristik dan keampuhan masing-masing, maka diharapkan kepada 
pendidik agar mampu menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada 
saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dimaksudkan agar jangan 
sampai penggunaan media menjadi penghalang proses belajar mengajar yang 
dilakukan pendidik di kelas. Harapan yang besar tentu saja agar media menjadi 
alat bantu yang dapat mempercepat/mempermudah pencapaian tujuan 
pembelajaran. Ketika suatu media akan dipilih,  atau  suatu media akan 
dipergunakan, ketika itulah beberapa prinsip pemilihan media perlu diperhatikan 
dan dipertimbangkan oleh pendidik. 

Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan 
didasarkan pada kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik 
pemilihan jenis media maupun pemilihan topik yang dimediakan, akan 
membawa akibat panjang yang tidak diinginkan di kemudian hari. Banyak 
pertanyaan yang harus kita jawab sebelum menentukan pilihan media tertentu. 
Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media 
pembelajaran diuraikan sebagai berikut: 

1) Tujuan 

Apa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai? Apakah tujuan itu 
masuk kawasan kognitif, afektif , psikomotor atau kombinasinya? Jenis 
rangsangan indera apa yang ditekankan: apakah penglihatan, pendengaran, 
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atau kombinasinya? Jika visual, apakah perlu gerakan atau cukup visual diam? 
Jawaban atas pertanyaan itu akan mengarahkan pendidik pada jenis media 
tertentu, apakah media realia, audio, visual diam, visual gerak, audio visual 
gerak dan seterusnya.  

2) Sasaran didik  

Siapakah sasaran didik yang akan menggunakan media? bagaimana 
karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang sosialnya, 
apakah ada yang berkelainan, bagaimana motivasi dan minat belajarnya? dan 
seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang dipilih atau 
dibuat tentu tak akan banyak gunanya. Mengapa? Karena pada akhirnya 
sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita itu. Oleh 
karena itu, media harus sesuai benar dengan kondisi mereka. 

3) Karateristik media yang bersangkutan 

Bagaimana karakteristik media tersebut? Apa kelebihan dan kelemahannya, 
sesuaikah media yang akan kita pilih itu dengan tujuan yang akan dicapai? Kita 
tidak akan dapat memilih media dengan baik jika kita tidak mengenal dengan 
baik karakteristik masing-masing media. Karena kegiatan memilih pada 
dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu sama lain, mana yang lebih 
baik dan lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, sebelum 
menentukan jenis media tertentu, pahami dengan baik bagaimana karaktristik 
media tersebut. 

4) Waktu 

Yang dimaksud waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk 
mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih, serta berapa lama 
waktu yang tersedia atau yang kita memiliki, cukupkah? Pertanyaan lain 
adalah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggunakan media 
tersebut dan berapa lama alokasi waktu yang tersedia dalam proses 
pembelajaran? Tak ada gunanya kita memilih media yang baik, tetapi kita tidak 
cukup waktu untuk menggunakannya. Jangan sampai pula terjadi, media yang 
telah kita buat dengan menyita banyak waktu, tetapi pada saat digunakan 
dalam pembelajaran ternyata kekurangan waktu. 

5) Biaya 

Faktor biaya juga merupakan pertanyaan penentu dalam memilih media. 
Bukankah penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembelajaran. Apalah artinya kita 
menggunakan media, jika akibatnya justru pemborosan. Oleh sebab itu, faktor 
biaya menjadi kriteria yang harus kita pertimbangkan. Berapa biaya yang kita 
perlukan untuk membuat, membeli atau meyewa media tersebut? Bisakah kita 
mengusahakan biaya tersebut? Apakah besarnya biaya seimbang dengan 
tujuan belajar yang hendak dicapai? Tidak mungkinkah tujuan belajar itu tetap 
dapat dicapai tanpa menggunakan media itu, adakah alternatif media lain yang 
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lebih murah namun tetap dapat mencapai tujuan belajar? Media yang mahal, 
belum tentu lebih efektif untuk mencapai tujuan belajar, dibanding media 
sederhana yang murah.  

6) Ketersediaan  

Kemudahan dalam memperoleh media juga menjadi pertimbangan kita. Adakah 
media yang kita butuhkan itu di sekitar kita, di sekolah atau di pasaran? Kalau 
kita harus membuatnya sendiri, adakah kemampuan, waktu tenaga dan sarana 
untuk membuatnya? Kalau semua itu ada, petanyaan berikutnya tersediakah 
sarana yang diperlukan untuk menyajikannya di kelas? Misalnya, untuk 
menjelaskan tentang proses tejadinya gerhana matahari memang akan lebih 
efektif jika disajikan melalui media video. Namun karena di sekolah tidak ada 
aliran listrik atau tidak punya video player, maka sudah cukup bila digunakan 
alat peraga gerhana matahari. 

7) Konteks penggunaan 

Konteks penggunaan maksudnya adalah dalam kondisi dan strategi bagaimana 
media tersebut akan digunakan. Misalnya: apakah untuk belajar individual, 
kelompok kecil, kelompok besar atau massal? Dalam hal ini kita perlu 
merencanakan strategi pembelajaran secara keseluruhan yang akan kita 
gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga tergambar kapan dan 
bagaimana konteks penggunaaan media tersebut dalam pembelajaran. 

