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A. Tujuan Khusus Pembelajaran: 
 Setelah mempelajari bagian ini, Anda  diharapkan akan 
mampu: 
1. menjelaskan pentingnya teori-teori belajar dalam kaitannya 

dengan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran; 
2. mendeskripsikan pentingnya media pembelajaran di sekolah 
3. menyebutkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam 

memilih media pembelajaran 
4. menjelaskan prosedur pemilihan media menurut kalimat sendiri; 
5. menjelaskan sedikitnya enam prinsip pemilihan media menurut 

bahasa sendiri; 
6. mendeskripsikan empat kriteria pemilihan media menurut 

Gerlach dan Ely; 
7. mendeskripsikan sedikitnya tiga strategi pembelajaran untuk    

 memperoleh pengetahuan; 
8. mendeskripsikan empat proses pemilihan media menurut   

 kalimat sendiri; dan 
9. memilih dan menggunakan media pembelajaran dengan 

menggunakan model  ASSURE.  

 
B. Deskripsi  
 Memilih dan menggunakan media merupakan salah satu 
tugas guru dalam proses pembelajaran. Berikut ini akan kita bahas 
beberapa hal terkait dengan Media Pembelajaran. Maksud penyajian 
bahan ini adalah untuk memperkaya khasanah pengetahuan 
tentang Media Pembelajaran, mengingat tugas pokok Anda sebagai 
guru adalah membimbing dan mempermudah belajar siswa 
(pebelajar). Baca dan pahami dengan cermat bahan-bahan ini. 
Secara spesifik bahan ini memuat pokok-pokok sebagai berikut: (a) 
pentingnya teori-teori belajar dalam kaitannya dengan pemilihan 
dan penggunaan media pembelajaran; (b) pentinya media 
pembelajaran di sekolah; (c) beberapa faktor yang perlu diperhatikan 
dalam memilih media pembelajaran (d) prosedur pemilihan media; 
(e) prinsip pemilihan media; (f) kriteria pemilihan media menurut 
Gerlach dan Ely; (g) strategi pembelajaran; dan (h) proses pemilihan 
media. Setelah membaca dan memahami bahan ini, Anda diminta 
untuk melakukan pendalaman isi dengan cara mengerjakan tugas 
sebagaimana yang telah ditentukan, atau tugas yang lain.  

 
C. Pendahuluan 
 Kita sering mendengar istilah pembelajaran. Bahkan istilah ini 
kadangkala digunakan secara bergantian dengan istilah pengajaran. 
Istilah pembelajaran dapat kita maknai sebagai suatu usaha 
manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu 
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memperudah atau memfasilitasi belajar orang lain, dalam hal ini 
siswa. Menurut beberapa pakar pembelajaran, istilah pembelajaran 
diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh guru, instruktur, atau 
pembelajar dengan tujuan untuk membantu siswa atau siswa 
(learners: subjek didik, pebelajar, peserta didik) agar ia belajar 
dengan mudah (Gagne & Briggs, 1979; Gagne, Briggs, & Wager, 
1988, 1992). Secara singkat dapat kita katakan pembelajaran  
diartikan sebagai suatu pengaturan informasi dan lingkungan untuk 
memfasilitasi pebelajar. Dan, salah satu komponen yang memiliki 
peran besar  dalam menunjang  keberhasilan  siswa (pebelajar) 
adalah komponen  guru atau pembelajar.      
      
 Tugas guru atau  pembelajar  dalam proses pembelajaran di 
kelas banyak sekali. Ada  tiga tugas pokok guru atau pembelajar 
yang amat penting, yaitu sebagai perancang (designer), pelaksana 
(executior),  dan penilai (evaluator). Ketiga tugas utama ini apabila 
benar-benar dilaksanakan oleh guru atau pembelajar bukanlah 
suatu pekerjaan yang  ringan. Tugas ini memerlukan suatu 
perhatian khusus karena atas dasar pelaksanaan tugas inilah 
seorang guru atau  pembelajar   seharusnya membuat keputusan 
terhadap baik kepada aktivitas siswa (pebelajar)  seluruh  kelas 
maupun secara perseorangan. Apalagi yang kita hadapi adalah 
pebelajar yang  pada umumnya telah memiliki minat-minat  dan 
kebutuhan secara personal. 
  
 Ada beberapa peranan guru yang dilaksanakan pada saat 
proses pembelajaran di kelas. Peranan-peranan tersebut adalah 
sebagai berikut, yaitu: pemberi motivasi  (the motivator), penyampai 
atau penyaji informasi (presenting the information atau information 
presenter), pembimbing kegiatan-kegiatan latihan (the leader of prac-
tice  activities), dan penilai (the evaluator atau the tester).  Semua 
tugas  yang dilakukan dan diemban  oleh guru, dengan cara 
menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran aktif dan 
 bermakna dengan maksud untuk  peningkatan aktivitas para siswa 
dalam  menumbuhkan prakarsa dan kreativitas belajarnya. Pada 
gilirannya, tujuan pendidikan tersebut mengarah pada pencapaian 
pembangunan manusia seutuhnya, yang mampu berdiri sendiri  dan 
juga mampu bertanggung  jawab atas  pembangunan sesamanya.  

   
Perlu kita sadari bahwa kelas  merupakan  tempat yang amat 

 kompleks dan penuh  dengan  aktivitas. Oleh sebab itu,  guru atau 
pembelajar perlu menata atau mengorganisasi kelas menjadi suatu 
lingkungan  belajar yang memungkinkan mereka dapat melakukan 
aktivitas belajar yang menantang dan menyenangkan.  Kelas yang 
menantang dan menyenangkan  bagi para pebelajar disediakan 
melalui berbagai aktivitas dan mengundang rasa keingintahuan para 
pebelajar, dan tugas belajar yang mengasyikkan bagi mereka. Agar 
dapat terwujud kelas yang menyenangkan dan mengasyikkan, guru 
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perlu menyedikan media dan fasilitas belajar yang dapat memberi 
dorongan atau motivasi belajar siswa. Agar para guru dapat 
menjalankan tugas dan perannya dengan tepat, ia perlu memahami 
dan menguasai teori-teori belajar. Pemahaman terhadap teori-teori 
belajar akan memberikan landasan yang kokoh bagi guru dalam 
memilih dan menentukan aktivitas belajar di kelas. 

 
D. Implementasi Teori-teori Belajar 

Implementasi teori-teori belajar dalam pemilihan dan 
penggunaan media pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari 
pendekatan pembelajaran yang dipakai oleh guru (pembelajar) 
dalam kelas. Pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas 
dimaknai sebagai suatu pengaturan informasi dan lingkungan 
untuk memfasilitasi pebelajar. Lingkungan yang dimaksud bukan 
hanya tempat belajar, melainkan metode, media dan teknologi yang 
digunakan untuk menyampaikan informasi dan memandu studi 
pebelajar. Teori-teori belajar yang telah memberi sumbangan berarti 
bagi dunia pendidikan pada umumnya, dan pembelajaran secara 
khusus meliputi teori behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik.  

 
  Teori belajar behavioristik. Teori behavioristik menekankan 

pada kontrol eksternal, yaitu segala sesuatu yang nampak dari luar, 
dapat diamati atau diobservasi, diukur dan ditampilkan. Dalam 
behavioristik, penyusunan rancangan atau desain pembelajaran dan 
media mengacu pada tujuan. Materi yang tidak berhubungan 
langsung dengan tujuan sangat dihindari. Pendekatan ini sangat 
sukses dalam mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar. 
Dalam teori ini, segala sesuatu diawali dengan tujuan dan tujuan itu 
harus dapat diukur pencapaiannya. Oleh sebab itu, tujuan 
pembelajaran harus dirumuskan secara khusus (specific), teramati 
(observable), dan terukur (measureable). Secara khusus berarti 
tujuan hanya memuat tingkah laku (action)  tunggal, teramati 
berarti tingkah laku yang dikerjakan oleh pebelajar dinyatakan 
dalam ungkapan kata kerja operasional yang dapat diamati oleh 
guru, dan terukur berarti tingkah laku yang dikerjakan oleh 
pebelajar haruslah jelas.  Sebagai contoh, dalam mengajarkan suatu 
keterampilan kita perlu memberikan contoh-contoh cara melakukan 
tindakan belajar sehingga tindakan itu dapat diamati. Dengan 
demikian, prosedur kerjanya dapat dilakukan oleh para siswa. 
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  Gambar 1: Cara memegang stik dan memukul bola dalam  
        permainan golf.  
 

Teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah 
proses penyusunan skemata. Skemata adalah struktur mental 
individu yang diorganisir dari penerimaan terhadap lingkungan. 
Skemata beradaptasi dan berubah selama terjadi perkembangan 
mental dan proses belajar. Skemata juga digunakan untuk 
mengidentifikasi, memproses, mengumpulkan informasi dan dapat 
digunakan untuk mengklasifikasi pengalaman dan informasi 
spesifik. 

 
Teori ini lebih menekankan pada proses-proses yang bersifat 

internal atau proses mental pada pebelajar. Artinya, kita 
membelajarkan para siswa bagaimana proses berpikir pebelajar 
muncul dalam diri siswa. Aktivisasi proses berpikir dapat 
ditimbulkan melalui faktor luar dalam hal ini melalui media 
pembelajaran yang dipakai di kelas. Namun demikian, kuncinya 
tetap pada faktor dalam diri siswa. Rancangan atau desain 
pembelajaran  berdasarkan perspektif kognitif, memiliki ciri-ciri: (1) 
memperbolehkan pebelajar untuk mengaktifkan strategi kognitifnya 
sendiri dan mereka menganjurkan interaksi antar pebelajar dan (2) 
tidak membatasi definisi pebelajar pada perilaku yang dapat 
diamati.  

