
 

 

KOMPETENSI PEDAGOGIK 

  

TIK DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 Tahun 2016





i 

 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. i 

DAFTAR TABEL .....................................................................................................ii 

PENDAHULUAN .....................................................................................................1 

A. Latar Belakang ..............................................................................................1 

B. Tujuan ............................................................................................................2 

C. Peta Kompetensi...........................................................................................2 

D. Ruang Lingkup ..............................................................................................2 

E. Cara Penggunaan Modul .............................................................................3 

KEGIATAN PEMBELAJARAN ...............................................................................4 

A. Tujuan ............................................................................................................4 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi .............................................................4 

C. Uraian Materi .................................................................................................5 

D. Aktivitas Pembelajaran ..............................................................................21 

E. Latihan/Kasus/Tugas .................................................................................23 

F. Rangkuman .................................................................................................24 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ................................................................29 

H. Pembahasan Latihan/Kasus/Tugas ..........................................................30 

PENUTUP ..............................................................................................................35 

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................................37 

GLOSARIUM .........................................................................................................39 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1: Peta Kompetensi Pedagogik................................................... : 2 

Tabel 2: Peta Indikator Pencapaian Kompetensi.................................  : 5 

 

 



Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Pedagogik E 1 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa 

profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya dan pelaksanaan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat. Kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Dari sisi hak, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak 

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh 

pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari sisi kewajiban, 

guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

Profesi guru menjadi profesi yang sangat penting untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya, baik dari sisi kompetensi pedagogik maupun kompetensi 

profesional. Peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan mengikuti program Guru pembelajar 

dalam bentuk diklat/pengembangan diri. Hal ini sesuai dengan jabatan 

fingsional guru yang memerlukan penilaian dalam angka kredit yang diatura 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 

Modul guru pembelajar yang dikelompokkan menjadi sepuluh kelompok 

kompetensi (KK) A-J didasarkan pemetaan standar kompetensi guru (SKG) 

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Modul ini 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan hasil UKG-nya 

baik melalui moda tatap muka, dalam jaringan (daring), maupun kombinasi. 
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B. Tujuan 

Tujuan penyusunan Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA 

Kelompok Kompetensi E ini adalah  sebagai berikut. 

Anda diharapkan dapat Menggunakan media pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran 

yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 

 

C. Peta Kompetensi 

 Kompetensi yang akan dicapai atau ditingkatkan melalui modul ini mengacu 

pada kompetensi Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 sebagai berikut. 

Tabel 1: Peta Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Inti (KI) 
Kompetensi Guru Mapel 

(KG) 
Materi  

4.Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik. 

4.5 Menggunakan media pembelajaran 

dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran secara 

utuh. 

Media dan 

Teknologi 

Pembelajara

n 

 5.1 Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan pembelajaran yang 

diampu. 

 24.1 Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam berkomunikasi 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup modul ini terdiri atas kegiatan pembelajaran media dan 

teknologi pembelajaran, yang mencakup sumber belajar, media dan jenis-

jenisnya, pembelajaran daring/ e-learning.  
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Setiap kegiatan pembelajaran mencakup: A) Tujuan, B) Kompetensi dan 

Indikator Pencapaian Kompetensi, C) Uraian Materi, D) Aktivitas 

Pembelajaran, E) Latihan /Tugas/Kasus, F. Rangkuman, G) Umpan Balik dan 

Tindak Lanjut, H) Pembahasan Latihan/ Tugas /Kasus  

Sebagai bahan penilaian Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA 

Kelompok Kompetensi E ini disajikan bahan evaluasi berupa soal pilihan 

Ganda. Bagian akhir modul ini terdapat Penutup, Daftar Pustaka, dan 

Glosarium.  

 

E. Cara Penggunaan Modul 

Cara menggunakan Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMA 

Kelompok Kompetensi E  adalah sebagai berikut. 

1. Gunakan modul ini secara berurutan bagian per bagian dimulai dari 

pengantar, pendahuluan, kegiatan-kegiatan hingga glosarium. 

2. Bacalah pendahuluan modul ini, cermatilah setiap tujuan, peta kompetensi 

dan ruang lingkupnya.  

3. Ikutilah langkah-langkah aktivitas pembelajaran dan model/teknik 

pembelajaran yang digunakan pada setiap kegiatan pembelajaran dalam 

modul ini. 

4. Pada setiap kegiatan pembelajaran pada modul mencakup: A) Tujuan, B) 

Kompetensi dan Indikator Pencapaian Kompetensi, C) Uraian Materi, D) 

Aktivitas Pembelajaran, E) Latihan /Tugas/Kasus, F. Rangkuman, G) 

Umpan Balik dan Tindak Lanjut, H) Pembahasan Latihan/ Tugas /Kasus  

5. Gunakan LK-LK yang telah disediakan untuk menyelesaikan setiap 

tugas/latihan/studi kasus yang diminta. Melalui kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan, Anda diharapkan dapat menghasilkan 

produk seperti berikut ini. 

a. portofolio hasil belajar 

b. rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan Guru Pembelajar. 

c. evaluasi akhir setiap modul 
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KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MEDIA DAN TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara utuh. 

 

B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Tabel 2: Peta Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Inti Kompetensi Guru 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

4.Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk kepentingan 

penyelenggaraan 

kegiatan 

pengembangan 

yang mendidik. 

4.5. Menggunakan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan 

dengan karakteristik 

peserta didik dan mata 

pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara 

utuh. 

4.5.1 Mengidentifikasi media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

4.5.2 Memanfaatkan media 

pembelajaran dan sumber 

belajar yang relevan dengan 

karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran yang diampu 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

 5.1 Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

meningkatkan kualitas 

kegiatan pembelajaran 

yang diampu. 

5.1.2 Menjelaskan TIK untuk 

pembelajaran daring/online 

5.1.3 Mengaplikasikan TIK untuk 

pembelajaran daring/online 
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 24.1 Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

berkomunikasi 

24.1 Menjelaskan tools moodle 

pembelajaran daring/online 

24.1.2 Memanfaatkan TIK/ 

moodle sebagai media 

komunikasi pembelajaran 

 

C. Uraian Materi 

1. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk jamak dari “Medium” 

yang secara harfiah berarti “Perantara” atau “Pengantar” yaitu perantara 

atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli 

memberikan definisi tentang media pembelajaran. Schramm (1977) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa 

pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Sedangkan pengertian media menurut Djamarah (1995 : 136) adalah 

“media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

penyalur pesan guna mencapai Tujuan pembelajaran”. 

Selanjutnya Purnamawati dan Eldarni (2001:4) yaitu “media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses 

belajar”. 