8) Mutu Teknis 

Kriteria ini terutama untuk memilih/membeli media siap pakai yang telah ada, 
misalnya program audio, video, garafis atau media cetak lain. Bagaimana mutu 
teknis media tersebut, apakah visualnya jelas, menarik dan cocok? Apakah 
suaranya jelas dan enak didengar? Jangan sampai hanya karena keinginan kita 
untuk menggunakan media saja, lantas media yang kurang bermutu kita 
paksakan penggunaannya. Perlu diingat bahwa jika program media itu hanya 
menyajikan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh guru dengan lebih 
baik, maka media itu tidak perlu lagi kita gunakan. 

Prinsip-prinsip penggunaan media menurut Nana Sudjana (2005) adalah: 

 1) Menentukan jenis media dengan tepat; artinya, sebaiknya pendidik memilih 
terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan 
pelajaran yang akan diajarkan. 

 2) Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat; artinya, perlu 
diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat 
kematangan/kemampuan peserta didik. 

 3) Menyajikan media dengan tepat; artinya, teknik dan metode penggunaan 
media dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan 
metode, waktu, dan sarana yang ada. 
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 4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi 
yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana, pada waktu mengajar 
apa media digunakan. Tentu tidak setiap saat atau selama proses belajar 
mengajar terus-menerus menjelaskan sesuai dengan media pembelajaran. 
Keempat prinsip ini hendaknya diperhatikan oleh pendidik pada waktu ia 
menggunakan media pembelajaran. 

Jadi, kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan 
tujuan pembelajaran, artinya dalam menentukan media yang akan digunakan 
dasar pertimbangannya adalah bahwa media tersebut harus dapat memenuhi 
kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Mc, Connel (1974) 
mengatakan bila itu sesuai pakailah !, ”If the medium fits, use it”, artinya 
pemilihan media harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 
kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan 
karakteristik media yang bersangkutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan 
dalam pemilihan media ini, diantaranya: 

1) Dukungan terhadap isi bahan pelajaran; artinya bahan pelajaran yang 
sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi, sangat memerlukan 
bantuan media agar lebih mudah dipahami peserta didik. 

2) Kemudahan dalam memperoleh media yang akan digunakan; 
artinya media yang diperlukan mudah diperoleh. Media grafis umumnya 
mudah diperoleh bahkan dibuat sendiri oleh pendidik. 

3) Keterampilan pendidik dalam menggunakannya; apapun jenis media yang 
diperlukan, syarat utama adalah pendidik dapat menggunakannya dalam 
proses pembelajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada 
medianya, tetapi dampak dari penggunaan oleh pendidik pada saat 
terjadinya interaksi belajar dengan lingkungannya 

4) Tersedia waktu untuk menggunakannya; sehingga media tersebut dapat 
bermanfaat bagi peserta didik selama pembelajaran berlangsung 

5) Sesuai dengan taraf berpikir peserta didik; memilih media untuk 
pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir peserta didik  sehingga 
makna yang terkandung di dalamnya mudah dipahami. 

Beberapa pakar pendidikan telah banyak memberikan arahan tentang 
bagaimana model/prosedur pemilihan media yang tepat untuk berbagai situasi 
belajar serta sesuai dengan karakteristik  materi yang akan diajarkannya. Jika 
dilihat dari bentuknya, cara-cara pemilihan media menurut Flow chart, yaitu 
model yang menggunakan sistem pengguguran/eliminasi dalam pengambilan 
keputusan pemilihan media. Reiser dan Gagne (1983). adalah salah satu yang 
mengembangkan model pemilihan media menggunakan model flow chart.  
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Flow Chart Reiser dan Gagne 

 

Secara umum, Reiser dan Gagne memberikan suatu tuntunan kepada pendidik 
yang akan mempergunakan media dalam proses pembelajaran. Proses 
pemilihan media yang akan dipergunakan tersebut sangat tergantung kepada 
karakteristik dari materi pelajaran yang akan diajarkan. Ada beberapa 
pertanyaan yang harus kita jawab  sebelum kita mengambil keputusan untuk 
menentukan jenis media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di 
kelas. Beberapa pertanyaan yang dimaksud adalah:  
• Apakah pelajaran yang akan disampaikan merupakan sikap atau    berupa 

informasi verbal?; 
• Apakah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan keterampilan?; 
• Apakah menyangkut pembelajaran keterampilan praktis?; 
• dan beberapa pertanyaan lainnya 

Untuk menentukan pilihan medianya, pola alur berpikir kita akan dipandu oleh 
sebuah diagram alur (flow chart) dengan diagram alur ini kita sebagai pendidik 
akan  dengan mudah memilih media yang tepat sesuai dengan karakteristik dan 
kandungan materi pelajaran yang akan diajarkan. 

Contoh pemilihan media yang berdasarkan modus siarannya. Artinya jika 
rancangan pembelajaran yang dimaksud untuk pembelajaran jarak jauh 
(Distance Learning), lebih baik menggunakan media radio, media TV. Untuk 
jenis pemilihan berdasarkan modus siaran ini dikembangkan oleh Gagne dan 
Reiser, dijelaskan sebagai berikut: 

1) Langkah pertama yang dilakukan pendidik sebelum melakukan 
pemilihan media berdasarkan modus siarannya adalah menentukan 
tujuan dari pembelajaran.   