 
Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik 

menekankan pada belajar bermakna (meaningful learning) bagi 
pebelajar. Untuk itu perlu penciptaan lingkungan yang kaya untuk 
membantu bagi terjadinya  proses belajar. Para penganut teori 
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belajar konstruktivistik ini juga berpadangan bahwa manusia 
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pandangan ini berarti 
bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal yang 
perlu diinternalisasi oleh siswa, dan pengetahuan juga bukan 
sesuatu yang bersifat bawaan. Lebih jauh, para ahli konstruktivistik 
berpendapat bahwa siswa yang sedang berkembang itu 
mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi yang terus 
menerus dengan alam lingkungannya. Dengan demikian, peranan 
pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang dapat 
menstimulasi dan mendukung siswa dalam proses belajar. 
Penyediakan lingkungan belajar yang kaya memungkinkan pebelajar 
untuk menciptakan maknanya sendiri. Lingkungan belajar yang 
kaya dapat disediakan dengan menggunakan berbagai variasi media 
dan teknologi pembelajaran. Pembelajar dan perancang 
pembelajaran harus mengembangkan kognitif, keterampilan dan 
sikap sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada teori belajar yang paling 
benar. Kita harus menggunakan teori-teori tersebut sesuai dengan 
situasi, variasi pebelajar dan tujuan pembelajaran.  
  

 

 
 

   Gambar 2: Situasi Belajar dalam Kelas 
 

Untuk   mewujudkan  hal-hal  di  atas, guru perlu menyedia-
kan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa mampu meng-
konstruksi pengetahuan dan pengalaman belajarnya sendiri. Seba-
gaimana dikemukakan di atas, salah satu tugas utama yang dilak-
sanakan oleh  guru  adalah tugas melaksanakan pembelajaran yang 
di dalamnya mencakup tugas untuk melakukan pengembangan (de-
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veloping) yang meliputi perancangan (designing) dan penyampaian 
pembelajaran (delivery of instruction). Jika guru atau pembelajar (in-
structors) merancang dan mengembangkan bahan-bahan pembelaja-
ran mandiri, atau bahan-bahan yang dapat disajikan secara inde-
penden oleh seorang guru, maka strategi yang dikembangkan oleh 
guru atau pembelajar  ini akan lebih mengaktifkan siswa dan dalam 
proses pembelajaran guru bersifat  pasif. Artinya tugas guru selama 
proses belajar berlangsung hanyalah memantau (monitoring) dan 
memberi pengarahan atau membimbing kemajuan belajar siswa me-
lalui bahan pembelajaran yang telah tersedia. Sebaliknya, siswa 
lebih berperan aktif dan dapat maju sesuai dengan tingkat kece-
patannya sendiri melalui proses pembelajaran. Guru atau 
pembelajar bertindak memberikan bantuan tambahan kepada siswa 
atau siswa yang memerlukannya. Selain kegiatan prates dan 
pascates, semua kegiatan atau peristiwa pembelajaran termasuk di 
dalam bahan yang dikembangkan itu. 

 
E. Pentingnya Media Pembelajaran dalam Konteks Pembelajaran  

 Berkenaan dengan persoalan rendahnya partisipasi pebelajar 
dan kualitas hasil belajar, maka proses pembelajaran perlu 
mendapatkan perhatian penuh. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-
upaya guna meningkatkan minat dan motivasi pada pebelajar agar 
mutu atau kualitas belajarnya semakin maju dan semakin aktif 
berperan dalam aktivitas proses pembelajaran, yang pada gilirannya 
dapat meningkatkan kualitas hasil belajarnya. Untuk maksud di 
atas, salah satu upaya yang dilakukan adalah perlunya 
pembelajaran yang dirancang secara sistematis, dengan cara 
memberdayakan teknologi dan media pembelajaran di kelas. Dengan 
demikian, perlu adanya komitmen para guru yang lebih 
menekankan pada pemberdayaan teknologi pembelajaran dan media 
pembelajaran di kelas. 

 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah pembelajaran 

yang dirancang secara sistematis dan memberdayakan media dan 
teknologi pembelajaran yang telah tersedia di kelas atau mungkin 
merancang dan membuat media baru sesuai den konteksnya. 
Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya komitmen para guru 
yang lebih menekankan pada pemberdayaan media dan teknologi 
pembelajaran ada di kelasnya. Dengan cara ini, pemanfaatan dan 
penggunaan media menjadi mudah dan murah sehingga dengan 
kemudahan akan semakin membantu kita dalam memudahkan 
belajar siswa.  

  
Jika kita membahas kegiatan pembelajaran sebagai suatu 

sistem, maka komponen-komponen sistem pembelajaran itu saling 
berkaitan atau berhubungan satu sama lainnya dan tak dapat 
terpisahkan. Diantara komponen sistem tersebut memiliki sinergi. 
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Sinergi antar komponen dapat menggerakkan sistem. Pembelajaran 
sebagai suatu sistem terdiri atas komponen-komponen, yaitu: 
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
yang di dalamnya termasuk penggunaan metode pembelajaran, alat 
dan sumber pembelajaran, serta penilaian hasil belajar. Media 
merupakan salah satu bagian dari sistem pembelajaran, bahkan 
lebih spesifik media dapat dikatakan sebagai bagian integral dari 
kegiatan pembelajaran. Media sebagai bagian integral sistem 
pembelajaran maka kedudukannya tidak dapat dipisahkan dan 
berpengaruh terhadap jalannya proses pembelajaran. Atau, dengan 
kata lain kegiatan pembelajaran tidak akan dapat  berlangsung 
dengan baik tanpa media pembelajaran.  
 
 Kedudukan media dalam proses pembelajaran adalah sebagai 
bagian integral dalam pembelajaran. Komponen media ini perlu 
mendapatkan perhatian para guru. Mengingat pentingnya media 
dalam memfasilitasi belajar siswa, penyajiannya disesuaikan dengan 
tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Hadirnya media dalam proses 
pembelajaran sangat membantu siswa atau pebelajar lebih 
memahami hal yang dipelajari. Oleh sebab itu, pemilihan dan 
penggunaan media harus benar-benar tepat agar tujuan yang 
diinginkan dapat tercapai dengan mudah. Pada akhirnya, 
pemanfaatan dan penggunaan media menujang efektivitas, efisiensi, 
dan daya tarik dalam pembelajaran.  
 

Berkenaan dengan perkembangan media dan teknologi 
pembelajaran, peranan media menjadi sangat penting. Media 
pembelajaran yang berupa mesin (teknologi) dapat dipandang 
sebagai aplikasi ilmu pengetahuan yang dapat berwujud media 
elektronik atau mesin pembelajaran lainnya menempati posisi 
strategis dalam mempermudah dan memperlancar belajar. 
Jangkauan belajar juga menjadi lebih luas (distance learning) dan 
lebih cepat (access to internet or learning through computer), yang 
pada akhirnya penerapan teknologi pembelajaran memiliki 
kontribusi yang besar dalam belajar.  

 
Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah itu 

berupa komponen sistem pembelajaran  yang telah  disusun dalam 
fungsi disain atau seleksi, dan dalam pemanfaatan, serta 
dikombinasikan  sehingga menjadi sistem pembelajaran yang 
lengkap. Komponen-komponen ini meliputi: pesan, orang, bahan, 
peralatan, teknik dan latar. Komponen-komponen tersebut disebut 
juga sebagai komponen sumber belajar. 

 
Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan 

komponen alat dalam sistem pembelajaran  di atas. Dalam arti luas  
media  berarti pemanfaatan secara  maksimum  semua komponen  
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sistem dan sumber belajar di atas untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. 
 

Penyediaan sumber belajar (learning resources) yang memadai 
bagi setiap sekolah atau mungkin gugus sekolah (school cluster) 
akan memberikan arti penting bagi peningkatan proses 
pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan oleh sekolah atau 
dapat juga dilakukan secara bersama (sharing resources) akan lebih 
mempercepat pemerataan dan persebarluasan kualitas hasil 
pembelajaran. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat 
kerja sama yang baik diantara sekolah yang ada termasuk juga kerja 
sama dengan lembaga lain dan masyarakat sekitarnya. 

 
F. Peranan Media Pembelajaran  

 Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara 
mempermudah belajar siswa. Guru atau instruktur perlu memberi 
kemudahan atau fasilitasi dalam menyampaikan informasi. 
Sebaliknya, siswa atau pebelajar yang memperoleh kemudahan 
dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan 
termotivasi. Dalam usaha membantu siswa untuk memperoleh 
kemudahan belajarnya, ada banyak unsur atau elemen yang harus 
diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, 
karakteristik siswa, isi bahan yang dipelajari, cara  atau metode 
atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. 
Walaupun, semua unsur telah diseleksi pada dasarnya kita kembali 
pada apa tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan itu sendirilah yang 
akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas  pembelajaran. 
 
 Sebagaiman dikemukakan di atas bahwa banyak unsur yang 
berpengaruh untuk mempermudah siswa dalam memperoleh 
pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media 
pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya 
sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran 
itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan 
oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem 
pembelajaran.  
 