Kata media  berasal dari bahasa Latin, medius dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti “perantara“ atau 

“pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur 

informasi belajar atau penyalur pesan. Saat ini banyak pakar 

mendefinisikan pengertian media pembelajaran. Menurut Rossi & 

Breidle (1966: 3), media pembelajaran atau media pendidikan adalah 

seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk media pendidikan 

seperti radio, televisi, buku, koran. Majalah. Scram (1977) 

mendefinisikan media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat 
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dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.  Sementara NEA (1969) 

mengemukakan media merupakan sarana komunikasi dalam bentuk 

cetak ataupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. 

Selanjutnya, menurut Briggs (1970), media adalah alat bantu untuk 

memberikan perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses 

belajar. Terakhir, menurut Miarso (1989) media adalah segala sesuatu 

yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik 

untuk belajar. 

Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik yang 

bersifat visual, audial,projected still media maupun projected motion 

media bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat 

saja yang disebut Multi Media. Contoh : dewasa ini penggunaan 

komputer tidak hanya bersifat projected motion media, namun dapat 

meramu semua jenis media yang bersifat interaktif. 

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 atau 

isi pelajaran. Keberadaan media dimaksudkan agar pesan dapat lebih 

mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Jika media adalah 

sumber belajar, secara luas dapat diartikan bahwa manusia, benda, 

ataupun peristiwa yang memungkinkan peserta didik memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan, dapat dikatagorikan  sebagai media. 

Untuk lebih mengkonkretkan penyajian pesan, sekitar pertengahan abad 

ke-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 bagi guru saja, tetapi juga sebagai alat penyalur 

pesan. Hanya,  faktor peserta didik yang menjadi komponen utama 

dalam proses belajar belum mendapat perhatian.Baru pada tahun 1950–

1965 orang mulai memerhatikan peserta didik. 

Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi 

kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. 

Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan 

kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik dalam 

kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Di 

samping itu hal itu akan memberikan kemungkinan kepada 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 pengelompokan media yang 

akan digunakan. Pendidik harus meyakinkan dirinya bahwa media yang 

akan digunakan tersebut, benar-benar dapat memberikan nilai positif 

terhadap kualitas pembelajaran yang akan mereka lakukan.  

Verbal  
Simbol Visual  

Visual  
Audio   

Film   
TV  

Wisata   

Demonstrasi 
Partisipasi  

Observasi  

Pengalaman 

langsung 

Abstrak   

Konkret    

Kerucut Pengalaman Edgar Dale 
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Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa setiap media 

pembelajaran memiliki karakteristik dan keampuhan masing-masing, 

maka diharapkan kepada pendidik  mampu menentukan pilihannya 

sesuai dengan kebutuhan pada saat melakukan kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai penggunaan media 

pembelajaran menjadi penghalang proses belajar mengajar yang 

dilakukan pendidik di kelas. Harapan yang besar tentu saja agar media 

pembelajaran menjadi alat bantu yang dapat mempercepat atau 

mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Ketika suatu media 

pembelajaran akan dipilih atau dipergunakan, ketika itulah beberapa 

prinsip pemilihan media perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh 

pendidik. 

Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi 

harus 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. 

Tujuan  

Apa tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai? Apakah 

tujuan itu masuk kawasan kognitif, afektif, psikomotor atau kombinasi 

ketiganya? Jenis rangsangan indera apa yang ditekankan: apakah 

penglihatan, pendengaran, atau kombinasinya? Jika visual, apakah 

perlu gerakan atau cukup visual diam? Jawaban atas pertanyaan itu 

akan mengarahkan kita pada jenis media tertentu, apakah media realia, 

audio, visual diam, visual gerak, audio visual gerak, dan seterusnya.  

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 
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media yang kita pilih atau kita buat tentu tidak 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 sasaran didik kita. 

Karakteristik 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 setiap media. Karena 

kegiatan memilih pada dasarnya adalah kegiatan membandingkan satu 

sama lain, mana yang lebih baik dan lebih sesuai dibandingkan dengan 

yang lain, oleh karena itu  sebelum menentukan jenis media tertentu  

pahami terlebih dahulu dengan baik bagaimana karakteristik media 

tersebut. 

Waktu  

Yang dimaksud waktu  adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk 

mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih, serta berapa 

lama waktu yang tersedia atau yang kita miliki. Pertanyaan lain adalah, 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyajikan media tersebut 

dan berapa lama alokasi waktu yang tersedia dalam proses 

pembelajaran? Tidak ada gunanya kita memilih media yang baik, tetapi 

kita tidak cukup waktu untuk mengadakannya. Jangan sampai  terjadi, 

media yang telah kita buat dengan menyita banyak waktu, tetapi pada 

saat digunakan dalam pembelajaran ternyata kita kekurangan waktu. 

Biaya 

Faktor biaya juga merupakan pertanyaan penentu dalam memilih media. 

Bukankah penggunaan media pada dasarnya dimaksudkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apalah artinya kita 

menggunakan media, jika akibatnya justru terjadi pemborosan. Oleh 

sebab itu, faktor biaya menjadi kriteria yang harus kita pertimbangkan. 

Berapa biaya yang kita perlukan untuk membuat, membeli atau meyewa 

media tersebut? Dapatkah kita mengusahakan biaya tersebut/apakah 
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besarnya biaya seimbang dengan tujuan belajar yang hendak dicapai? 

Tidak mungkin tujuan belajar itu tercapai tanpa menggunakan media itu, 

adakah alternatif media lain yang lebih murah namun tetap dapat 

mencapai tujuan belajar? Media yang mahal, belum tentu lebih efektif 

untuk mencapai tujuan belajar, dibandingkan dengan media sederhana 

yang murah.  

Ketersediaan  

Kemudahan dalam memperoleh media juga harus  menjadi 

pertimbangan kita. Adakah media yang kita butuhkan itu tersedia 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, pertanyaan berikutnya tersediakah 

sarana yang diperlukan untuk menyajikannya di kelas? Misalnya, untuk 

menjelaskan 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 

jika digunakan alat peraga gerhana matahari saja. 

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 penggunaan media 

tersebut dalam pembelajaran. 

Mutu Teknis 

Kriteria ini terutama untuk memilih/membeli media pembelajaran siap 

pakai yang telah ada. Misalnya program audio, video, grafis atau media 

cetak lain. Bagaimana mutu teknis media pembelajaran 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 pembelajaran yang kurang 
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bermutu kita paksakan penggunaannya. Perlu diingat bahwa jika 

program media pembelajaran itu hanya menyajikan sesuatu yang 

sebenarnya dapat dilakukan oleh guru dengan lebih baik, maka media 

itu tidak perlu lagi kita gunakan. 

b. Jenis Media Pembelajaran 

Mengingat banyaknya media dalam pembelajaran, pendidik perlu 

mengetahui jenis-jenis media pembelajaran sehingga dapat menentukan 

media pembelajaran yang tepat digunakan sesuai dengan materi.  Jenis 

media pembelajaran menurut Sanjaya (2006:170), dapat diklasifikasikan 

menjadi beberapa jenis bergantung pada sudut mana melihatnya. 