2) Setelah tujuan ditetapkan, identifikasi materi atau konten yang akan 
diajarkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tersebut apakah 
menyangkut masalah sikap verbal atau tidak? Jika jawabannya ”ya”, 
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maka pertanyaan berikutnya adalah apakah secara spesifik materi 
tersebut hanya menyangkut ”Sikap”? jika jawabannya ”ya”, maka 
media yang cocok untuk digunakan adalah: ”siaran radio, siaran TV, 
drama radio dan drama TV”.  

3) Sebaliknya jika jawabannya ”tidak”, maka masuk ke kotak sebelah 
kanan, dengan kata lain materi pelajaran hanya berhubungan atau 
tentang verbal saja. Sampai di sini kita belum memutuskan jenis media 
yang akan digunakan, tetapi harus menjawab satu pertanyaan lagi 
yaitu ”Apakah materi tersebut membutuhkan atau tergantung pada 
informasi ”visual?”. Jika ”ya”, maka pilihan media jatuh pada televisi. 
Kembali lagi ke awal diagram alur, tepatnya pada pertanyaan awal, 
apakah materi pelajaran yang telah ditetapkan menyangkut masalah 
sikap verbal atau tidak? Jika jawabannya ”tidak”, berarti materi tersebut 
berhubungan dengan ”keterampilan”.  

4) Sampai langkah ini, kita diarahkan pada pertanyaan ”Apakah 
keterampilan fisik atau bukan?” Jika jawabannya ”ya”, maka media 
yang cocok adalah ”siaran TV dengan tutor”, sebaliknya jika 
jawabannya ”tidak”, maka pilihan medianya jatuh pada ”siaran radio 
dengan tutor”. (Sadiman dkk., 1984: 89) 

Kriteria paling utama dalam pemilihan media adalah media harus disesuaikan 
dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh: bila 
tujuan atau kompetensi pembelajaran bersifat menghafalkan kata-kata tentunya 
media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang 
dicapai bersifat memahami isi bacaan, media cetak yang lebih tepat digunakan. 
Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik (gerak dan aktivitas), media film dan 
video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang bersifat 
melengkapi (komplementer), seperti: biaya, ketepatgunaan; keadaan peserta 
didik; ketersediaan; dan mutu teknis. 
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BAB III 

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN MEDIA DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

 

A. Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Pemilihan Media sesuai Karakteristik Materi   

Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, maka media yang digunakan 
harus mendukung konsep pembelajaran bahasa tersebut. Pemilihan media 
yang kurang tepat bukan membantu peserta didik untuk terampil berbahasa 
melainkan sebaliknya. Untuk itu pendidik diharapkan mampu memilih media 
yang tepat dan efisien untuk memperlancar proses belajar mengajar dalam 
upaya menguasai  kompetensi yang diharapkan. 

Ketika pendidik akan memilih media yang akan digunakan di dalam 
pembelajaran ada dua bentuk pemilihan yang mungkin terjadi: Pertama, 
pemilihan tertutup, hal ini  dilakukan apabila alternatif media telah ditentukan 
“dari atas” (misalnya oleh Dinas Pendidikan), sehingga mau tidak mau jenis 
media itulah yang harus dipakai. Kedua, model pemilihan terbuka merupakan 
kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media 
apa saja yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kalau pun kita memilih, 
maka yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau pokok 
bahasan yang cocok dimediakan pada jenis media tertentu. Misalnya saja, telah 
ditetapkan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Dalam situasi 
demikian, bukanlah mempertanyakan mengapa media audio yang digunakan 
dan bukan media lain? Jadi, yang harus kita lakukan adalah memilih topik-topik 
apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media audio. Seorang pendidik 
kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengombinasikan antara 
pemilihan terbuka dengan pemilihan tertutup. 

Apabila pendidik dihadapkan pada dua bentuk pilihan di atas, yang harus 
dilakukan oleh pendidik adalah menentukan media yang dianggap paling tepat 
sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang terdapat dalam standar isi. Di 
dalam pemilihan media,  pendidik harus menentukan media yang sesuai 
dengan keempat aspek berbahasa: mendengarkan, berbicara, membaca dan 
menulis. Dalam hal ini kita memilih pemanfaatan dan pengembangan media 
berbasis lingkungan dan TIK (teknologi informasi dan komunikasi). 

Pertimbangan dalam Memilih Media Pembelajaran 

Sejak tahun 1930 berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui 
kebermanfaatan penggunaan media untuk keperluan pembelajaran. Penelitian 
ini diawali dengan evaluasi media untuk melihat apakah suatu media dapat 
dipergunakan untuk pembelajaran. Penelitian ini berasumsi bahwa media 
sebagai stimulus dapat mengubah perilaku. Akan tetapi, hasil penelitian itu 
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dianggap kurang dapat diandalkan karena hasilnya menunjukkan bahwa semua 
media dapat dipergunakan untuk pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian-
penelitian berikutnya beralih ke penelitian perbandingan media untuk 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu media 
lebih baik daripada media lain. Misalnya, apakah gambar diam lebih baik 
daripada gambar hidup (film) atau apakah media audio lebih baik dari pada 
media visual. Hasil penelitian-penelitian itu ternyata tidak konsisten dan sulit 
dapat dipercaya. Kemudian penelitian beralih lagi ke media itu sendiri untuk 
mengetahui keunggulan suatu media dalam menyampaikan bahan 
pembelajaran. Hasil penelitian terakhir ini juga tampaknya kurang memuaskan.  