Media memiliki berbagai peran dalam  aktivitas  pembelajaran.  
Selama ini, pembelajaran mungkin lebih banyak tergantung pada 
keberadaan guru. Dalam situasi demikian, media mungkin tidak 
banyak digunakan oleh guru. Atau, apabila digunakan media hanya 
sebatas sebagai “alat bantu” pembelajaran. Pandangan demikina ini 
mengisyaratkan tidak adanya upaya pemberdayaan media dalam 
proses pembelajaran. Sebaliknya, pembelajaran mungkin juga tidak 
memerlukan kehadiran guru. Pembelajaran yang tidak tergantung 
pada guru, instructor-independent instruction, atau disebut juga 
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sebagai “self-instruction“ lebih banyak memusatkan proses 
pembelajaran terjadi pada diri siswa itu sendiri. Namun demikian,  
pembelajaran bahkan kerapkali diarahkan oleh siapa yang 
merancang media tersebut. Dalam situasi pembelajaran yang 
berbasis pada guru, instructor-based instruction, penggunaan media 
pembelajaran secara umum adalah untuk memberikan dukungan 
suplementer secara langsung kepada guru. Media pembelajaran 
yang dirancang secara memadai dapat meningkatkan dan 
memajukan belajar dan memberikan dukungan pada pembelajaran 
yang berbasis guru dan tingkat keefektifan media pembelajaran 
tergantung pada guru itu sendiri.  
 

Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks 
pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. 
Media sering dalam bentuk “kemasan” untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Dalam situasi seperti ini, tujuan telah ditetapkan, 
petunjuk atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan telah 
diberikan, bahan-bahan atau material telah disusun dengan rapih, 
dan alat ukur atau evaluasi juga disertakan. Bahan belajar dalam 
pembelajaran model ini disebut juga sebagai, “self contained 
materials.” Bahan belajar ini berperan juga sebagai media. Media 
pembelajaran yang mempersyaratkan situasi seperti di atas dapat 
berwujud modul, paket belajar, kaset dan perangkat lunak 
komputer yang dipakai oleh siswa (pebelajar) atau peserta pelatihan. 
Dalam kondisi ini, guru atau instruktur berfungsi sebagai fasilitator 
pembelajaran. 
 

Lagipula, kita harus memiliki komitmen terhadap keberadaan 
media pembelajaran, di mana pembelajaran harus dirancang 
sedemikian rupa dan didasarkan pada apa yang ingin dilakukan 
oleh siswa (pebelajar), atau apa yang ingin dihasilkan oleh siswa 
(pebelajar), atau siswa (pebelajar) ingin menjadi apa. Jika media 
digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran (proses belajar dan 
mengajar), maka media itu harus dipilih dan digunakan karena 
media ini memiliki potensi untuk mempermudah belajar. 
 

 Kehadiran media dan teknologi pembelajaran tidak bisa lepas 
dari sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangan ini dibangun 
sejak awal abad 20-an, yang ditandai munculnya teori pendidikan 
atau belajar. Setidak-tidak tiga pakar pendidikan seperti Dewey, 
Carter, dan Kilpatrick  merupakan peletak dasar tentang konsep 
teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini pertama kali dilihat 
sebagai suatu teknologi alat. Teknologi ini merujuk pada 
penggunaan peralatan, media dan perangkat keras untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Dengan demikian, istilah ini sama dengan 
ungkapan mengajar dengan alat bantu audio-visual.   
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Bidang ini merupakan hasil dari perpaduan tiga hal, yaitu: 
media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan 
sistem dalam pendidikan. Perkembangan teknologi  pembelajaran 
modern terjadi pasca perang dunia kedua. Dua pakar pendidikan 
yang memiliki kontribusi besar bagi kelahiran teknologi 
pembelajaran modern ini adalah Edgar Dale dan James Finn. Dale 
terkenal dengan kerucut pengamalannya (The Cone of Experience). 
Kerucut pengalaman ini berfungsi sebagai suatu visual yang sama 
dengan tingkat konkret dan abstraksi metode mengajar dan media 
pembelajaran. Tujuan kerucut pengalaman ini adalah ingin  

 
 

 
 
       Gambar 3: Kerucut Pengalaman menurut Edgar Dale 

 
merepresentasikan tingkat pengalaman, yaitu  dari pengalaman 
yang langsung atau kongkret menunju pengalaman yang paling 
abstrak (simbolis). Hubungan kongkret dan abstrak ini bersifat 
kontinum. 
 

Dale berkeyakinan bahwa simbol-simbol dan ide-ide yang 
bersifat abstrak hanya dapat dipahami dengan lebih mudah dan 
dipertahankan oleh siswa (pebelajar) manakala pengalaman-
pengalaman ini dibangun atas dasar pengalaman konkret. Kerucut 
pengalaman Dale ini didasarkan pada teori pendidikan yang 
dikembangkan oleh Dewey, yang pada saat itu sangat banyak 
dianut. Kerucut ini pertama kali berusaha membangun alasan dasar 
(rasionel) yang mencakup baik teori belajar maupun komunikasi 
audiovisual. Kerucut Pengalaman Dale dapat diperiksa pada gambar 
3 di atas. 
 

Abstrak 

Konkret 
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G. Macam-macam Simbol 
Sistem simbol tersebut dipilih guna menyampaikan pesan-pesan 
kepada siswa dengan ciri-ciri khususnya sehingga tujuan 
pendidikan atau pembelajaran akan tercapai. Simbol dibedakan  
menjadi 4 kelompok, yaitu: 1) simbol konvensional, 2) simbol 
representasi, 3) simbol konotasi, dan 4) simbol kualitatif.  
 

Simbol konvensional 
Simbol konvensional ini bersifat arbitrer, artinya  bentuk 
nya dapat berubah-ubah. Simbol ini menggantikan peristiwa 

atau gagasan dalam sesuatu kultur tertentu. Misalnya, huruf  untuk 
menggantikan bunyi atau nama mengantikan benda-benda. 
Penggunaan simbol ini tergantung pada kesepakatan atau konvensi 
budaya di mana masyarakat yang menggunakannya. Kata yang 
terdiri atas suku kata atau huruf “ A-d-u-h,” menggatikan bunyi, “ 
Aduh.”    
 
 Simbol representasi 

Simbol representasi merupakan bentuk-bentuk yang 
dirancang untuk mewakili atau menggambarkan, hampir seperti 
kenyataan, aspek-aspek realitas empirik, atau disebut juga sebagai 
penggambaran realitas. Representasi sesuatu dapat ditunjukkan 
misalnya, keadilan ditunjukkan seperti berikut ini.    

 

 
  
  Gambar 4: Simbol representatif 
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Simbol konatif 
Simbol konatif berasal dari distorsi morfologis (bentuk kata) 

yang berfungsi memberi penekanan atau menegaskan suatu 
kualitas tertentu.  Simbol konatif ini berfungsi untuk memberi arti 
tambahan. Misalnya, untuk menunjukkan kedalaman laut, maka 
dipakai warna biru tua. 

 
Simbol kualitatif 

 Keempat, adalah simbol kualitatif, yaitu simbol-simbol di 
mana sekelompok ciri-ciri atau kualitas dirancang untuk 
merepresentasikan atau menggambarkan ide-ide atau perasaan-
perasaan baik yang tidak bersifat obyektif maupun makna tertentu 
yang berubah-ubah. Sifat-sifat fisik suatu simbol ditampilkan 
melalui pancaran warna, atau bentuk kulit yang menimbulkan 
perasaan, misalnya suatu warna yang melambangkan kesedihan 
atau gambaran yang menunjukkan ketenangan.     
 
H. Pemanfaatan Media: Tersedia atau Direncanakan 
 Pada saat merancang pemelajaran, guru mencantumkan 
media atau teknologi yang akan dipakai dalam mengajar. Ada 
berbagai media yang tersedia di lapangan atau di pasaran. Guru 
tidak perlu sibuk membuat media yang akan digunakan, melainkan 
cukup memilih media yang tersedia. Media pembelajaran yang dapat 
dimanfaatkan di kelas dapat berupa media mulai dari yang paling 
sederhana dan tinggal memanfaatkan saja yang ada di lingkungan 
kita hingga yang paling canggih (hightech). Contoh media yang ting-
gal memakai seperti di bawah ini. 
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Media yang kita gunakan di kelas dapat berupa media hanya tinggal 
memanfaatkan dan tersedia di pasaran (by utilization). Misalnya, 
buku-buku, peta, gambar, rangka, dan sebagainya. Ada juga media 
yang berupa lingkungan yang ada di sekitar sekolah, rumah, pasar, 
museum, candi dan seterusnya.  

 

 
  

Gambar 5: Media tinggal pakai 
 

Di samping itu, media juga dirancang secara khusus untuk 
kepentingan pembelajaran (by design). Guru merancang sendiri 
media atau teknologi yang akan dipakai dalam mengajar. 
Keuntungan media yang dirancang sendiri oleh guru (by design) 
antara lain: 1) disesuaikan dengan tingkat atau karakteristik 
pebelajar, 2) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, 3) sesuai 
dengan materi yang disajikan, 4) sesuai dengan kondisilingkungan 
yang ada, dan seterusnya. Media yang dirancang khusus ini 
dilakukan oleh pembelajar sesuai  dengan tujuan pembelajaran yang 
akan dicapai. Hal paling penting diperhatikan adalah:  
 

a) niat (intent) atau tujuan (objectives), 
b)  isi atau substansi (content) yang ingin disajikan,  
c) kemauan (willingness),  
d) kemampuan (capability), dan  
e) ketersediaan (availability) media pembelajaran.  

 
Kelas yang dipersiapkan dan diperkaya melalui penggunaan 

media atau teknologi pembelajaran dapat membantu mempermudah 
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perubahan peran guru dari peran sebagai penyampai informasi atau 
pengetahuan menjadi peran sebagai fasilitator belajar dan para guru 
dapat mengubah model-model belajar dan mengajar yang saat ini 
menekankan pada peran aktif siswa (pebelajar). 
 