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 berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan  

sebagainya.  

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

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, misalnya, 

rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan  sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab 

mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

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  sebagainya. 
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Media Video 

•  Kelebihan 

a. Dapat menstimulasi efek gerak 

b. Dapat diberi suara ataupun warna 

c. Tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. 

d. Tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya 

•  Kekurangan 

a. Memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya 

b. Memerlukan tenaga listrik 

c. Memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam 

pembuatannya 

Media Berbasiskan Komputer 

Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan 

a. Praktik dan latihan (drill & practice) 

b. Tutorial 

c. Permainan (games) 

d. Simulasi (simulation) 

e. Penemuan (discovery) 

f.   Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

(Heinich,et.al 1996) 

Multimedia merupakan media pembelajaran 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 di lingkungan 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 dahulu sebelum dapat kita pergunakan dalam 

pembelajaran. Media yang perlu kita buat itu biasanya berupa alat 

peraga sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat 
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di lingkungan kita. Misalnya, tumbuhan, batuan, binatang, 

insectarium, herbarium, air, sawah, dan sebagainya.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 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 oleh: (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 dapat dilakukan 

kapan saja dan di mana saja. 

Penggolongan media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely yang 

dikutip oleh Rohani (1997 : 16) yaitu : 

1) Gambar diam, baik dalam bentuk teks, bulletin, papan display, 

slide, film strip, atau overhead proyektor. 

2) Gambar gerak, baik hitam putih, berwarna, baik yang bersuara 

maupun yang tidak bersuara. 

3) Rekaman bersuara baik dalam kaset maupun piringan hitam. 

4) Televisi 

5) Benda – benda hidup, simulasi maupun model. 

6) Instruksional berprograma ataupun CAI (Computer Assisten 

Instruction). 

Penggolongan media yang lain, jika dilihat dari jenisnya media dapat 

digolongkan menjadi media Audio, media Visual dan media Audio 

Visual. Dilihat dari daya liputnya media dapat digolongkan menjadi 

media dengan daya liput luas dan serentak, media dengan daya liput 

yang terbatas dengan ruang dan tempat dan media pengajaran 

individual. 

Dilihat dari bahan pembuatannya media dapat digolongkan menjadi 

media sederhana (murah dan mudah memperolehnya) dan media 

komplek. Dilihat dari bentuknya media dapat digolongkan menjadi 

media grafis (dua dimensi), media tiga dimensi, dan media elektronik. 
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Banyak sekali jenis media yang sudah dikenal dan digunakan dalam 

penyampaian informasi dan pesan – pesan pembelajaran. Setiap 

jenis atau bagian dapat pula dikelompokkan sesuai dengan 

karakteristik dan sifat – sifat media tersebut. Sampai saat ini belum 

ada kesepakatan yang baku dalam mengelompokkan media. Jadi 

banyak tenaga ahli mengelompokkan atau membuat klasifikasi media 

akan tergantung dari sudut mana mereka memandang dan menilai 

media tersebut. 

c. Manfaat media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi sebagai 

perantara untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan yang 

berupa audio dan visual untuk keperluan pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar agar terjadi komunikasi interaktif guru 

dengan peserta didik secara efektif.  

Media pembelajaran sangat dibutuhkan guru untuk memudahkan 

penyampaian materi kepada peserta didik. Dengan media 

pembelajaran yang tepat, peserta didik dapat menangkap isi materi 

secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu, guru tidak hanya perlu 

menguasai materi pelajaran, pendidik harus memiliki kemampuan 

untuk menggunakan media pembelajaran secara tepat.  

Berdasarkan wujudnya, media pembelajaran dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu media audio, visual, dan audio-visual. Media 

pembelajaran audio adalah media pembelajaran yang dapat 

didengar, tetapi tidak dapat dilihat. Media audio dapat berasal dari 

rekaman suara yang diperoleh dari radio, televisi, telepon, dan lain-

lain. 

Media pembelajaran visual adalah media pembelajaran yang dapat 

dilihat, tetapi tak dapat didengar. Media visual ini dapat berwujud 

tulisan, gambar, alat peraga dan lain-lain. Media pembelajaran audio-

visual merupakan media yang dapat dilihat dan didengar. Media 
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audio-visual dapat berbentuk rekaman televisi, video, youtube, 

skype,video call, dan lain-lain. 

Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar dan 

pembelajaran adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri 

keberadaannya. Karena memang gurulah yang menghendaki untuk 

memudahkan tugasnya dalam menyampaikan pesan – pesan atau 

materi pembelajaran kepada siswanya. Guru sadar bahwa tanpa 

bantuan media, maka materi pembelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipahami oleh siswa, terutama materi pembelajaran yang rumit dan 

komplek. 

Setiap materi pembelajaran mempunyai tingkat kesukaran yang 

bervariasi. Pada satu sisi ada bahan pembelajaran yang tidak 

memerlukan media pembelajaran, tetapi dilain sisi ada bahan 

pembelajaran yang memerlukan media pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang mempunyai tingkat kesukaran tinggi tentu sukar 

dipahami oleh siswa, apalagi oleh siswa yang kurang menyukai 

materi pembelajaran yang disampaikan. 

Secara umum manfaat media pembelajaran menurut Harjanto (1997 : 

245) adalah : 

1)  Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis ( tahu 

kata – katanya, tetapi tidak tahu maksudnya) 

2)  Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

Dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan 

bervariasi dapat diatasi sikap pasif siswa. 

3)  Dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu 

masalah. 

Selanjutnya menurut Purnamawati dan Eldarni (2001 : 4) yaitu : 

1)  Membuat konkrit konsep yang abstrak, misalnya untuk 

menjelaskan peredaran darah. 

2)  Membawa obyek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam 

lingkungan belajar. 

3)  Manampilkan obyek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. 
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4)  Menampilkan obyek yang tidak dapat diamati dengan mata 

telanjang. 

5)  Memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat. 

6)  Memungkinkan siswa dapat berinteraksi langsung dengan 

lingkungannya. 

7)  Membangkitkan motivasi belajar 

8)  Memberi kesan perhatian individu untuk seluruh anggota 

kelompok belajar. 

9)  Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang 

maupun disimpan menurut kebutuhan. 