Dari berbagai jenis penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, diketahui 
bahwa pada hakikatnya bukan media itu sendiri yang menentukan hasil belajar. 
Ternyata keberhasilan menggunakan media dalam proses pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar tergantung pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan 
pesan, dan (3) karakteristik penerima pesan.  

Dengan demikian, dalam memilih dan menggunakan media, perlu diperhatikan 
ketiga faktor tersebut. Tidak berarti bahwa semakin canggih media yang 
digunakan akan semakin tinggi hasil belajar atau sebaliknya. Untuk tujuan 
pembelajaran tertentu dapat saja penggunaan papan tulis lebih efektif dan lebih 
efisien daripada penggunaan LCD, apabila bahan ajarnya dikemas dengan 
tepat serta disajikan kepada siswa dengan cara yang tepat pula. 

Namun demikian, secara operasional ada sejumlah pertimbangan dalam 
memilih media pembelajaran yang tepat, antara lain: 

a. Access (akses) 

Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. 
Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan 
oleh murid? Misalnya, kita ingin menggunakan media internet, perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah ada saluran untuk koneksi ke internet, 
adakah jaringan teleponnya? Akses juga menyangkut aspek kebijakan, 
misalnya apakah murid diizinkan untuk menggunakan komputer yang 
terhubung ke internet? Jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh 
menggunakan internet, tetapi juga pendidik/karyawan dan murid. Bahkan murid 
lebih penting untuk memperoleh akses. 

b. Cost (biaya) 

Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat 
menjadi pilihan kita. Media pembelajaran yang canggih biasanya mahal. Namun 
biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaat sebab semakin  banyak yang 
menggunakan, unit cost dari sebuah media akan semakin menurun. 
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c. Technology (teknologi) 

Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tetapi kita perlu 
memperhatikan apakah teknisnya tersedia dan mudah menggunakannya? 
Katakanlah kita ingin menggunakan media audio visual untuk di kelas, perlu kita 
pertimbangkan, apakah ada aliran listriknya, apakah voltase listriknya cukup 
dan sesuai, bagaimana cara mengoperasikannya?  

d. Interactivity (interaksi) 

Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau 
interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh 
guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 
tersebut. 

e. Organization (organisasi) 

Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya apakah 
pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan mendukung? Bagaimana 
pengorganisasiannya? Apakah di sekolah tersedia sarana yang disebut pusat 
sumber belajar? 

f. Novelty (kebaruan) 

Kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan. 
Sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi murid. 

Dari beberapa pertimbangan di atas, yang terpenting adalah adanya perubahan 
sikap guru agar mau memanfaatkan dan mengembangkan media pembelajaran 
yang “mudah dan murah”, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada di 
lingkungan sekitarnya serta memunculkan ide dan kreativitas yang dimilikinya. 

 

2.  Penggunaan Media yang Dipilih  

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup 
penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang dijelaskan 
dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan 
bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan 
dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu 
pendidik ucapkan, baik melalui kata-kata atau kalimat tertentu, bahkan 
keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan 
demikian,  anak didik lebih mudah mencerna bahan yang dipelajarinya daripada 
tanpa bantuan media. Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan 
terlihat, jika penggunaanya tidak sejalan dengan isi dan tujuan pembelajaran 
yang telah dirumuskan. Seperti kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan 
belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman. 
Pengalaman itu sendiri dapat berupa pengalaman langsung maupun 
pengalaman tidak langsung. 
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Dalam proses belajar tidak  semua pengalaman langsung bisa kita hadirkan 
pada peserta didik dalam kelas, untuk maksud itulah kehadiran media akan 
sangat membantu kita agar dapat membantu peserta didik dalam memberikan 
berbagai pengalaman, sekalipun dalam bentuk pengalaman tidak langsung.  

Dalam usaha menggunakan media dalam proses pembelajaran, perlu bagi 
pendidik untuk memperhatikan pedoman umum dalam penggunaan media 
sebagai berikut: 

1) Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan 
pembelajaran. Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Oleh karena itu, pemanfaatan kombinasi dua atau lebih media 
akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

2) Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai. Dengan demikian, pemanfaatan media harus menjadi 
bagian integral dari penyajian pelajaran. 

3)  Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan 
karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 

4) Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

5)  Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mem-
priview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang 
dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum peserta 
masuk. Dengan cara ini pemanfaatan media diharapkan tidak akan 
mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan mengurangi waktu. 

6)  Pembelajaran perlu disiapkan sebelum media digunakan agar mereka dapat 
mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama penyajian 
dengan media berlangsung. 

7) Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi 
aktif peserta. (Miarso, 2004: 461). 

Penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan 
beberapa ketentuan yang dikemukakan oleh Arsyad (2007), sebagai berikut: 

a. Media Berbasis Cetakan 

Pembelajaran berbasis teks yang interaktif mulai populer pada tahun 1960-an 
dengan istilah pembelajaran terprogram (programmed instruction) yang 
merupakan materi untuk belajar mandiri. Petunjuk berikut dapat membantu 
pendidik dalam membuat dan menggunakan media berbasis teks: 

1) Sajikan informasi dalam jumlah yang selayaknya, dapat dicerna, diproses 
dan dikuasai oleh peserta didik. 
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2) Pertimbangkan hasil pengamatan dan analisis kebutuhan siswa dan siapkan 
latihan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. 

3) Perhatikan hasil analisis respon siswa; bagaimana siswa menjawab 
pertanyaan atau mengerjakan latihan, menyiapkan contoh-contoh atau 
menyarankan bacaan tambahan. 

4) Siapkan siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. 

5) Gunakan beragam jenis latihan dan evaluasi. 

 

b. Media Berbasis Visual 

Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses 
belajar. Bentuk  media visual bisa berupa: (1) gambar representasi seperti 
gambar, lukisan atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya sebuah 
benda; (b) diagram, (c) peta, (d) grafik dan chart (bagan). Ada beberapa prinsip 
umum yang harus diperhatikan dalam penggunaan media visual: 

1) Usahakan visual itu sederhana, dengan menggunakan garis, karton dan 
diagram. 

2) Visual digunakan untuk menekan informasi dalam teks sehingga 
pembelajaran terlaksana dengan baik. 

3) Gunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum 
menyajikan unit demi unit, untuk membantu siswa mengorganisasikan 
materi. 

4) Ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. 
Untuk visual yang komplek siswa diminta untuk mengamati, kemudian 
mengungkapkan sesuatu mengenai visual tersebut. 

5) Gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. 

6) Hindarkan visual yang tak berimbang (seimbangkan kegiatan mengamati 
dengan kegiatan lain sehingga tidak membosankan). 

Dari uraian mengenai media dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat 
penyalur pesan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan 
media  perlu memperhatikan pedoman penggunaan media dengan tujuan agar 
penggunaan media efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan materi 
pembelajaran, seperti melakukan kombinasi penggunaan media, sejalan 
dengan tujuan, kesesusaian materi, interaksi yang diharapkan, kesiapan 
peserta didik dan partisipasi yang diharapkan dari peserta didik dalam 
memanfaatkan media pembelajaran. 
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B.  Pengembangan Media Pembelajaran 

1.  Pengembangan Media Berbasis Lingkungan 

Pengembangan media berbasis lingkungan sekitar perlu dilakukan oleh 
pendidik untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Keefektifan pembelajaran 
ini dapat meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, membaca, 
dan menulis. Lingkungan sekitar  yang dapat dikembangkan meliputi: sekolah,  
perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata. Adapun cara 
pengembangannya sebagai berikut: 

a. Sekolah 

Segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah dapat dijadikan media 
pembelajaran yang baik. Media dapat meningkatkan kemampuan menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis. 

Contoh pembelajaran: 

  Peserta didik mengunjungi sekolah dasar terdekat bersama pendidik. 

  Peserta didik mewawancarai orang-orang yang ada di sana berdasarkan 
daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

  Peserta didik memperhatikan suasana dan keadaan sekolah untuk dilaporkan 
secara lisan dan tertulis. 

  Peserta didik menulis laporan kunjungannya dengan singkat. 

 

b. Perpustakaan 

Perpustakaan merupakan media yang baik terutama untuk pembelajaran yang 
memerlukan media visual atau grafis. 

Contoh pembelajaran: 

  Peserta didik bersama pendidik mengunjungi perpustakaan. 

  Peserta didik bertanya kepada petugas bagaimana cara meminjam buku atau 
hal lain. 

  Peserta didik membaca buku, surat kabar, atau majalah yang disenanginya. 

  Peserta didik melaporkan hasil bacaannya secara tertulis. 
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c. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi 
yang berkaitan dengan budaya. Media ini dapat dimanfaatkan untuk materi 
menyimak dan berbicara. 

Contoh pembelajaran: 

  Peserta didik bersama pendidik pergi ke pasar tradisional. 

  Pembelajar berusaha menawar sesuatu dan membelinya kalau harganya 
sesuai. 

  Peserta didik menyampaikan kesan kunjungannya dalam bentuk tertulis. 

 

d. Tempat Wisata 

Materi budaya dapat menggunakan tempat wisata sebagai media 
pembelajarannya. Media ini dapat digunakan untuk pembelajaran menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis. 

Contoh pembelajaran: 

  Peserta didik berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. 

  Peserta didik menyimak cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu selama di 
perjalanan. 

  Peserta didik bercakap-cakap dengan petugas dan wisatawan domestic yang 
dijumpainya. 

  Peserta didik membaca rambu-rambu yang ada di tempat tersebut. 

  Peserta didik menulis laporan perjalanan sejak berangkat hingga pulang. 