 Aplikasi teknologi dan media dalam dunia pendidikan pada 
umumnya dan pembelajaran secara khusus telah memberikan kon-
tribusi atau sumbangan besar dalam rangka menyediakan dan me-
laksanakan pemecahan masalah  guna memberi kemungkinan bela-
jar. Pemecahan masalah belajar yang ditawarkan ini berupa penye-
diaan sumber belajar, baik yang sengaja dirancang maupun yang 
dipilih dan kemudian dimanfaatkan.  
 
 Media dan teknologi pembelajaran ini memiliki dampak yang 
amat besar terhadap struktur organisasi kelembagaan pendidikan 
baik pada tingkat makro maupun tingkat mikro. Dampak ini dapat 
dirasakan dalam tiga hal, yaitu: 1) mengubah pengambilan 
keputusan, 2) menciptakan pola pembelajaran baru, dan 3) 
memungkinkan adanya bentuk alternatif baru dalam kelembagaan 
pendidikan.  
 

Aplikasi media dan teknologi pembelajaran pada tingkat 
makro berupa penerapan teknologi pada pendidikan jarak jauh 
(distance learning), misalnya penyediaan modul pada sistem 
pendidikan SD kecil, SD Pamong, SMP terbuka, UT, program 
penyetaraan pendidikan guru, dan sebagainya. Pada tingkat mikro 
aplikasi teknologi dapat dilihat pada pemanfaatan berbagai media 
pembelajaran di tingkat kelas dan juga cara memposisikan media 
sebagai bagian integral pembelajaran. 
 
I. Tingkat Pengambilan Keputusan 
 Apabila teknologi pendidikan/pembelajaranpendidikan atau 
pembelajaran hanya dianggapa sebagai alat bantu audiovisual, 
maka dampaknya hanya akan terasa pada tingkat pengambilan 
keputusan pembelajaran yang kurang berarti dan pada tingkat 
paling rendah. Masuknya media pembelajaran sebagai alat bantu 
audiovisual tradisional pada proses pembelajaran dapat dilihat pada 
gambar 6 di bawah ini. 
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  Penentuan  
  Kurikulum 
 
 
  Perencanaan 
  Kurikulum 
 
   
  Implementasi   Audiovisual 
  di tingkat kelas   Tradisional 
 
   
 Gambar 6: Masuknya Alat Bantu Audiovisual dalam Pembelajaran 
 
 Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat 
pengambilan keputusan hanya dapat dirasakan pada implementasi 
tingkat kelas. Sebagai alat bantu, kadangkala media hanya 
dipandang apabila diperlukan oleh guru maka alat bantu itu baru 
dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, apabila tidak ada atau tidak 
tersedia media maka guru tidak akan memanfaatkannya dalam 
membantu pembelajaran di kelas. 
 
 Dampak aplikasi teknologi pendidikan atau pembelajaran 
baru akan terasa, apabila aplikasi atau penerapan teknologi 
pendidikan atau pembelajaran itu ditempatkan pada posisi 
pengambilan keputusan tingkat perencanaan kurikulum. Pengaruh 
teknologi pendidikan atau pembelajaran pada tingkat pengambilan 
keputusan di tingkat perencanaan  seperti pada gambar 7 di bawah 
ini. 
 
    
  Penentuan  
  Kurikulum 
 
 
  Perencanaan   Teknologi  
  Kurikulum    Pembelajaran 
 
   
  Implementasi     
  di tingkat kelas    
 
 
  Gambar 7: Masuknya Teknologi Pembelajaran dalam  
          Proses Pembelajaran  
 
      Berdasarkan gambar di atas, proses pengambilan keputusan 
dimanfaatkannya teknologi pendidikan atau pembelajaran berada 
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pada tingkat perencanaan kurikulum. Ini juga memiliki arti adanya 
hubungan timbal balik antara tingkat pengambilan keputusan 
tentang apalikasi teknologi pendidikan atau pembelajaran antara 
tingkat paling bawah dan paling atas. Proses perencanaan 
kurikulum ini memiliki pengaruh baik pada penentuan kurikulum 
maupun pada tingkat implementasi di kelas. Walaupun ada 
pengaruh langsung pada pengambilan keputusan ini sangat terasa 
pada tingkat implementasi di kelas, secara tidak langsung juga 
berpengaruh pada tingkat penentuan kurikulum. Pengaruh ini 
berlangsung melalui proses analisis kebutuhan, analisis  subyek 
didik atau siswa (pebelajar), analisis tugas belajar, dan perumusan 
tujuan pembelajaran. 
 
 Pada saat sekarang, sejak mulai bergulirnya penerapan 
otonomi daerah yang memungkinkan pemberian kewenangan yang 
lebih besar pada daerah, dalam hal ini kewenangan pengelolaan 
pendidikan, maka pengambilan keputusan tentang pemanfaatan 
teknologi atau mmedia pendidikan atau pembelajaran akan semakin 
dapat dirasakan oleh sekolah khususnya guru. Oleh sebab itu, para 
pengambil keputusan atau kebijakan  di tingkat daerah dalam hal 
ini para kepala dinas pendidikan, pengawas, dan kepala sekolah 
memiliki peranan yang sangat strategis berkaitan dengan penerapan 
atau aplikasi  media dan teknologi pembelajaran pendidikan atau 
pembelajaran. Artinya, yang pihak-pihak yang memikirkan 
dimanfaatkan teknologi atau media pendidikan atau pembelajaran 
pendidikan atau pembelajaran bukan hanya guru kelas,  
mmelainkan juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam hal 
pengambilan kebijakan (kepala sekolah, pengawas, dan kepala dinas 
pendidikan). 
 
J. Pola-pola Pembelajaran 
 Pola-pola pembelajaran yang diorganisasikan dan diterapkan 
berdasarkan batasan teknologi pendidikan atau pembelajaran yang 
sekarang kita anut, dibedakan menjadi empat pola. Keempat pola 
pembelajaran itu meliputi: 1) pola tradisional, yaitu hubungan guru 
- subyek didik secara langsung, 2) pola guru dengan media, 3) pola 
pembelajaran bermedia, dan 4) pola pembelajaran dengan media 
saja. Pola-pola pembelajaran ini dapat direpresentasikan pada 
gambar 8 sebagai berikut di bawah ini. 
 
 
   Penetapan                     
       Tujuan  Isi   dan            Guru   Siswa     
             Metode 
 
 
  Gambar 8: Pola Pembelajaran Tradisional 
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 Pola pembelajaran yang pertama, diidentifikasi sebagai pola 
pembelajaran tradisional karena menempatkan hubungan bentuk 
tatap muka antara guru-siswa (pebelajar). Pola ini masih 
menempatkan kedudukan guru sebagai satu-satunya sumber dalam 
komponen sistem pembelajaran. Segala sesuatunya masih sangat 
tergantung kepada guru, sebagai sumber belajar utama. Artinya 
tanpa adanya atau hadirnya guru maka belajar hampir dipastikan 
tidak akan terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang 
menyatakan bahwa apabila guru tidak ada maka proses belajar pun 
tidak terjadi. 
 
 Tipe pola pembelajaran yang kedua telah menempatkan media 
dalam pembelajaran. Pola kedua ini merupakan pola pembelajaran, 
di mana guru dengan alat bantu audiovisual untuk membantu 
aktivitas pembelajaran. Pada tipe pembelajaran ini masih 
menempatkan guru sebagai komponen sistem pembelajaran utama 
dengan sumber belajar lain seperti bahan pelajaran, perangkat 
keras, teknik, latar kegiatan belajar yang dapat dipakai sebagai 
tambahan atau suplemen. Pola pembelajaran yang kedua ini 
sebagaimana diperlihatkan pada gambar 9 di bawah ini.     
 
 
      
   Penetapan               Guru     
      Tujuan  Isi   dan        dengan             Siswa     
   Metode          Media 
 
  
 Gambar 9: Pola Pembelajaran Tradisional Guru dengan Media 
 
 
 Pola pembelajaran yang ketiga telah menempatkan media 
sebagai komponen sistem pembelajaran yang setara dengan 
komponen lainnya. Pola ini mengandung pemanfaatan sistem 
pembelajaran bermedia yang lengkap di mana  guru terlibat dalam 
suatu peran merancang  dan evaluasi-seleksi, maupun dalam peran 
pengadaan fungsi pemanfaatan dalam berbagai bidang yang tidak 
hanya terdapat dalam sistem pembelajaran. Sebagian besar proses 
pembelajaran disajikan melalui  
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            Media 
     
        Penetapan                 
   Tujuan            Isi   dan         Siswa     
                      Metode 
 
           Guru  
 
 
   
  Gambar 10: Fungsi Guru dengan Media 
 
sistem pembelajaran yang dirancangan sebelumnya, dan terkait 
dengan komponen-komponen sistem pembelajaran tersebut (bahan, 
peralatan, latar, teknik) selain orang. Pola yang ketiga ini 
direpresentasikankan dalam gambar  10 seperti di atas.   
 
 
 
           Penetapan                         
       Tujuan  Isi   dan            Media   Siswa     
                 Metode 
 
  
  Gambar 11: Fungsi Pembelajaran Bermedia 
 
 Pola pembelajaran yang keempat mencakup penggunaan 
komponen sistem pembelajaran secara lengkap, yang hanya terdiri 
atas pembelajaran bermedia (mediated instruction) seperti yang 
dipresentasikan pada gambar 11. Pada pola ini guru tidak berperan 
secara langsung. Pembelajaran bermedia ini lebih banyak dijumpai 
pada model pembelajaran mandiri (self-instruction), misalnya pada 
pembelajaran dengan modul (modular system), paket belajar, belajar 
dengan komputer, belajar melalui TV dan sebagainya. 
  