10) Menyajikan informasi belajar secara serempak (mengatasi waktu 

dan ruang) 

11) Mengontrol arah maupun kecepatan belajar siswa. 

d. Prinsip – prinsip memilih media pembelajaran 

Setiap media pembelajaran memiliki keunggulan masing – masing, 

maka dari itulah guru diharapkan dapat memilih media yang sesuai 

dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran. Dengan harapan 

bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran, yaitu: harus adanya kejelasan tentang maksud dan 

tujuan pemilihan media pembelajaran. Apakah pemilihan media itu 

untuk pembelajaran, untuk informasi yang bersifat umum, ataukah 

sekedar hiburan saja mengisi waktu kosong. Lebih khusus lagi, 

apakah untuk pembelajaran kelompok atau individu, apakah 

sasarannya siswa TK, SD, SLTP, SMU, atau siswa pada Sekolah 

Dasar Luar Biasa, masyarakat pedesaan ataukah masyarakat 

perkotaan. Dapat pula tujuan tersebut akan menyangkut perbedaan 

warna, gerak atau suara. Misalnya proses kimia (farmasi), atau 

pembelajaran pembedahan (kedokteran). 
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e. Karakteristik Media Pembelajaran.  

Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik 

dilihat dari keunggulannya, cara pembuatan maupun cara 

penggunaannya. Memahami  karakteristik media pembelajaran 

merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam 

kaitannya pemilihan media pembelajaran. Disamping itu memberikan 

kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai media 

pembelajaran secara bervariasi 

Alternatif Pilihan, yaitu adanya sejumlah media yang dapat 

dibandingkan atau dikompetisikan. Dengan demikian guru bisa 

menentukan pilihan media pembelajaran mana yang akan dipilih, jika 

terdapat beberapa media yang dapat dibandingkan. 

Selain yang telah penulis sampaikan di atas, prinsip pemilihan media 

pembelajaran menurut Harjanto (1997 : 238) yaitu: Tujuan, 

Keterpaduan (validitas),Keadaan peserta didik, Ketersediaan,Mutu 

teknis, Biaya selanjutnya yang perlu kita ingat bersama bahwa tidak 

ada satu mediapun yang sifatnya bisa menjelaskan semua 

permasalahan atau materi pembelajaran secara tuntas. 

2. Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran (e-learning) 

 Pembelajaran elektronik bukanlah untuk saingan untuk pembelajaran 

konvensional (tatap muka), tetapi merupakan suplemen dan komplemen, 

sebagai jawaban terbatasnya jangkauan diklat tatap muka. Dengan 

berkembangnya teknologi, belajar tidak hanya di kelas (konvensional) tapi 

dapat dilakukan jarak jauh. Awal pendidikan jarak jauh dilakukan dengan 

sistem modul, belajar melalui cakram padat video (vcd) atau cakram padat 

memori (CD ROM). Pembelajar tidak hanya mendengarkan ceramah dari 

guru, tetapi juga diajak dan diarahkan untuk lebih kreatif dan ditantang rasa 

keingintahuannya terhadap suatu materi. Pembelajaran jenis ini dapat 

dirancang agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

 Pembelajaran elektronik dapat dilengkapi dengan fitur-fitur teks, grafis, 

animasi, simulasi, video dan audio. Ia dapat juga disajikan dalam diskusi 

kelompok yang didampangi oleh fasilitator yang sesuai dengan bidang 
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studinya. Dalam pembelajaran ini peserta dipaksa untuk mencari sendiri 

sumber belajar yang diperlukan sesuai materi dan dituntut lebih mandiri 

dan mengelola waktu. Pembelajaran elektronik merupakan alat untuk 

memperkaya nilai-nilai belajar yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

informasi pendidikan sekaligus wahana komunikasi untuk membangun 

jejaring kerja sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru.  

 Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara blended, yang diawali 

dengan tatap muka berupa bimbingan teknis penerapan pembelajaran 

elektronik dan dilanjutkan dengan pembelajaran secara daring (online). 

Untuk menghasilkan sebuah pembelajaran elektronik yang baik, 

menyenangkan dan siap digunakan dalam suatu diklat, diperlukan seorang 

penulis konten (konten writer) yang bertugas menyiapkan materi dan 

mentes sesuai dengan tingkat kepentingan dan kebutuhan pembelajaran, 

perancang pembelajaran (course design) yang bertugas meyiapkan dan 

merancang sebuah pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran 

elektronik, melalui berbagai fitur pembelajaran yang tersedia. Bersama 

dengan penulis konten, perancang pembelajaran juga turut serta 

menentukan kegiatan yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan beban materi yang akan disampaikan dan terakhir pemrogram 

komputer (computer programmer). 

 Ketiga elemen pembangun pembelajaran elektronik tersebut harus dapat 

disinergikan dengan baik, mengingat bahwa konten tidak lebih penting 

daripada teknologi yang digunakan dalam pembelajaran elektronik, konten 

harus dapat diintegrasikan ke dalam teknologi yang perkembangannya 

terjadi dengan sangat cepat. Konten yang disusun oleh seorang penulis 

konten  harus mudah diimigrasikan dalam aplikasi lain dan mudah diolah 

oleh perancang pembelajaran dan pemrogram komputer. Ketiga komponen 

pembangunan pembelajaran elektronik harus mampu bekerja sama agar 

konten yang berkualitas dapat diintegrasikan ke dalam teknologi 

pembelajaran yang memikat. Sinergi ketiga elemen tersebut berpusat pada 

pengguna (user) atau calon peserta pembelajaran elektronik. 

 Untuk mendapatkan sebuah pembelajaran elektronik yang baik diperlukan 

sebuah tahapan kerja yang runtut. Sebelum pembelajaran elektronik 
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dengan ketiga elemen pembangunannya dirancang, perlu dibuat pemetaan 

topik, tujuan pembelajaran, materi dan kegiatan belajar. Kegiatan belajar 

dalam pembelajaran elektronik menurut Onno W. Purbo (2002) terbagi 

menjadi 2, yakni kegiatan sinkronistis (pada waktu yang sama) dan 

kegiatan asinkronistis (pada waktu yang berbeda). Dalam kegiatan 

pembelajaran daring, fasilitator tidak hanya memberikan instruksi demi 

instruksi, akan tetapi juga memantau kegiatan dan perkembangan peserta. 

Materi yang akan diberikan dapat diakses melalui laman (web) dan 

menyarankan adanya pengembangan materi yang bertujuan meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme peserta melalui pembimbingan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 Komponen pembentuk peta belajar atau yang biasa disebut sebagai 

Learning Object Material (LOM) terdiri atas komponen administratif 

pembelajaran yaitu: 

1. Jumlah pertemuan yang dirancang, 

2. Topik dan kompetensi yang diharapkan, 

3. Strategi pembelajaran (sinkronistis atau asinkronistis) yang disertai 

dengan materi dan kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Administrasi 

pembelajaran lainnya yang terdapat dalam pembelajaran tatap muka juga 

harus disusun atau disediakan dalam pembelajaran daring seperti silabus 

dan jadwal pembelajaran. Karena belajarnya bersifat mandiri, diperlukan 

daftar referensi bacaan dan forum komunikasi antara fasilitator dengan 

peserta. 