Ragam media pembelajaran dan contoh pembelajarannya di atas hanya 
alternatif. Pengembangannya dapat dilakukan sesuai dengan kreativitas 
pendidik.  
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Aplikasi dalam Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas I (Menyimak) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : I/1 

Tema  : Lingkungan 

Sub Tema : Suara binatang di sekitar rumah 

Aspek  : Mendengarkan 

Waktu  : (2 x 35 menit) 

A. Kompetensi Dasar 

Menyimak dan membedakan bunyi 

B. Hasil Belajar 

 Mampu menebak bunyi / suara secara tepat 

 Mampu menirukan bunyi / suara tertentu 

C. Indikator Pencapaian Hasil 

 Dapat menebak bunyi / suara secara tepat 

 Dapat menirukan bunyi tertentu seperti  suara bianatang 

D. Materi Pembelajaran 

 Perbedaan suara binatang, misalnya: 

 Suara ayam 

 Suara kucing 

 Suara kambing 

 Suara katak 

 Suara jangkrik 

E. Media 

 Lingkungan 

F. Penggunaan Media 
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Guru mengajak siswa ke lingkungan yang terdengar suara-suara binatang, 
misalnya kebun binatang atau taman safari. Siswa menirukan suara-suara 
binatang yang mereka dengar. Siswa dibimbing guru bertanya jawab 
tentang jenis-jenis suara binatang yang ada di lingkungan sekitarnya. 

 

2. Pengembangan Media Berbasis TIK 

Perkembangan dunia global yang begitu cepat menembus ruang dan waktu, 
menyebabkan peserta didik bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Hal 
ini diikuti dengan perkembangan media berbasis TIK yang sangat canggih 
dan beragam.  Media berbasis TIK ini perlu dikembangkan oleh pendidik  
dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 
serta menantang peserta didik untuk  menguasai TIK, sehingga keefektifan 
pembelajaran itu tercapai.  Keefektifan pembelajaran berbasis TIK  dapat 
meningkatkan kemampuan peserta didik pada keempat aspek berbahasa: 
menyimak, berbicara,  membaca, dan menulis.  

Pembelajaran keempat aspek berbahasa di atas bisa dilakukan dengan 
menggunakan media audio visual, komputer dan mengakses internet. 
Berikut ini akan dijabarkan pengembangan media itu berdasarkan  empat 
aspek: 

a. Media pembelajaran dikaitkan dengan aspek menyimak. 

Dalam pelajaran menyimak media yang digunakan yaitu: guru, siswa, 
radio, dan tape recorder. Contoh:  

1) Guru membacakan satu cerita dari sebuah wacana, siswa 
mendengarkan dan dapat menceritakan kembali cerita tersebut 
dengan bahasanya sendiri. 

2)  Siswa menceritakan pengalamannya saat liburan yang lain 
mendengarkan. 

3) Radio, siswa diberi tugas mendengarkan berita, drama radio. 

4) Dengan tape recorder guru dapat memperdengarkan rekaman 
puisi, drama, pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi 
yang diajarkan. 

b. Dalam pembelajaran berbicara media yang dapat digunakan yaitu: kartu 
kata, gambar. 

1) Kartu kata, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi kata-kata 
ungkapan kemudian siswa disuruh membuat kalimat menggunakan 
kata ungkapan yang diperoleh dari kartu yang diambil. 
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2) Gambar, siswa dapat menceritakan isi gambar yang dipasang di 
depan kelas secara sistematis sehingga menjadi satu cerita yang 
utuh. 

        c. Dalam pembelajaran membaca media yang dapat digunakan yaitu 
wacana. 

Sebuah wacana dipotong menjadi penggalan-penggalan yang 
kemudian paragrafnya diacak. Setelah itu siswa disuruh menyusun 
kembali menjadi wacana utuh yang kemudian siswa membaca wacana 
tersebut sesuai dengan butir pembelajaran yang diajarkan. 

d. Dalam pembelajaran menulis media yang dapat digunakan yaitu: 
gambar, benda, kartu 

1) Gambar, guru memperlihatkan gambar seri, siswa ditugasi 
menceritakan rangkaian gambar tersebut secara tertulis. 

2) Benda, sebuah benda nyata yang ada di dalam kelas dapat 
dijadikan bahan oleh siswa untuk menulis sebuah cerita. 

3) Kartu, yang bisa berisi gambar atau simbol-simbol dapat diberikan   
pada siswa dan siswa dapat menjelaskannya secara tertulis. 

e. Dalam pembelajaran apresiasi sastra media yang dapat digunakan 
yaitu: kaset, gambar. 

1) Kaset yang berisi rekaman drama, pembacaan puisi dan cerpen 
dapat diperdengarkan kepada siswa. 

2) Gambar, siswa dapat membuat puisi dari gambar yang diamatinya. 