Selanjutnya, Morris mengkombinasikan pola-pola pembelajar-
an tersebut di atas ke dalam suatu pola pembelajaran sebagaimana 
ditunjukkan pada diagram atau gambar 12 di bawah ini. 
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             Sistem 
 
          
                   Guru 
              saja 
          Penetapan                             
      Tujuan          Isi   dan             Guru   Siswa     
                Metode         dengan 
             media 
 
             Media 
             saja    
 
 
     

             Umpan balik dan Evaluasi   
      
 Gambar 12: Kombinasi Berbagai Sistem Pembelajaran 
 
 
 Selain Morris, Heinich juga mengembangkan model atau 
paradigma manajemen pembelajaran yang lebih lengkap lagi, dengan 
menggunakan komponen-komponen sistem pembelajaran sebagai-
mana yang terdapat dalam sistem atau pola Morris. Heinich 
menggambarkan dengan jelas hubungan antara guru kelas dan guru 
bermedia. Paradigma baru pengelolaan pembelajaran ditunjukkan 
pada gambar 13. 
 
 Heinich memandang bahwa praktek kegiatan atau aktivitas 
kelas yang tradisional adalah direpresentasikannya sebagai “guru 
dan media” yang oleh Morris diidentifikasi sebagai “pembelajaran 
tradisional” dan “ guru dengan media.” Heinich menekankan bahwa 
keputusan meng-gunakan atau tidak menggunakan media terletak 
di tangan guru kelas dan semua media merupakan tanggung 
jawabnya. Pradigma pembelajaran tradisional ini seperti yang 
diperlihatkan pada nomor 1. 
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          Strategi  
          Perencanaan 
          Kurikulum       (1)  
                             Guru 
    (3)         (2)        Bermedia  
  
 
  
   Guru                 Guru                              Guru 
            Bermedia                    Bermedia                          Bermedia 
 
 
    (3)          (2)   
               (1)  
  
                     Siswa        
 
  
  

Gambar  13: Paradigma Baru Manajemen Pembelajaran 
  
 Heinich memandang  atau merujuk bahwa praktek kegiatan 
kelas yang tradisional adalah direpresentasikannya “guru dan 
media” yang oleh Morris diidentifikasi sebagai “pembelajaran 
tradisional” dan “ guru dengan media.” Heinich menekankan bahwa 
keputusan menggunakan atau tidak menggunakan media terletak di 
tangan guru kelas dan semua media merupakan tanggung 
jawabnya. Pradigma pembelajaran tradisional ini seperti yang 
diperlihatkan pada nomor 1.  
 
 Pola hubungan yang kedua (lihat nomor 2) pada gambar 13 di 
atas, memperlihatkan adanya pembagian tanggungjawab antara 
guru gelas dan guru bermedia. Walaupun pola ini sejalan dengan 
pola guru  dan media ala Morris, namun Heinich secara lebih 
eksplisit menunjukkan kendali guru bermedia. 
 
 Penataan ini memungkinkan sistem yang lebih adaptif dan 
tetap mempertahankan keunggulan kualitas pengajaran dalam 
pengertian luas melalui media. Perhatikan bahwa guru bermedia 
berada dalam posisi pusat tanpa ada bantuan guru kelas. Dengan 
kata lain, siswa (pebelajar) menggunakan sebagian waktunya 
bersama guru bermedia dan sebagian lagi bersama dengan guru 
kelas. Guru kelas tidak memiliki keputusan akhir apakah siswa 
(pebelajar) akan mengalami peristiwa pembelajaran atau tidak akan 
mengalami peristiwa pembelajar yang dirancangan oleh guru 
bermedia. Hal itu ditentukan pada tingkat perencanaan kurikulum. 
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 Pola ketiga Heinich (periksa nomor 3) memperlihatkan bahwa 
seluruh pembelajaran melalui pembelajaran bermedia. Pola ini sama 
dengan pola “media saja.” Dalam pola ini guru kelas (komponen 
sistem pembelajaran yang melibatkan manusia) tidak terlibat dalam 
fungsi pemanfaatan. Pembelajaran bermedia tidak berlangsung 
melalui guru atau tidak ada pembagian kerja sama dengan guru 
kelas. 
  

Dengan demikian, teknologi pendidikan atau pembelajaran 
memiliki dampak pada pembuatan atau pengambilan keputusan 
pada tingkat yang lebih tinggi, dan juga memungkinkan adanya 
empat pola pembelajaran yang berbeda-beda.  

 
 Pola-pola ini secara ringkas sebagai berikut; 

1) Sumber belajar yang berupa orang (insani)/selaku komponen 
sistem pembelajaran utama; 

 
2) Sumber belajar/komponen sistem pembelajaran yang berupa 

bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang berfungsi melalui 
sumber belajar/komponen sistem pembelajaran yang berupa 
orang kepada siswa (pebelajar); 

 
3) Sumber belajar/komponen sistem pembelajaran yang berupa 

bahan, alat, teknik, dan lingkungan (yang dikombinasikan ke 
dalam produk atau sistem  pembelajaran  yang berkaitan 
dengan pembelajaran bermedia) yang berinteraksi dengan 
siswa (pebelajar) yang berbagai tanggung jawab bersama 
sumber belajar/komponen sistem pembelajaran yang berupa 
orang. 

 
4) Sumber belajar/komponen sistem pembelajaran  yang berupa 

bahan, alat, teknik, dan lingkungan (yang mengkombinasikan 
sistem pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran 
bermedia) yang berinteraski dengan siswa (pebelajar) saja, 
tanpa ada intervensi atau pengaruh dari sumber 
belajar/komponen sistem pembelajaran yang berupa orang. 
   

K. Prosedur  dan Prinsip Pemilihan Media 
1. Prosedur Pemilihan Media 

 Dalam penggunaannya, media pembelajaran tidak dapat 
digunakan begitu saja oleh guru. Gagne mengemukakan bahwa 
tidak ada satu media pun yang mungkin paling cocok untuk 
mencapai semua tujuan. Media pembelajaran yang kita gunakan di 
kelas untuk satu tipe isi pokok bahasan akan berbeda dengan tipe 
isi pokok bahasan yang lain. Misalnya, tipe isi pokok bahasan yang 
berupa konsep memerlukan media yang berbeda dengan tipe isi 
pokok bahasan yang berupa prinsip atau prosedur.  Konsep bahwa “ 
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dunia bulat” dalam geografi tidak serta merta memberi keyakinan 
kepada siswa (pebelajar). Kita perlu tunjukkan melalui media globe.  
 
 Prosedur (langkah-langkah) yang perlu kita perhatikan dalam 
memilih  media pembelajaran,  sebagai berikut:  

1) identifikasi ciri-ciri media yang diperlukan sesuai dengan 
kondisi, unjuk kerja (performance) atau tingkat setiap tujuan 
pembelajaran;  

2) identifikasi karakteristik siswa (pebelajar) yang memerlukan 
media  pembelajaran khusus, 

3) identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan   
dengan media pembelajaran yang akan digunakan;  

4) identifikasi pertimbangan-pertimbangan praktis yang me      
mungkiinkan media mana yang mudah diusahakan atau di      
laksanakan; dan  

5) identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang mungkin 
menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran.  

2. Prinsip-prinsip Pemilihan Media 
Ada beberapa prinsip umum dalammemilih dan menggunakan 

media pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut ini. 
1) Tak ada satupun media, prosedur dan pengalaman belajar yang 

paling baik untuk belajar; Percayalah bahwa penggunaan media  
itu sesuai dengan tujuan khusus Pembelajaran; 

2) Anda harus mengetahui secara menyeluruh kesesuaian antara 
isi dan tujuan khusus program; 

3) Media harus mempertimbangkan kesesuaian antara 
penggunaannya dengan cara pembelajaran yang dipilih; 

4) Pemilihan media itu sendiri jangan tergantung pada pemilihan 
dan penggunaan media tertentu saja; 

5) Sadarlah bahwa media yang paling baik pun apabila tidak di-
manfaatkan secara baik akan berdampak kurang baik atau me-
dia tersebut digunakan  dalam lingkungan yang kurang baik; 

6) Kita menyadari bahwa pengalaman, kesukaan, minat dan 
kemampauan individu serta gaya belajar mungkin berpengaruh 
terhadap hasil penggunaan media; 

7) Kita menyadari bahwa sumber-sumber dan pengalaman belajar 
bukanlah hal-hal yang berkaitan dengan baik atau buruk tetapi 
sumber-sumber dan pengalam belajar ini berkaitan dengan hal 
yang konkrit atau abstrak. 
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3. Kriteria Pemilihan 

 Kemampuan  guru atau pembelajar  dalam  memilih media 
yang sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai merupakan pertim-
bangan penting yang lain dalam proses pembelajaran. Pemilihan 
media yang kurang tepat, bahkan sama sekali tidak relevan (asal pi-
lih saja) dapat mengurangi  daya tangkap siswa (pebelajar) terhadap 
bahan ajar yang sedang dipelajari. Mengapa demikian? Sebab 
pemilihan media yang kurang tepat ini bukan  menambah kejelasan 
informasi yang diberikan, tetapi  justru akan  menambah 
 kekaburan informasi yang diperoleh. Oleh sebab itu, pemilihan 
media pembelajaran  perlu dilakukan secara lebih cermat  dan  tepat 
 sasaran. Walaupun tidak ada satu mediapun yang cocok untuk 
satu jenis informasi, mengingat bahwa setiap media memiliki 
karakteristiknya masing-masing. Artinya suatu media efektif dipakai 
untuk menyajikan informasi (verbal), sedangkan media yang lain 
efektif untuk penyajian psikomotorik.  Misalnya, untuk melatih 
gerak maka guru perlu menunjukkan cara atau prosedur 
melakukan tidankan, contoh memukul bola. Hal yang paling 
 penting diperhatikan oleh guru atau pembelajar dalam memilih 
media, yaitu  tersedianya sumber, latar, dan personalia.  