 Adapun fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam pembelajaran elektronik 

dengan menggunakan learning management system (LMS) Moodle 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Lesson/Pembelajaran  

Fitur ini berupa rangkaian aktivitas pembelajaran, bisa memuat bahan 

bacaan dan pertanyaan tentang suatu materi. Pada GP Daring, lesson 

memuat aktivitas pembelajaran secara bertahap yang dapat membimbing 

peserta dalam memahami materi sesi. Lesson juga digunakan sebagai 

pendalaman konsep disertai latihan atau penguatan melalui pertanyaan-

pertanyaan yang dilengkapi dengan umpan balik. 

 



20       Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Pedagogik E 

 

2) Quiz  

Fitur ini dapat memuat banyak pertanyaan/pernyataan untuk mengukur 

kemampuan peserta. Fitur ini biasanya dimanfaatkan sebagai penilaian 

secara formatif dan sumatif. Pada GP Daring Quiz digunakan untuk tes 

awal dan akhir. 

3) Forum  

Fitur ini digunakan untuk melakukan diskusi, sharing (gagasan, 

pengalaman maupun dokumen) antar user. Pada GP Daring, fitur ini 

dimanfaatkan untuk learning community agar terjadi pembelajaran 

kolaboratif antar peserta. 

4) Chat  

Fitur ini digunakan sebagai media percakapan real time (syncrhronous) 

melalui tulisan. Pada GP Daring, fitur ini dimanfaatkan sebagai media 

komunikasi secara langsung antara pengampu, PS/M dengan KS/M 

5) Blog   

Fitur ini digunakan untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang 

bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Pada GP Daring, Blog 

digunakan untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang telah diperoleh 

peserta di setiap akhir sesi 

6) Glossary  

Fitur ini digunakan untuk menuliskan daftar Istilah  yang dipergunakan 

dalam GP daring. Pada GP Daring, Glossary digunakan untuk 

menjelasakan daftar istilah pada GP daring  

7) Wiki   

Fitur ini digunakan untuk mengkolaborasi tulisan/gagasan/ide dari 

beberapa orang dalam satu tulisan di web page dibagikan secara umum. 

Pada GP Daring, Wiki digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang 

suatu hal yang diperoleh dari hasil kolaborasi pendapat/ide/tulisan.  

8) File  

Fitur ini memuat suatu file yang dapat diunduh. File dapat berupa 

dokumen, gambar, video, dan sebagainya. Pada GP Daring, File 

digunakan untuk memuat Lembar Kerja (LK) 
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9) Page  

Fitur ini berupa laman web yang dapat menyajikan teks, gambar, suara, 

video, atau tautan web. Pada GP Daring, Page digunakan untuk 

menampilkan petunjuk atau pengantar pada setiap sesi. 

10) Book  

Fitur ini m emuat beberapa halaman selayaknya sebuah buku yang terdiri 

atas bab dan sub-bab. Book dapat berisi file media serta teks yang 

berguna untuk menampilkan detil informasi yang dapat dipecah menjadi 

beberapa bagian dan halaman. Pada GP Daring, Book digunakan untuk 

memuat bahan bacaan 

11) Folder  

Fitur ini bisa menampung kumpulan file. Penggunaan folder bertujuan 

menampilkan kumpulan file yang lebih rapi daripada menampilkan file satu 

per satu dalam daftar. Pada GP Daring, Folder digunakan untuk 

menampung kumpulan file Lembar Kerja (LK) atau bahan bacaan 

12) Assignment  

Fitur ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan tugas, mengumpulkan 

pekerjaan dan memberikan nilai dan umpan balik. Fitur ini biasanya 

dimanfaatkan untuk pemberian dan pengumpulan tugas peserta. Pada GP 

Daring , Assignment digunakan sebagai penilaian peserta. 

13) Web Conference (BBB)  

Fitur ini digunakan sebagai media percakapan secara langsung 

(synchronous) dalam bentuk video, suara, tulisan dan presentasi. Fitur ini 

biasanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi secara langsung antara 

pengampu dengan mentor dan Peserta  

 

D. Aktivitas Pembelajaran 

Tahap 1. Persiapan Pembedahan Media Pembelajaran dan Komunikasi 

Berbasis TIK 

Pembentukan Kelompok Asal  

1.  Peserta dibagi dalam 4 (tiga) kelompok yaitu  

a.  Kelompok A membahas Identifikasi media pembelajaran 
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b. Kelompok B membahas teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan pengembangan yang mendidik  

c.  Kelompok C membahas manfaat TIK 

d.  Kelompok D membahas manfaat TIK untuk pengembangan diri 

(Sebaiknya setiap kelompok ada keterwakilan dari kabupaten/kota) 

2.  Setiap kelompok diberi nama kelompok A, B, C, D sebagai kelompok asal. 

3. Setiap anggota kelompok asal diberi kode A1, A2, A3, A4, serta B1, B2,  

B3, B4 dan seterusnya. 

Pembentukan Kelompok Ahli  

4.  Setiap anggota dengan kode yang sama, misalnya A1 dan B1 berkumpul 

menjadi kelompok ahli sehingga terbentuk 4 (empat) kelompok ahli. 

5.  Setiap kelompok ahli yang terbentuk diundi dan diberi nama sesuai dengan 

nama bab yang akan dibahas yakni kelompok ahli hakikat bahasa dan 

kelompok ahli pemerolehan bahasa. . 

Pelaksanaan Pembedahan Media Pembelajaran dan Komunikasi 

Berbasis TIK  

6. Setiap anggota dalam kelompok ahli membedah bab yang menjadi 

tanggung jawabnya. Ketika proses pembedahan, setiap anggota kelompok 

secara aktif mengisi LK-01, LK-02, dan LK-03 pada modul pelatihan 

masing-masing.  

Penguatan oleh Pelatih (20’) 

7.  Pelatih memberi penguatan terutama tentang: 

a.  Media Pembelajaran dan Komunikasi Berbasis TIK pada LK-04 peserta. 

b.  Tugas-tugas dari kegiatan.  

Tahap  2. Sharing Hasil Pembedahan  

Langkah-langkah: 

Kelompok Ahli kembali ke Kelompok Asal  

1.  Setiap anggota kelompok ahli kembali ke kelompok asal sehingga kembali 

membentuk tiga kelompok dengan keahlian yang berbeda-beda. 

Kelompok Ahli sharing ke Kelompok Asal 

2.  Setiap anggota kelompok ahli, secara bergantian, menyampaikan/sharing 

keahliannya tentang bab yang dibedah kepada anggota kelompok asal 
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yang lain sambil didampingi oleh fasilitator. Setiap anggota asal 

melengkapi LK-LK yang sama dari bab yang disharing oleh kelompok ahli. 

