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Yang saya dengar, saya lupa 

Yang saya lihat, saya ingat

Yang saya kerjakan, saya pahami

Konfusius 

(lebih dari 2400 tahun silam)  



 Yang saya dengar, saya lupa

 Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit 
ingat

 Yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan 
atau diskusikan dengan orang lain, saya 
mulai fahami

 Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan 
terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan 
keterampilan

 Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya 
kuasai.

(Melvin L. Silberman, 2004: 13)



MEDIA PEMBELAJARAN

• Media merupakan bentuk jamak dari 

medium yang berarti perantara atau 

pengantar

• Media ialah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan/informasi (AECT)

• Media adalah berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar (Gagne)



PBM sebagai Proses Komunikasi

Komponen proses komunikasi: pesan, 

sumber pesan, saluran/media, dan 

penerima pesan

Pesan berupa isi ajaran atau didikan yang 

ada di kurikulum dituangkan oleh guru ke 

dalam simbol-simbol komunikasi baik 

simbol verbal (kata-kata lisan atau tertulis) 

maupun non verbal (visual)



 Proses penuangan pesan ke dalam simbol-
simbol komunikasi disebut encoding

 Selanjutnya penerima pesan menafsirkan 
simbol-simbol komunikasi tersebut 
sehingga diperoleh pesan

 Proses penafsiran simbol-simbol 
komunikasi yang mengandung pesan-
pesan disebut decoding

 Adakalanya penafsiran tersebut berhasil, 
adakalanya tidak.



Proses Komunikasi yang Gagal
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Proses Komunikasi yang Berhasil
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 Proses komunikasi yang gagal 

dikarenakan ada faktor penghambat yang 

biasa dikenal dengan barriers atau noises

 Hambatan berupa: psikologis, fisik, 

kultural, dan lingkungan.

 Media pembelajaran sebagai salah satu 

sumber belajar yang dapat menyalurkan 

pesan dapat mengatasi hambatan itu.

 Perbedaan gaya belajar, minat, 

intelegensi, keterbatasan daya indera, 

cacat tubuh, dan lain-lain dapat dibantu 

diatasi dengan penggunaan media.



Mengapa Media Pembelajaran Penting?

Memperjelas penyajian pesan agar tidak 
terlalu verbalistis

Menarik perhatian siswa dalam belajar

Bahan pengajaran akan lebih jelas 
maknanya sehingga mudah dipahami

Siswa lebih banyak melakukan kegiatan 
belajar

Mengatasi sifat pasif siswa

Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan 
daya indera.



 Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan terhadap penggunaan media 
pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar menunjukkan ada perbedaan 
yang berarti antara pembelajaran tanpa 
media dengan pembelajaran 
menggunakan media.

 Oleh karena itu penggunaan media 
pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar sangat dianjurkan untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil 
belajar (Nana Sudjana, 2005: 3)



Jenis Media Pembelajaran

 Media Grafis

Gambar/foto, diagram, bagan/chart, 
grafik, kartun, poster, peta, globe, flannel 
board, bulletin board, dan lain-lain.

 Media Audio

Radio, alat perekam pita magnetik, 
piringan hitam, dan laboratorium bahasa

 Media Proyeksi Diam

Film bingkai (slide), film rangkai (film 
strip), OHP, microfiche, televisi, video, dll.



Pengembangan Media Pembelajaran

Revisi 

Identifikas

i 

Kebutuha

n

Perumusan 

Tujuan

Perumusan Butir-

Butir Materi

Perumusan alat 

Pengukur Keberhasilan

Penulisan 

naskah media

Tes/Uji coba
Naskah 

Siap 

Produksi 

Tidak 



Memanfaatkan Lingkungan 
sebagai Media Pembelajaran

 Penggunaan media grafis ataupun 
sejenisnya pada dasarnya memvisualkan 
fakta, gagasan, kejadian, peristiwa dalam 
bentuk tiruan dari keadaan sebenarnya

 Menghadapkan para siswa kepada 
lingkungan yang aktual dan nyata untuk 
dipelajari dan diamati menjadikan proses 
pembelajaran lebih bermakna



Jenis Lingkungan Belajar

• Lingkungan sosial

Berkenaan dengan interaksi manusia 
dengan kehidupan bermasyarakat

• Lingkungan Alam

Berkenaan dengan segala sesuatu yang 
sifatnya alamiah

• Lingkungan Buatan

Sengaja diciptakan atau dibangun 
manusia untuk tujuan tertentu



Teknik Menggunakan Lingkungan 

sebagai Media Pembelajaran

 Survey

 Camping atau berkemah

 Field trip atau karyawisata

 Praktek lapangan 

 Mengundang nara sumber

 Proyek pelayanan dan pengabdian 
pada masyarakat



Langkah dan Prosedur

 Persiapan (tujuan belajar, tentukan 
objek, menentukan cara belajar, 
mempersiapkan perizinan, persiapan 
teknis)

 Pelaksanaan (melakukan kegiatan 
belajar di tempat tujuan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan)

 Tindak Lanjut (membahas dan 
mendiskusikan hasil belajar dari 
lingkungan)



PESAN VISUAL

Menyukai gambar berwarna daripada hitam  

putih

Memilih foto daripada gambar

Memilih yang sederhana daripada yang rumit



Mengamati Pesan Visual

41 % 20 %

25 % 14 %



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

MOHON MAAF APABILA ADA SALAH 

DAN KEKURANGAN……..