 
 Ada lima kriteria atau prinsip pemilihan media. Kriteria pemi-
lihan media pembelajaran itu meliputi: 1) kesesuaian (appropriate-
ness), 2) tingkat kesulitan (level of sophistication), 3) biaya (cost), 4) 
ketersediaan (availability), dan 5) kualitas teknis (technical quality).  
 

a. Kesesuaian 

Jika kita mengetahui apa yang ingin kita ajarkan dan apa yang 
perlu dipelajari oleh pebelajar, maka kita perlu memilih media yang 
memungkinkan dapat membantu pebelajar memperoleh pengeta-
huan atau perilaku mana yang kita inginkan dapat ditunjukkan oleh 
pebelajar. Misalnya, jika kita menginginkan pebelajar mampu men-
gidentifikasi contoh-contoh kalimat yang salah dan contoh kalimat 
benar yang diucapkan oleh pembicara, maka pebelajar harus mam-
pu mendengarkan pola-pola kalimat yang telah diucapkan tersebut. 
Untuk membantu maksud tersebut maka perlu media audiotape 
recorder atau video/televisi.  
 
 Pilihan kita jatuh pada media di atas. Jika kita mengharapkan 
pebelajar mendeskripsikan iklim dan tumbuhan dari tempat-tempat 
yang dihuni oleh binatang buas, maka teknologi/media gambar 
bergerak (film, televisi) merupakan pilihan yang lebih tepat. Yang 
perlu kita perhatikan bahwa pemilihan media bukan hanya 
didasarkan pada tingkat kesesuaian saja, pemilihan ini harus 
mempertimbingkan kriteria yang lain, yaitu tingkat kesulitan, biaya, 
ketersediaan, dan kualitas teknis. 
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b. Tingkat kesulitan 

 Banyak bahan-bahan atau alat-alat yang telah tersedia di 
pasar hanya mempertimbangkan ruang lingkup kelas. Kita 
sendirilah yang perlu mempertimbangkan tingkat kesulitannya. 
Buku teks yang beredar di pasar dan dipakai di sekolah-sekolah 
hampir tidak pernah mempertimbangkan tingkat kesulitan ini. 
Contoh yang sering kita jumpai misalnya, penggunaan kalimat yang 
terlalu panjang atau kosa kata yang belum pernah didengar 
pebelajar, bentuk huruf, luas isi yang disajikan, tipe visualisasi, dan 
pendekatan penyampaian isi suatu bidang studi.  
 
 Untuk tingkat sekolah dasar (SD) kelas bawah (kelas 1 - 3) 
sesuai dengan karakteristik pebelajar mungkin lebih baik digunakan 
kalimat pendek, kosa kata yang banyak dipakai dalam kehidupan 
sehari-hari, bentuk huruf yang lebih besar, dan menggunakan 
warna dalam penyajiannya. Pada tingkat di atasnya, yaitu kelas 
tinggi ( kelas 4 - 6) dan tingkat berikutnya sudah bisa dipakai huruf 
normal. Sedangkan,warna dan bentuk penyajian masih diperlukan 
guna mempertahankan tingkat kemenarikan pelajaran dan 
meningkatkan perhatian pebelajar terhadap hal yang dipelajarinya. 
 

c. Biaya 

 Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan perlu dipertimbangkan. 
Yang paling urgent diperhatikan adalah keuntungan yang diperoleh 
pebelajar, artinya pebelajar memiliki keuntungan dalam mempelajari 
sesuatu yang diperoleh melalui belajar dengan media. Penggunan 
buku teks di sekolah bukan semata-mata keuntungan ekonomis 
yang diperoleh oleh guru atau sekolah, karena mendapatkan insentif 
dari perusahaan percetakan buku. Keuntungan per unit pebelajar 
akibat belajar dari buku teks perlu mendapatkan tekanan. Demikian 
juga, kebermaknaan media bukan hanya untuk melayani pebelajar 
tertentu, tetapi semua mendapatkan hal yang sama dari apa yang 
dipelajari. 
  

d. Ketersediaan 

 Ketersediaan suatu media manakala kita mengajarkan suatu 
topik atau pokok bahasan tertentu, perlu memperoleh perhatian. 
Pada saat kita hendak mengajar dan dalam rancangan telah 
disebutkan macam atau jenis media yang hendak dipakai maka kita 
perlu mengecek apa tersedia atau tidak media yang akan dipakai 
tadi. Apabila media tersebut ternyata tidak tersedia maka kita perlu 
melakukan media pengganti.  Misalnya, kita mestinya mengajar 
dengan video untuk menjelaskan keberagaman hutan Indonesia, 
tetapi video tersebut tidak tersedia maka kita bisa menggantikannya 
dengan slide, atau foto. 
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e. Kualitas teknis 

 Media yang kita gunakan di kelas hendaknya media yang 
berkualitas tinggi. Artinya, apabila media itu video atau televisi 
maka bentuk tulisan dan bentul visual lainnya dapat dilihat jelas, 
spesifikasi gambar dan suara harus jelas, fokus dan ukuran gambar 
sesuai dengan ruang kelas. Untuk memberikan kuliah di kelas yang 
terdiri atas 30 orang berbeda dengan kelas yang berisi 100 orang 
atau lebih. Papan tulis memadai untuk ukuran kelas yang terdiri 
atas 30 orang, dan sebaliknya tidak akan memadai untuk 100 
orang.     
 
 Di samping memperhatikan hal-hal di atas, pemilihan media 
pembelajaran itu perlu memperhatikan beberapa  kriteria sebagai 
berikut: 
 

f. Tujuan 

Hal yang tak dapat dihindari adalah tujuan yang ingin dicapai 
oleh pebelajar.  Apakah media itu sesuai dengan tujuan 
pembelajaran, atau tujuan kurikulum?  Misalnya, tujuan 
pembelajaran diungkapkan sebagai berikut, “ Setelah membaca 
teks, siswa diharapkan akan dapat mengidentifikasi sedikitnya 5 
kata kerja aktif dengan tepat.”  Media yang dipakai dalam hal ini 
adalah Teks. 

 
Tujuan pembelajaran yang diungkapkan, misalnya “ Siswa 

dapat menunjukkan ibu kota pemerintahan propinsi Jawa Timur 
dengan tepat.” maka media yang dipakai berupa peta propinsi Jawa 
Timur. 

 
g. Isi - Substansi 
Media pembelajaran yang dipakai di kelas mengacu pada tujuan 

pembelajaran (khusus) yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran 
Apakah bahan atau media itu berkaitan dengan isi kurikulum? Apa-
kah media tersebut up-to-date? Apakah media itu tepat untuk me-
nyajikan isi/pesan kurikulum? Apakah media yang dibeli memenuhi 
persyaratan berkenaan dengan tingkat kesulitan pebelajar? Apakah 
media itu sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan atau 
dikomunikasikan? Apabila isi atau substansi topik itu memerlukan 
gambar gerak, apakah media itu memiliki ciri gerak? Jika isi pesan 
itu perlu warna, apakah bahan ini mengandung warna? 
 
 Reiser  dan Gagne membuat  suatu model yang menunjukkan 
bagaimana  cara memilih media pembelajaran yang paling baik. 
Perancang menggunakan model itu dengan cara menjawab beberapa 
 pertanyaan yang berkenaan dengan keterampilan yang diajarkan 
dan kemudian diikuti dengan diagram alur  yang  mengarah pada 
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 beberapa media yang disarankan. Perancang dapat  melihat  aspek 
praktisnya  berkaitan  dengan penggunaan  media yang akan di 
pilih. Teknik  Reiser dan Gagne ini dilandasi dengan suatu hasil 
penelitian yang cermat tentang penggunaan media pembelajaran. 
Faktor-faktor  penting yang perlu  diperhatikan berkaitan dengan 
pemilihan media tersebut mencakup: 1) ketersediaan berbagai media 
di lingkungan yang akan dipakai, 2) kemampuan perancang atau 
keahlian yang dimiliki untuk menghasilkan  bahan yang sesuai 
dengan  media, 3) fleksibilitas, 4) daya tahan, 5) kesesuaian dengan 
bahan, dan 6) efektivitas biaya.  
 
 Ketersediaan media sangat penting diperhatikan, karena 
apabila guru mengajarkan sesuatu tanpa memperhatikan faktor ini 
hanya akan menimbulkan verbalisme saja. Misalnya, sewaktu 
mengajarkan konsep transportasi (kereta api) padahal tidak ada 
tersedia benda itu bahkan contoh modelnya tidak di sekitar siswa 
maka mereka akan bertanya-tanya seperti apa kereta api tersebut. 
Ini bisa diatasi misalnya guru menghadirkan gambar atau fotonya. 
Kemampuan guru menyediakan media  termasuk mungkin 
mengembangkan akan mendukung proses pembelajaran di kelas. 
Apabila tidak tersedia media, guru secara kreatif menciptakan 
sendiri. Dengan demikian, disamping memenuhi prinsip  murah dan 
sesuai, media yang dikembangkan sendiri oleh guru sesuai dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Faktor fleksibilitas atau 
keluwesan merujuk pada kesesuaian antara media yang digunakan 
dengan latar pembelajaran. Media yang digunakan misalnya dapat 
dipakai untuk mengajarkan beberapa topik yang relevan. Contoh 
peta, sangat fleksibel untuk mengajarkan suatu wilayah atau lokasi 
dan tempat-tempat tertentu dan disamping itu mudah 
penempatannya.  Daya tahan merujuk pada tingkat keawetan 
media. Media yang baik apabila tidak hanya cukup dipakai sekali 
saja, tetapi bisa digunakan untuk waktu yang relative lama. Faktor 
ini terkait dengan factor keenamyang efektifitas biaya. Faktor 
kesesuai dengan bahan berkenaan dengan pesan-pesan yang 
dibawakan oleh media sesuai dengan bahan yang dibelajarkan 
kepada pebelajar. 
 