Tahap 3. Diskusi Hasil Pembedahan 

Langkah-langkah: 

1.   Pelatih memimpin peserta untuk melakukan energizer  

2.   Pelatih dan peserta mendiskusikan berbagai hal tentang bab-bab yang 

dibedah. 

3.   Pelatih memberi penguatan. 

Tahap 4: Mengerjakan  Tugas individu  

 

E. Latihan/Kasus/Tugas  

LK – 1  Hakikat Media 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Jelaskan pengertian media menurut anda setelah membaca pengertian dari 

beberapa ahli. 

2. Edgar Dale mengklasifikasikan sepuluh tingkat pengalaman belajar dari 

yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak. Gambarkan 

tingkatan tersebut 

3. Bagaimanakah memosisikan media dalam pembelajaran 

4. Menurut teori komunikasi ada tiga komponen penting dalam proses 

penyampaian pesan, sebut dan jelaskan 

5. Apa fungsi pendekatan sistem pada media pembelajaran 

LK – 2 Jenis Media Pembelajaran 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Jelaskan jenis media pembelajaran dilihat dari sifatnya  

2. Jelaskan media pembelajaran dilihat dari kemampuan jangkauannya 

3. Jelaskan media pembelajaran dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya 

4. Jelaskan keunggulan media video 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan multimedia 

LK – 3 Manfaat TIK dalam Komunikasi 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi 

2. Apa dampak positif dan negatif perkembanga TIK 
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3. Jelaskan pengaruh perkembangan TIK kehidupan sosial budaya 

masyarakat 

4. Apa kerugian perkembangan TIK bagi kehidupan sosial 

5. Apa keuntungan perkembangan TIK bagi kehidupan sosial 

LK- 4 TIK dan PKG 

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 

1. Apa saja bentuk komunikasi yang dapat dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran 

2. Apa yang dimaksud e-learning 

3. Apa yang diharapkan dari pembelajaran berbasis TIK 

4. Jelaskan dengan singkat manfaat TIK dalam pembelajaran 

5. Apa fungsi simulasi dalam merangsangaktivitas belajar siswa 

 

F. Rangkuman 

Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media  berasal dari bahasa Latin, medius dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium. Secara harfiah berarti “perantara“ atau “pengantar”. 

Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan.  

Sejalan dengan perkembangan IPTEK penggunaan media, baik yang bersifat 

visual, audial,projected still media maupun projected motion media bisa 

dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat saja yang disebut 

Multi Media.  

Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi 

kemampuannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. 

Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan 

dasar yang harus dimiliki seorang pendidik dalam kaitannya dengan 

keterampilan pemilihan media pengajaran.  

Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media 

pembelajaran meliputi tujuan,sasaran didik, Karakteristik media yang 

bersangkutan, waktu, biaya, ketersediaan, Konteks penggunaan, dan mutu 

Teknis 
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Macam Media 

Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi atas: Media auditif, Media visual, 

Media audiovisual, dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat  dibagi 

ke dalam: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. Serta Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh 

ruang dan waktu, seperti film slide, film, video, dan  sebagainya. Dilihat dari 

cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam: media yang 

diproyeksikan, dan media yang tidak diproyeksikan. 

Multimedia merupakan media pembelajaran 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).  

Manfaat media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi sebagai perantara untuk 

menyampaikan informasi atau pengetahuan yang berupa audio dan visual 

untuk keperluan pembelajaran. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau 

teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar terjadi 

komunikasi interaktif guru dengan peserta didik secara efektif.  

Prinsip – prinsip memilih media pembelajaran 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media 

pembelajaran, yaitu : 

Harus adanya kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media 

pembelajaran. Apakah pemilihan media itu untuk pembelajaran, untuk 

informasi yang bersifat umum, ataukah sekedar hiburan saja mengisi waktu 

kosong.  

Karakteristik Media Pembelajaran.  

Memahami karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar 

yang harus dimiliki guru dalam kaitannya pemilihan media pembelajaran. 

Disamping itu memberikan kemungkinan pada guru untuk menggunakan 

berbagai media pembelajaran secara bervariasi 
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Prinsip pemilihan media pembelajaran menurut Harjanto (1997 : 238) yaitu: 

Tujuan, Keterpaduan (validitas),Keadaan peserta didik, Ketersediaan,Mutu 

teknis, Biaya selanjutnya yang perlu kita ingat bersama bahwa tidak ada satu 

mediapun yang sifatnya bisa menjelaskan semua permasalahan atau materi 

pembelajaran secara tuntas. 

Posisi Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam 

suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, 

komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses 

komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media 

pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. 

Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran Daring (e-learning) 

Pembelajaran elektronik bukanlah untuk saingan untuk pembelajaran 

konvensional (tatap muka), tetapi merupakan suplemen dan komplemen, 

sebagai jawaban terbatasnya jangkauan diklat tatap muka. Dengan 

berkembangnya teknologi, belajar tidak hanya di kelas (konvensional) tapi 

dapat dilakukan jarak jauh. Awal pendidikan jarak jauh dilakukan dengan 

sistem modul, belajar melalui cakram padat video (vcd) atau cakram padat 

memori (CD ROM). Pembelajar tidak hanya mendengarkan ceramah dari 

guru, tetapi juga diajak dan diarahkan untuk lebih kreatif dan ditantang rasa 

keingintahuannya terhadap suatu materi. Pembelajaran jenis ini dapat 

dirancang agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

Pembelajaran elektronik dapat dilengkapi dengan fitur-fitur teks, grafis, 

animasi, simulasi, video dan audio. Ia dapat juga disajikan dalam diskusi 

kelompok yang didampangi oleh fasilitator yang sesuai dengan bidang 

studinya. Dalam pembelajaran ini peserta dipaksa untuk mencari sendiri 

sumber belajar yang diperlukan sesuai materi dan dituntut lebih mandiri dan 

mengelola waktu. Pembelajaran elektronik merupakan alat untuk memperkaya 

nilai-nilai belajar yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi 

pendidikan sekaligus wahana komunikasi untuk membangun jejaring kerja 

sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru.  
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Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara blended, yang diawali 

dengan tatap muka berupa bimbingan teknis penerapan pembelajaran 

elektronik dan dilanjutkan dengan pembelajaran secara daring (online). Untuk 

menghasilkan sebuah pembelajaran elektronik yang baik, menyenangkan dan 

siap digunakan dalam suatu diklat, diperlukan (1) seorang penulis konten 

(konten writer) yang bertugas menyiapkan materi dan mentes sesuai dengan 

tingkat kepentingan dan kebutuhan pembelajaran, (2) perancang 

pembelajaran (course design) yang bertugas meyiapkan dan merancang 

sebuah pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran elektronik, melalui 

berbagai fitur pembelajaran yang tersedia. Bersama dengan penulis konten, 

perancang pembelajaran juga turut serta menentukan kegiatan yang 

dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan beban materi yang akan 

disampaikan dan terakhir pemrogram komputer (computer programmer). 