 

 

Aplikasi Media Pembelajaran TIK 

Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas I (Membaca) 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : I/1 

Tema  : Permainan 

Sub Tema : Main Bola 

Aspek  : Membaca 

Waktu  : 1 x pertemuan (2 x 40 menit) 
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A. Kompetensi Dasar 

 Membaca dalam hati 

B. Hasil Belajar 

 Mampu membaca, menyimpulkan, dan menanggapi isi cerita (bacaan) 

C. Indikator Pencapaian Hasil Belajar 

 Dapat menjawab pertanyaan 

 Dapat menyatakan pendapat dan perasaan 

 Dapat menyimpulkan teks dalam satu kalimat 

D. Materi Pembelajaran 

 Isi bacaan 

E. Media 

 Komputer, projector, teks, dan gambar anak-anak bermain bola 

F. Penggunaan Media 

Guru menayangkan gambar anak-anak sedang bermain sepak bola. Guru 
bertanya pada siswa, siapa yang dapat membaca apa yang ada dalam 
gambar tersebut. Kemudian siswa diminta membuat satu kalimat tentang 
gambar tersebut dengan dibimbing guru. 
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BAB IV 

 RANGKUMAN 

 

Kata Media sendiri berasal dari bahasa Latin medius dan merupakan bentuk 
jamak dari kata Medium yang secara harfiah berarti “perantara“ atau 
“pengantar”. Dengan demikian, maka media merupakan wahana penyalur 
informasi belajar atau penyalur pesan. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media terbagi atas 
media cetak, audio, visual/audio-visual, multimedia, dan realia (lingkungan). 
Akhir-akhir ini media yang disarankan adalah penggunaan media realia 
(lingkungan) dan multimedia (TIK). Hal ini disebabkan: (1) pembelajaran lebih 
diarahkan kepada pembelajaran kontekstual (CTL) yang banyak memanfaatkan 
lingkungan sebagai sumber belajar; (2)  kemajuan dan perkembangan teknologi 
dan informasi yang sangat cepat menembus ruang dan waktu, sehingga 
pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. 

Ketika pendidik akan memilih media yang akan digunakan di dalam 
pembelajaran ada dua bentuk pemilihan yang mungkin terjadi: Pertama, 
pemilihan tertutup, hal  dilakukan apabila alternatif media telah ditentukan “dari 
atas” (misalnya oleh Dinas Pendidikan), sehingga mau tidak mau jenis media 
itulah yang harus dipakai. Kedua, Model pemilihan terbuka merupakan 
kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media 
apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau pun kita memilih, maka 
yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topic atau pokok bahasan 
mana yang cocok untuk dimediakan pada jenis media tertentu. Misalnya saja, 
telah ditetapkan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Dalam 
situasi demikian, bukanlah mempertanyakan mengapa media audio yang 
digunakan, dan bukan media lain? Jadi yang harus kita lakukan adalah memilih 
topik-topik apa saja yang tepat untuk disajikan melalui media audio. Seorang 
pendidik kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan 
antara pemilihan terbuka dengan pemilihan tertutup. 

Dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat penyalur pesan yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran. penggunaan media dalam pembelajaran perlu 
memperhatikan pedoman penggunaan media dengan tujuan agar penggunaan 
media efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan materi pembelajaran, 
seperti melakukan kombinasi penggunaan media, sejalan dengan tujuan materi 
pembelajaran, kesesusaian dengan materi pembelajaran, interaksi yang 
diharapkan, kesiapan pembelajaran dan partisipasi yang diharapkan dari 
peserta didik dalam memanfaatkan media pembelajaran. 
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BAB V  

 PENILAIAN 

 
 
Berikut ini disajikan sepuluh soal sebagai  penilaian terhadap materi Media 
Pembelajaran Bahasa Indonesia.  
Petunjuk: 
a. Baca dan pahamilah pertanyaan di bawah ini dengan baik! 
b. Jawablah pertanyaan-pertanyan ini dengan jelas dan lengkap!  
1) Jelaskanlah pengertian media menurut pakar dan ahli! 
2) Sebutkanlah jenis-jenis media menurut pakar dan ahli! 
3) Uraikanlah kriteria pemilihan media pembelajaran bahasa Indonesia! 
4) Jabarkanlah pemilihan media sesuai dengan karakteristik materi! 
5) Bagaimana penggunaan media yang dipilih dalam pembelajaran 
6) Bagaimana pengembangan media berbasis lingkungan 
7) Berikanlah contoh aplikasi pengembangan media berbasis lingkungan! 
8) Jelaskan dan tunjukkan bagaimana pengembangan media berbasis TIK? 
9) Berikanlah contoh aplikasi pengembangan media berbasis TIK! 
10)  Berikanlah tanggapan Anda menyangkut pengembangan kedua media 

tersebut! 
 

Kunci Jawaban 
1. Scram (1977) menyampaikan  bahwa media adalah teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Briggs 
(1970) berpendapat media adalah bantu untuk memberikan perangsang 
bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Lain lagi dengan pendapat 
Miarso (1989)  bahwa media adalah  segala sesuatu yang dapat 
dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan kemauan peserta didik untuk belajar. Media 
pembelajaran atau media pendidikan adalah seluruh alat dan bahan yang 
dapat dipakai untuk media pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, 
majalah dan sebagainya (Rossi & Breidle, 1966: 3). 

 
2.  Rudy Brett 2004:44), yang mengklasifikasikan media menjadi 7 (tujuh), yaitu: 

a. Media audio visual gerak, seperti: film bersuara, pita video, film  pada 
televisi, televisi, dan animasi 

b. Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, halaman suara, dan 
sound slide. 

c. Audio semi gerak seperti: tulisan jauh bersuara. 
d. Media visual bergerak, seperti: film bisu. 
e. Media visual diam, seperti: halaman cetak, foto, microphone, slide bisu. 
f. Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. 
g. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri.  
Klasifikasi media pakar yang lain bisa dilihat pada Bab II (2. Jenis-Jenis 
Media) 
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3. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran 
diuraikan sebagai berikut. 