L. Kondisi Penggunaan Media 
      Apakah media itu akan berfungsi secara efektif di mana media 
tersebut akan dipakai? Apakah media itu cocok untuk kelompok 
besar, sedang, kelompok kecil, atau individu? Jika media itu 
diproyeksikan, apakah gambarnya cukup besar dan terang sehingga 
bisa dilihat?  
 

1. Terbukti berguna bagi pebelajar 
    Apakah ada bukti bahwa media yang diproduksi oleh produser 

memiliki daya guna bagi pebelajar, atau hanya coba-coba atau ada 
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proses perbaikan sebelumnya? Apakah media yang telah 
diujicobakan dalam kelompok berguna dan sesuai dengan situasi 
pembelajaran yang kita lakukan?    

 
2. Validasi 

Apakah ada data yang dapat dipercaya bahwa media itu 
membuktikan bahwa pebelajar akan benar-benar belajar dengan 
tepat dan efisien melalui penggunaan media tersebut? Apakah 
terdapat ciri-ciri yang sama pada kelom-pok coba dengan situasi di 
mana media tersebut akan dipakai? Atau, ada validitas tinggi 
bahwa media itu berguna dalam berbagai latar? 

 
M. Proses Seleksi Media 

 Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas, ada 
empat proses langkah-langkah untuk menyeleksi media yang akan 
digunakan. Keempat langkah tersebut meliputi:  
 
a. merumuskan tujuan khusus,  
c. menentukan kawasan tujuan yang ingin dicapai: kognitif,  afektif, 

dan psikomotorik,  
c. memilih strategi yang sesuai dengan kawasan belajar yang  telah 

ditentukan, dan  
d.  memilih media yang sesuai.  

 
Pertama, perumusan tujuan khusus yang ingin dicapai 

hendaknya memiliki ciri-ciri atau  karakteristik:  
 

1) menggambarkan perilaku pebelajar, atau perilaku yang       
    ingin  dihasilkan, 
2) menyatakan perbuatan yang dapat diamati,  
3) menggambarkan kondisi di mana perilaku itu akan terjadi,   
    dan 
4) menggambarkan standar atau derajad yang menentukan  
  apakah tujuan  khusus tersebut terjapai atau belum. 
 

Kedua, menentukan kawasan tujuan pembelajaran yang mencakup 
tiga kawasan, yaitu: 1) bidang kognitif, yaitu tujuan yang berkenaan 
dengan kemampuan mengingat atau mengemukakan kembali 
pengetahuan kognitif dan pengem-bangan keterampilan dan 
kemampuan intelektual; 2) bidang afektif,  yaitu tujuan yang 
berkenaan dengan minat, sikap, nilai, dan pengembangan apresiasi; 
dan 3) bidang psikomotorik, yaitu tujuan yang menyinggung 
masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keterampilan 
manipulatif dan gerak. 
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 Langkah berikutnya, langkah ketiga, adalah memilih strategi 
pembelajaran yang sesuai dengan kawasan tujuan yang telah 
ditentukan. Strategi pembelajaran menentukan prosedur yang akan 
digunakan dalam membantu pebelajar untuk memperoleh 
pengetahuan. Dalam kawasan kognitif, ada lima strategi yang dapat 
dipakai sebagai cara untuk menentukan media yang akan 
dimanfaatkan di kelas. Kelima strategi itu adalah sebagai berikut di 
bawah ini. 
  
 1. Mengidentifikasi 
 2. Memberi nama 
 3. Mendeskripsikan 
 4. Mengurutkan/Menyusun 
 5. Mengkonstruksi 
   
 Strategi mengidentifikasi, menuntut pebelajar agar mampu 
menunjukkan anggota atau bukan anggota suatu kelompok dari 
obyek atau peristiwa ke dalam kelas yang sama. Yang termasuk 
dalam strategi ini adalah menyeleksi, mengenali, mamasangkan 
atau menjodohkan, dan mengklasifikasikan. 
  
 Strategi memberikan nama, menuntut pebelajar memberikan 
nama atau label untuk ciri-ciri benda-benda atau peristiwa khusus. 
Artinya mengingat simbol-simbol atau memberikan keterangan 
detail tentang peristiwa. Yang termasuk dalam kategori ini adalah 
memberi nama, menyebutkan, dan menjelaskan. 
 
 Strategi mendeskripsikan, menuntut pebelajar menunjukkan 
ciri-ciri atau sifat-sifat benda, peristiwa dan/atau hubungan ciri-ciri 
tertentu yang relevan tentang obyek atau peristiwa. Ungkapan yang 
sesuai dengan strategi ini adalah mendefinisikan, menjelaskan, dan 
menunjukkan. 
 
 Strategi mengurutkan, menuntut pebelajar menyusun dua 
atau lebih sesuatu secara berurutan. Ungkapan kata yang termasuk 
dalam strategi ini meliputi: menyusun huruf secara alfabetis, 
mengurutkan atau membuat urutan (ranking), menyusun secara 
berurutan. 
 
 Strategi konstruksi, menuntut pebelajar menghasilkan suatu 
produk yang memenuhi spesifikasi tertentu. Ungkapan yang 
termasuk di dalam strategi ini: menuliskan, menggambarkan, dan 
menyusun. 
  

Kaitannya dengan bidang afektif, ada dua strategi 
pembelajaran yang dapat dipakai, yaitu: 
 
 1. Minat atau motivasi 
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 2. Sikap atau nilai 
 
 Minat atau motivasi, menuntut pebelajar mengekspresikan 
preferen-sinya tentang suatu benda atau obyek atau kegiatan yang 
mengarah pada pencapaian suatu tujuan atau kegiatan. Minat atau 
motivasi ini dapat diamati dengan cara memperhatikan ketekunan 
yang semakin meningkat terhadap suatu tugas atau melalui 
partisipasi secara sukarela dalam menjalankan kegiatan yang 
semakin meningkat atau sering. 
 
 Sikap atau nilai, menuntut pebelajar mengekspresikan 
perasaannya ke arah sesuatu atau hal-hal khusus dan secara 
konsisten mengekspresikan pera-saan atau keadaan. Perilaku 
aktual sesuai dengan perasaan atau keadaan yang diekspresikan. 
Sikap atau nilai ini mungkin diobservasi melalui pemilihan kegiatan 
secara sukarela di mana pilihan kegiatan ini sesuai dengan 
perasaan atau keadaan yang diekspresikan sebelumnya. 
 
 Bidang psikomotorik, mencakup tiga strategi.Ketiga strategi ini 
meliputi: 
 
 1. Strategi laju-diri (self-paced) 
 2. Strategi laju-bersama (mixed-paced) 
 3. Strategi laju secara eksternal (externally-paced) 
 
 Strategi laju diri, yaitu strategi yang menempatkan pebelajar 
dan obyek dalam suatu keadaan tidak bergerak. Pebelajar 
menggerakkan badan atau sebagian anggota badan/tubuh pada 
saat pebelajar telah siap bekerja dengan kecepatannya sendiri. 
Selama melakukan kegiatan atau bekerja terjadi kontak, atau 
pengoperasian, pengendalian, atau menggerakkan obyek yang dituju 
atau obyek diam. Misalnya, pebelajar yang mengetik di mesin ketik 
atau komputer. 
 
  Strategi laju bersama, yaitu pebelajar atau obyek yang akan 
dimanipulasi adalah gerak pada awal dilakukan tindakan. Jika 
pebelajar berinteraksi dengan obyek diam dan sementara itu badan 
atau tubuh pebelajar bergerak, atau menyentuh obyek bergerak 
yang sementara itu tubuhnya diam, maka kegiatan ini disebut 
aktivitas gerak/laju bersama. Misalnya, pebelajar yang sedang 
memukul bola pada permainan softball sementara itu ia sendiri 
dalam keadaan posisi berdiri tegak. 
 
 Strategi laju eksternal, yaitu strategi yang dilakukan oleh 
pebelajar terhadap obyek atau benda yang keduanya sama-sama 
bergerak pada awal dilakukanya tindakan. Jika pebelajar 
melakukan serangkaian gerakan sementara itu ia dan obyeknya 
bergerak, maka ini disebut tindakan yang laju eksternal. Contohnya, 
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adalah pemain sepak bola yang sedang menggiring bola di lapangan 
hijau untuk memasukkan ke gawang lawan.   
 
 Sebagai langkah keempat, yaitu memilih media yang sesuai. 
Pada langkah ini kita telah memiliki tujuan khusus pembelajaran. 
Persoalannya,sekarang bagaimana kita dapat mencapai tujuan 
tersebut? Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan karakteristik 
pebelajar yang secara langsung berhubungan dengan belajar, 
misalnya, kemampuan verbal, keterampilan persepsi visual dan 
audio, pengalaman, inteligensi, motivasi, kepribadian, dan 
ketrampilan sosialnya. Dengan demikian, perlu adanya faktor-faktor 
khusus yang perlu diperhatikan yang dapat membantu 
mempermudah pemilihan media yang ingin digunakan.  

 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam mempermudah 

pemilihan media yang sesuai tersebut meliputi:  
 

1) tugas yang ingin dipelajari, pebelajar, pesan yang akan       
 disampaikan,  dan sistem simbol; dan  

2) organisasi kelas, waktu yang tersedia, dan ruang di mana media 
akan digunakan. 