Ketiga elemen pembangun pembelajaran elektronik tersebut harus dapat 

disinergikan dengan baik, mengingat bahwa konten tidak lebih penting 

daripada teknologi yang digunakan dalam pembelajaran elektronik, konten 

harus dapat diintegrasikan ke dalam teknologi yang perkembangannya terjadi 

dengan sangat cepat. Konten yang disusun oleh seorang penulis konten  

harus mudah diimigrasikan dalam aplikasi lain dan mudah diolah oleh 

perancang pembelajaran dan pemrogram komputer. Ketiga komponen 

pembangunan pembelajaran elektronik harus mampu bekerja sama agar 

konten yang berkualitas dapat diintegrasikan ke dalam teknologi pembelajaran 

yang memikat. Sinergi ketiga elemen tersebut berpusat pada pengguna (user) 

atau calon peserta pembelajaran elektronik. 

Untuk mendapatkan sebuah pembelajaran elektronik yang baik diperlukan 

sebuah tahapan kerja yang runtut. Sebelum pembelajaran elektronik dengan 

ketiga elemen pembangunannya dirancang, perlu dibuat pemetaan topik, 

tujuan pembelajaran, materi dan kegiatan belajar. Kegiatan belajar dalam 

pembelajaran elektronik menurut Onno W. Purbo (2002) terbagi menjadi 2, 

yakni kegiatan sinkronistis (pada waktu yang sama) dan kegiatan asinkronistis 

(pada waktu yang berbeda). Dalam kegiatan pembelajaran daring, fasilitator 

tidak hanya memberikan instruksi demi instruksi, akan tetapi juga memantau 

kegiatan dan perkembangan peserta. Materi yang akan diberikan dapat 

diakses melalui laman (web) dan menyarankan adanya pengembangan materi 
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yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme peserta 

melalui pembimbingan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Komponen pembentuk peta belajar atau yang biasa disebut sebagai Learning 

Object Material (LOM) terdiri atas komponen administratif pembelajaran yaitu: 

1. Jumlah pertemuan yang dirancang, 

2. Topik dan kompetensi yang diharapkan, 

3. Strategi pembelajaran (sinkronistis atau asinkronistis) yang disertai dengan 

materi dan kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Administrasi 

pembelajaran lainnya yang terdapat dalam pembelajaran tatap muka juga 

harus disusun atau disediakan dalam pembelajaran daring seperti silabus 

dan jadwal pembelajaran. Karena belajarnya bersifat mandiri, diperlukan 

daftar referensi bacaan dan forum komunikasi antara fasilitator dengan 

peserta. 

Adapun fitur-fitur unggulan yang terdapat dalam pembelajaran elektronik 

dengan menggunakan learning management system (LMS) Moodle 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Assignment 

Fitur ini dapat digunakan oleh fasilitator untuk membuat penugasan yang 

sifatnya individual. Dalam fitur ini peserta dapat menunggah tugas yang 

diminta oleh fasilitator, misalnya: tugas proyek, esei, artikel, jurnal dan 

laporan. Jenis arsip (file) yang dapat dikirimkan antara lain word dokumen, 

spreadsheet, image audio dan klip video. Selanjutnya fasilitator mengunduh 

tugas yang dikirim oleh peserta dan memberi nilai. 

2. Chats 

Chats ini memungkinkan peserta dan fasilitator melakukan diskusi secara real 

time. Untuk menggunakan fasiltas ini, diperlukan beberapa pertimbangan 

waktu yang memungkinkan semua peserta dapat hadir dalam pemilihan topik 

diskusi. 

3. Forum 

Forum ini fungsinya hampir sama dengan chats yakni sebagai media diskusi 

antara peserta maupun fasilitator secara real time. Namun tidak seperti chats, 

perbedaannya terletak pada forum interaksi dilakukan secara asinkronistis. Ini 
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berarti setiap peserta yang tergabung dalam forum akan menerima salinan 

dari posting di sur-el mereka. 

4.  Kuis 

Kuis Melalui fitur kuis fasilitator dapat merancang kumpulan soal yang berisi 

pilihan ganda, salah benar dan pertanyaan jawaban singkat. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut akan tersimpan di bank soal yang nantinya dapat 

digunakan berulang-ulang. 

5.  Wiki 

Wiki merupakan fitur yang disediakan moodle untuk menulis secara 

kolaboratif. Dalam kegiatan ini fasilitator dapat merancang kegiatan kelompok 

untuk menghasilkan sebuah bunga rampai suatu topik. Dala  pembelajaran 

bahasa fasilitator dapat juga menjadikan fitur ini semacam kegiatan menulis 

berantai dalam kegiatan tatap muka.  

6.  Berita (news) 

Fasilitas ini dapat digunakan oleh fasilitator untuk menyampaikan berita atau 

informasi kepada peserta tentang proses yang berhubungan dengan 

pembelajaran. 

7. SCROM 

Fitur ini dapat digunakan untuk membuat pembelajaran bervariasi. Dalam fitur 

ini fasilitator dapat dapat membuat kuis yang fasilitasnya tidak terdapat dalam 

fitur moodle, sebagai contoh kuis yang dibuat oleh fasilitator dengan fasilitas 

lain misalnya hotpotatoes. Selain fitur dan fasilitas yang telah disediakan oleh 

moodle, fasilitator dapat menambahkan kegiatan lain yang menarik melalui 

fasilitas penyedia layanan pembelajaran diluar moodle seperti: youtube, 

padlet, kompasiana ataupun google document. 

 

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!  

1.  Apa yang Anda pelajari dalam kegiatan pembelajaran media pembelajaran 

dan TIK? 
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3. Setelah memahami materi media pembelajaran dan TIK, apa yang akan 

Anda lakukan dalam pembelajaran di kelas? 

 

 

 

3.  Apa masalah yang Anda hadapi selama melaksanakan kegiatan 

pembelajaran Media Pembelajaran dan TIK? 

 

 

 

 

H. Pembahasan Latihan/Kasus/Tugas 

LK-1. Media Pembelajaran 

1. Media sebagai suatu alat atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai 

pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan yang 

dimaksud adalah materi atau isi pelajaran. Keberadaan media 

dimaksudkan agar pesan dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh 

peserta didik. Jika media adalah sumber belajar, secara luas dapat 

diartikan bahwa manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dapat 

dikatagorikan  sebagai media. 