1) Tujuan 
2) Sasaran didik  
3) Karateristik media yang bersangkutan 
4) Waktu 
5) Biaya 
6) Ketersediaan  
7) Konteks penggunaan 
8) Mutu Teknis 
Penjelasannya bisa dilihat pada Bab II (3. Kriteria Pemilhan Media ) 

 
4. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, antara lain: 

a. Access (akses) 
b. Cost (biaya) 
c. Technology (teknologi) 
d. Interactivity (interaksi) 
e. Organization (organisasi) 
f. Novelty (kebaruan) 
Penjabarannya bisa dilihat pada Bab III (A. 1 Pemilihan Media Sesuai 
karakteristik Materi) 

 
5. Dalam usaha menggunakan media dalam proses pembelajaran, perlu bagi 
pendidik untuk memperhatikan pedoman umum dalam penggunaan media 
sebagai berikut: 

a. Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan 
pembelajaran. Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan 
kekurangan. Oleh karena itu pemanfaatan kombinasi dua atau lebih 
media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pembelajaran 

b. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang 
hendak dicapai. Dengan demikian pemanfaatan media harus menjadi 
bagian integral dari penyajian pelajaran. 

c. Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media 
dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 

d. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

e. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mem-
priview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan 
yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum 
peserta masuk. Dengan cara ini pemanfaatan media diharapkan tidak 
akan mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan mengurangi 
waktu. 

f. Pembelajaran perlu disiapkan sebelum media  digunakan agar mereka 
dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama 
penyajian dengan media berlangsung. 

g. Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan 
partisipasi aktif peserta. (Miarso, 2004: 461). 
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6. Pengembangan media berbasis lingkungan sekitar perlu dilakukan oleh 
pendidik untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Keefektifan pembelajaran 
ini dapat meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, membaca, 
dan menulis. Lingkungan sekitar  yang dapat dikembangkan meliputi: sekolah,  
perpustakaan, pasar tradisional, dan tempat wisata.  
Penjabarannya bisa dilihat pada Bab III (B. 1. Pengembangan Media Berbasis 
Lingkungan) 
 
7. Bisa dilihat pada Bab III (B 1. Aplikasi Media Pembelajaran) 
 
8. Perkembangan dunia global yang begitu cepat menembus ruang dan waktu, 
menyebabkan peserta didik bisa belajar dimana saja dan kapan saja. Hal ini 
diikuti dengan perkembangan media berbasis TIK yang sangat canggih dan 
beragam.  Media berbasis TIK ini perlu dikembangkan oleh pendidik  dalam 
rangka menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta 
menantang peserta didik untuk  menguasai TIK, sehingga keefektifan 
pembelajaran itu tercapai.   
Keefektifan pembelajaran berbasis TIK  dapat meningkatkan kemampuan 
peserta didik pada keempat aspek berbahasa: menyimak, berbicara,  
membaca, dan menulis. Pembelajaran keempat aspek berbahasa di atas bisa 
dilakukan dengan menggunakan media audio visual, komputer dan mengakses 
internet. 
 
9. Bisa dilihat pada Bab III ( B. 2 Aplikasi Media Pembelajaran) 
 
10.  Berilah tanggapan sesuai pengalaman Anda. 
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GLOSARIUM 

 

Medium yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar” 

Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan 

Programmed instruction merupakan materi untuk belajar mandiri 

Media realia yaitu semua media nyata yang ada di lingkungan alam, baik 
digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan 

Multimedia merupakan media yang dapat menyajikan unsur media secara 
lengkap seperti suara, animasi, video, grafis dan film. Multimedia sering 
diidentikan dengan computer, internet dan  

CBL=  computer base learning (pembelajaran berbasis Komputer ) 
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LAMPIRAN 

    

FORMAT  OBSERVASI  PENGGUNAAN  MEDIA 

Judul (atau isi gambar) :………………………………………. 

Mata Pelajaran  : ……………………………………… 

Sasaran   : …………………………………….. 

Tujuan   :  ……………………………………. 

 

Penilaian 

Nilai Keterangan No Kriteria 

Baik Cukup Kurang  

1 Bagaimana kesesuaian media 
terhadap tujuan pembelajaran? 

    

2 Bagaimanakah ketepatan 
informasi yang disampaikan 
melalui media ini? 

    

3 Apakah media mampu 
meningkatkan atau memelihara 
minat siswa terhadap materi yang 
disajikan? 

    

4 Apakah media komputer mudah 
digunakan? 

    

5 Bagaimanakah ketepatan warna, 
suara, dan grafik yang ada pada 
media komputer?  

    

6 Apakah program yang disajikan 
menumbuhkan keterlibatan aktif 
siswa? 

    

7 Apakah program menyediakan 
umpan balik untuk melakukan 
perbaikan? 
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8 Apakah keseluruhan program 
yang ditampilkan jelas dan 
lengkap? 

    

9 Apakah program yang 
ditampilkan menarik bagi siswa?  

    

10 Apakah program efektif dalam 
meningkatkan hasil belajar 
siswa? 

    

 

Kelebihan  :…………………………………….. 

Kekurangan  : ……………………………………. 

Rekomendasi  : ……………………………………. 
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