 

N. Penggunaan Media 
 Ada beberapa cara yang dapat kita pakai dalam memilih dan 
menggunakan media pembelajaran. Kita sering  memilih media yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi atau konsteks belajar. 
Sangat baik, pada saat mengajar kita menggunakan media dengan 
cara memakai model tertentu. Salah satu model yang dapat kita 
pakai dalam memilih dan menggukan media adalah suatu model 
yang disebut ASSURE.  Model ASSURE ini merupakan akronim dari 
Analyze learner, State Objective, Select methods, media, and mate-
rials, Utilize media and materials, Require learner participation, and 
Evaluate and revise. Model ini sangat membantu guru dalam 
menggunakan media pembelajaran di kelas. 
 

1. Menganalisi pebelajar, siswa 
 Langkah pertama dalam perencanaan penggunaan media ada-
lah melakukan idenifikasi pebelajar yang kita ajar. Siapa yang kita 
hadapi, perlu kita kenali sebaik mungkin supaya media yang dipakai 
tepat sasaran dan dapat mendukung pencapaian tujuan. Analisis 
pebelajar ini berkenaan dengan (1) ciri-ciri umum pebelajar (usia, 
jenis kelamin, latar belakang dan sebagainya), (2) kemampuan atau 
kompetensi khusus (pengetahuan keterampilan, sikap), dan (3) gaya 
belajar (visual, auditif, kinestetik atau taktil). 
 
 Misalnya, di kelas yang kita ajar usia pebelajar rata-rata 11 
tahun, motivasiswa (pebelajar) sangat tingi; pengetahuan pebelajar 
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terhadap bahan masih belum pernah mengenal sama sekali atau 
bahan ajar baru; dan gaya belajar mereka rata-rata suka  belajar 
melalui visual dan melakukan. 
 

2. Merumuskan tujuan khusus 
 Langkah kedua adalah merumuskan tujuan khusus pembela-
jaran secara spesifik mungkin. Tujuan khusus ini dijabarkan dari 
kompetensi dasar yang diambil dari silabus (GBPP), dokumen 
kurikulum atau mungkin dirumuskan sendiri oleh pembelajar 
(guru). Rumusan tujuan khusus ini dinyatakan berkenaan dengan 
kemampuan apa yang akan dapat dilakukan oleh pebelajar setelah 
mengikuti pelajaran tertentu.  

 

 
 
Gambar  14:  Peta Wilayah Indonesia 
 
Misalnya, kita mengajarkan  mata pelajaran IPS  SD dengan 

topik bahasan Wilayah Indonesia. Tujuan khusus yang ingin dicapai 
misalnya: Pada akhir pelajaran IPS , siswa kelas V  akan mampu 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. menjelaskan letak geografis Indonesia secara tepat dengan 
menggunakan kalimat sendiri; 

2. menunjukkan posisi kota Sabang dengan tepat; 
3. menyebutkan sedikitnya gunung berapi yang masih aktif di 

Indonesia, dan seterusnya. 
 

3. Memilih metode, media,dan bahan 
 Setelah mengidentifikasi karakteristik pebelajar, merumuskan 
tujuan khusus, langkah berikutnya adalah menentukan cara-cara 
yang sesuai bagaimana mencapai tujuan khusus tersebut, memilih 
format media dan menentukan bahan-bahan untuk mengimplemen-
tasikan pilihan-pilihan tersebut. Ada tiga pilihan yang kita lakukan: 
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(1) memilih bahan dan media yang ada, (2) memodifikasi atau 
mengubah bahan dan media yang ada, dan (3) mengembangkan 
bahan atau media baru. 
 
 Untuk mencapai tujuan di atas, kita dapat menunjukkan peta 
Indonesia kepada pebelajar. Letakkan peta pada posisi yang mudah 
dilihat atau diamati oleh seluruh pebelajar. Mudah dilihat sekaligus 
dapat dijangkau oleh pebelajar. Peta cukup terlihat jelas, jangan 
terlalu kecil, atau jauh dari jangkauan pebelajar. Kita mengajak  
pebelajar melakukan diskusi kelompok, jumlah kelompok 4 – 5 
orang.  Kemudian meminta para pebelajar mengamati peta 
Indonesia, meminta mereka menunjukkan dan sebagainya. 
 

4. Memanfaatkan atau menggunakan media dan bahan 
 Setelah melakukan pilihan-pilihan, memodifikasi, atau 
mengembangkan, langkah berikutnya kita perlu merencanakan 
bagaimana media, bahan-bahan tersebut digunakan untuk 
mengimplementasikan metode yang kita tentukan. Langkah 
pertama, kita mengadakan kaji bahan (preview) dan memberikan 
latihan-latihan. Langkah berikutnya, menyiapkan kelas,  peralatan 
dan fasilitas yang diperlukan (membentuk kelompok, menyajikan 
peta, lembar tugas) yang telah disediakan. Langkah terakhir, 
melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode 
atau teknik-teknik yang sesuai. Para pebelajar dapat juga 
menggunakan media dan bahan-bahan secara individual, dalam 
pembelajaran mandiri, atau mereka  belajar secara kelompok 
(cooperative learning). 
 
 Untuk mencapai tujuan di atas, kita meminta pebelajar secara 
bergantian maju dan menjelaskan posisi Indonesia dengan 
menggunakan peta yang ada. Mengajak para pebelajar mencermati 
letak kota Sabang atau kota-kota penting lainnya. Kita mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan lokasi gunung-gunung  
berapi yang ada di Indonesia, apa keuntungan dan kerugiannya dan 
seterusnya. 
 

5. Mengajak partisipasi pebelajar 
Pembelajaran yang efektif menuntut adanya partisipasi aktif 

para pebelajar. Partipasi aktif ini ditandai oleh keterlibatan fisik, 
mental, emosional dan social pebelajar. Untuk itu, perlu disediakan 
aktivitas-aktivitas yang memungkinkan para pebelajar 
menggunakan pengetahuan dan keterampilannya.  
 
 Setelah menunjukkan peta atau gambar wilayah Indonesia, 
guru membagi pebelajar ke dalam kelompok-kelompok (4-5 siswa) 
untuk mendiskusikan masalah atau pertanyaan yang diajukan. 
Setiap kelompok memilih ketua, perekam hasil, juru bicara dan 
peran-peran lain yang dipandang perlu. Setelah beberapa waktu 
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kemudian diskusi selesai, guru meminta setiap wakil kelompok 
menyampaikan laporan hasil kerjanya. Ini dilakukan secara bergilir, 
dan meminta kelompok lain memberikan tanggapan. Setelah selesai 
diskusi kelompok, guru mengajar seluruh kelompok bergabung 
kembali dalam kelas. Proses ini dilakukan untuk mengakomodasi 
seluruh hasil diskusi. Dan menilai apakah tujuan yang telah 
direncanakan telah tercapai. 
 
 

 
 
 
 Gambar 15: Siswa Melakukan  Diskusi Kelompok 
  
 
 

6. Mengevaluasi dan merevisi 
Setelah aktivitas pembelajaran berakhir, langkah penting beri-

kutnya adalah melakukan evaluasi terhadap dampak dan keefekti-
fan pembelajaran serta melakukan asesmen belajar para pebelajar. 
Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hasil pembejela-
ran, guru harus mengadakan evaluasi proses pembelajaran secara 
menyeluruh. Apakah tujuan khusus telah dapat dicapai? Apakah 
media, metode, dan semua sumber belajar mendukung para pebela-
jar dalam mencapai tujuan khusus tersebut?  dan sebagainya.  
 
 Untuk memperoleh hasil autentik, semua rekaman atau cata-
tan hasil diskusi baik dalam kelompok maupun kelas dikumpulkan. 
Selanjutnya, guru membagikan lembar evaluasi, atau mungkin be-
rupa daftar cek yang memuat tentang tingkat penguasaan pebelajar 
terhadap bahan yang dipelajarinya.  
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O. Rangkuman 
 Ada  tiga tugas  pokok guru atau pembelajar yang amat 
 penting, yaitu sebagai perancang (designer), pelaksana (executor), 
 dan penilai (evaluator). Tugas ini  memerlukan suatu perhatian 
khusus karena atas dasar pelaksanaan tugas inilah seorang guru 
 atau  pembelajar seharusnya membuat keputusan terhadap baik 
kepada aktivitas  siswa (pebelajar)  seluruh  kelas maupun  secara 
perseorangan. Semua tugas  yang dilakukan dan  diemban  oleh 
guru  atau pembelajar, yaitu penerapan pendekatan pembelajaran 
aktif dan bermakna bertumpu dari peningkatan aktivitas seseorang 
dalam menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, yang dapat dilihat 
dari tujuan nasional dan mengisyaratkan pembangunan manusia 
seutuhnya, yang mampu berdiri sendiri dan juga mampu 
bertanggung jawab  atas pembangunan sesamanya. 
 
P.   Bahan untuk pendalaman 
        Preksripsi tugas: Setelah membaca dan memahami bahan 
belajar ini, Anda diminta mempraktekkan dalam simulasi 
pembelajaran.  Coba Anda buat sebuah rancangan pembelajaran 
dengan topik tertentu dalam bidang studi/mata pelajaran di kelas 
Anda. Jangan lupa mencantumkan lama atau durasi waktu 
mengajar Anda. Pilih dan tentukan media apa yang cocok menurut 
mengajarkan topik yang Anda ajarkan di kelas tersebut. Kemudian 
sajikan dalam simulasi pembelajaran. Waktu simulasi berkisar 
antara 10-25 menit. Ambil situasi pada saat Anda menggunakan 
Media tersebut. Mengapa Anda memilih dan menggunakan media 
tersebut?  
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