2. Edgar Dale mengklasifikasikan sepuluh tingkat pengalaman belajar dari 

yang paling konkret sampai dengan yang paling abstrak 

3. 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,  secara 

luas dapat diartikan bahwa manusia, benda, ataupun peristiwa yang 

memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan, 

dapat disebut sebagai media. 
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4. Menurut teori komunikasi ada tiga komponen penting dalam proses 

penyampaian pesan, yakni sumber pesan, media penyalur pesan, dan 

penerima pesan. 

5. Fungsi pendekatan sistem pada media pembelajaran adalah mendorong 

penggunaan media sebagai bagian yang integral dalam program 

pembelajaran. 

LK-2. Jenis Media Pembelajaran 

1. Jenis media pembelajaran dilihat dari sifatnya  

a. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media 

yang hanya  memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

b. 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 

berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan  

sebagainya. 

c. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, misalnya, 

rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan  sebagainya. 

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab 

mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

2. Jenis media pembelajaran dilihat dari kemampuan jangkauannya 

a. 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. 

b. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu, 

seperti film slide, film, video, dan  sebagainya. 

3. Media pembelajaran dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya 

a. Media yang diproyeksikan, seperti film, slide, film strip, transparansi, dan 

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 
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memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam 

ini, media semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. 

b. Media yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, foto, lukisan, radio, dan 

sebagainya.  

4. Keunggulan media video adalah dapat menstimulasi efek gerak, dapat 

diberi suara ataupun warna, tidak memerlukan keahlian khusus dalam 

penyajiannya, serta tidak memerlukan ruangan gelap dalam penyajiannya 

5. Multimedia merupakan media pembelajaran 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). 

LK-3: Manfaat TIK untuk komunikasi 

1. Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk 

mengelola data, meliputi didalamnya: memproses, mendapatkan, 

menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara 

dan prosedur guna menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai 

guna tinggi. 

2. Teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian 

berkembang dan berkembang. Namun, TIK juga memiliki banyak 

kekurangan. TIK tidak hanya memberikan dapak positif, namun juga 

memiliki dampak negatif terhadap kehidupan, salah satunya yang menonjol 

adalah di bidang pendidikan. 

3. Perkembangan TIK sekarang telah membawa pengaruh yang sangat besar 

terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Jika dulu orang rela 

berjalan puluhan kilometer agar dapat bercakap-cakap dengan orng lain, 

maka sekarang kita dapat melakukannya sambil duduk santai didalam 

rumah melalui pesawat telepon. Tetapi sekarang kita dapat memproleh 

informasi tersebut hanya dalam hitungan jam bahkan detik yaitu melalui 

media elektronik seperti radio dan Televisi (TV). 

4. Kerugian perkembangan TIK bagi kehidupan sosial adalah dengan semakin 

pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya 

berupa face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi 

menjadi hampa. Seseorang yang terus menerus bergaul dengan komputer 



Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Pedagogik E 33 

 

akan cenderung menjadi seseorang yang individualis.Dengan pesatnya 

teknologi informasi baik di internet maupun media lainnya membuat 

peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornoaksi, maupun 

kekerasan semakin mudah.Kemajuan TIK juga pasti akan semakin 

memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang 

kaya dan orang miskin. Maraknya cyber crime yang terus membayangi 

seperti carding, ulah cracker, manipulasi data dan berbagai cyber crime 

yang lainnya. 

5. Keuntungan perkembangan TIK bagi kehidupan sosial adalah adalah 1) 

Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah di akses untuk 

kepentingan pendidikan, 2) Inovasi dalam pembelajaran semakin 

berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin 

memudahkan proses pendidikan.3) Kemajuan TIK juga akan 

memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis 

teleconference yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik 

berada dalam satu ruangan.4) Sistem administrasi pada sebuah lembaga 

pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. 

LK-4 Manfaat TIK untuk Pembelajaran 

1.  Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan 

media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, e-mail, dsb. 

Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan 

tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media 

online tersebut. 

2. e-learning yaitu suatu model pembelajaran dengan menggunakan media 

teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. Menurut 

Rosenberg (2001; 28), e-learning merupakan satu penggunaan teknologi 

internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas 

3. Pembelajaran berbasis TIK diharapkan mampu membantu peserta didik 

menggambarkan sesuatu yang abstrak tersebut, misalnya dengan 

penggunaan gambar, foto, bagan, skema, dll. Demikian pula materi yang 

rumit, harus dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan 

tingkat berpikir peserta didik, sehingga menjadi lebih mudah dipahami. 



34       Modul Guru Pembelajar Bahasa Indonesia SMP Kelompok Kompetensi Pedagogik E 

 

4.  Manfaat TIK dalam pembelajaran adalah memberikan pengetahuan 

tentang tujuan belajar, memotivasi siswa,  menyajikan informasi, 

merangsang diskusi, dan mengarahkan kegiatan siswa 

5.  Fungsi Simulator adalah alat untuk menciptakan lingkungan buatan yang 

secara realistis dapat merangsang siswa dan bereaksi terhadap responnya 

sendiri, sehingga dapat melatih perilaku kompleks yang membutuhkan 

lingkungan khusus 
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PENUTUP 

 

Dengan tuntasnya mempelajari materi dalam modul Guru Pembelajar Bahasa 

Indonesia SMA Kelompok Kompetensi E ini, Anda diharapkan tidak lagi 

mengalami kesulitan dalam pengembangan pembelajaran efektif di kelas. 

Apalagi materi-materi tersebut tidak bisa hindari. Guru sepatutnya mendapatkan 

pemahaman terhadap kompetensi pedagogik dan profesional dengan komposisi 

yang ideal merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilewatkan 

pada setiap pertemuan.. 

Materi yang dipaparkan dalam kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat baik; 

bisa menambah wawasan bagi Anda yang tentu saja hal itu bisa berimplikasi 

pada pembelajaran efektif di dalam kelas. Oleh karena masih bersifat umum, 

paparan tentang pendekatan, metode/strategi, dan teknik-tekniknya bisa 

dikembangkan lagi sesuai dengan KD yang akan Anda sampaikan kepada para 

siswa. 
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GLOSARIUM 

 

Audio visual gerak : Suara dan gambar bergerak 

Audio : suara 

Diagram: Lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan   

sarana, prosedur, serta kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam suatu 

sistem. Disebut juga bagan 

Media audiovisual: Jenis media yang selain mengandung unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, misalnya, rekaman 

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan  sebagainya. Kemampuan 

media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab mengandung 

kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua. 

Media auditif : media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya  

memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

Media realia semua media nyata yang ada di lingkungan 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 

Media visual: 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 berbagai bentuk bahan 

yang dicetak seperti media grafis dan  sebagainya. 

Multimedia : media pembelajaran 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).  

video player  : Alat elektronik pemutar 

visible          : tanda yang dapat dilihat pada keterampilan berbicara. 

visual diam : Gambar diam 

visual gerak : Gambar bergerak 


