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BAB  I 

TEKNOLOGI 
PENDIDIKAN, TEORI 

BELAJAR, DAN 
PRINSIP-PRINSIP 

BELAJAR

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V

A. Pengertian

B. Teori Belajar

C. Prinsip
Pembelajaran



 Tidak selalu meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik

 ciptakan lingkungan belajar yang dapat
memfasilitasi proses belajar

 Ciptakan kondisi-kondisi antara

1. pimpinan sekolah,

2. guru,

3. standar dan isi kurikulum,

4. ketersediaan sarana dan prasarana,

5. penilaian yang efektif,

6. serta peserta didik yang aktif dan
konstruktif



A. Pengertian Teknologi Pendidikan

Cara sistematis dalam merancang,
mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan
mengevaluasi proses-proses dan sumber-sumber
untuk belajar (Richey & Seels, 1994).

Suatu studi dan praktek etis yang memfasilitasi
belajar dan meningkatkan kinerja dengan
menciptakan, menggunakan, dan mengelola
proses-proses dan sumber-sumber teknologi yang
sesuai (Januszewski & Molenda , 2008)



B. Teori Belajar

Teori deskriptif = Teori belajar (learning)
cenderung mendeskripsikan bagaimana

manusia belajar

Teori preskriptif = Teori pembelajaran
(instruction), mempreskripsikan metode-
metode mengajar, menciptakan kondisi terbaik
untuk membantu peserta didik



1. Behaviourisme

 Menekankan adanya perubahan perilaku

 Menekankan arti pentingnya membuat hubungan
antara pengalaman dan perilaku

 Tokoh :

Pavlov dengan teorinya yang disebut
pengkondisian klasik (classical conditioning)

Thorndike dengan teori hubungan antara
stimulus (S) dan respon (R).

Skinner, teorinya disebut pengkondisian
operan (operant conditioning). 



2. Kognitivisme

 Belajar adalah perubahan persepsi dan
pemahaman

 Mendeskripsikan perubahan dalam belajar, 
berpikir, dan penalaran.

 Tokoh: 

Piaget, menemukan bagaimana anak-anak
berpikir, dengan cara menganalisis terhadap
jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Vygotsky, yang memberi kontribusi tentang
perkembangan bahasa dan berpikir.

Bruner , yang mengembangkan teori
perkembangan kognitif



Tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget
:

 Tahap sensorimotor (umur 1,5 – 2 tahun),

 Tahap praoperasional (umur 2 – 6 atau 7 tahun)

 Tahap operasional konkrit (umur 6 atau 7 tahun –
umur 11 atau 12 tahun)

 Tahap operasional formal (umur 14 tahun ke atas)

Tahap-tahap berpikir menurut Bruner:

 Enaktif, .

 Ikonik,

 Simbolik,



3. Konstruktivisme

 menempatkan posisi peserta didik untuk
membangun pengetahuannya sendiri secara aktif.

 Belajar adalah menginternalisasi dan membentuk
kembali, atau mentrasformasi pengetahuan baru

 Menambah / memperluas teori Piaget, Vygotsky, 
Bruner

 Tidak hanya memberi gambaran secara tepat
bagaimana peserta didik belajar, tetapi juga
menyajikan alat yang kuat untuk menyelesaikan
masalah kebosanan



4. Pemrosesan informasi

 Menekankan pada bagaimana suatu
informasi yang masuk pada peseta didik
diproses

Short term
memory

Long term
memory

Sensory 
register

Sensory 
input



C. Prinsip-prinsip Pembelajaran

Prinsip-prinsip (Atwi Suparman, 2005):

1) Respon-respon baru diulang sebagai akbat
dari respon tersebut.

2) Perilaku peserta didik tidak hanya dikontrol
akibat respon, tetapi juga pengaruh kondisi
atau tanda-tanda di lingkungan peserta didik

3) Perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda
tertentu



3) Belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-
tanda yang terbatas akan ditransfer pada situasi
lain secara terbatas pula.

4) Belajar menggeneralisasikan dan membedakan
adalah dasar untuk belajar sesuatu yang 
kompleks, 

5) Status mental peserta didik untuk menghadapi
pelajaran akan mempengaruhi perhatian dan
ketekunan selama proses belajar



7) Kegiatan yang dibagi menjadi langkah-

langkah kecil dan disertai umpan balik

8) kegiatan-kegiatan yang kecil akan dapat

dikurangi bila materi belajar kompleks

9) Keterampilan tingkat tinggi



10) Belajar cenderung menjdi cepat dan efisien serta
menyenangkan bila peserta didik diberi
informasi. 

11) Perkembangan dan kecepatan belajar peserta
didik bervariasi.

12) Dengan persiapan, peserta didik dapat
mengembangkan kemampuan
mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri
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A. Kurikulum Berbasis Kompetensi

1. Pengertian KBK

≡ Perangkat rencana dan pengaturan kompetensi
dan hasil belajar yang harus dicapai peserta
didik.

≡ Orientasi KBK :

1. hasil dan dampak yang diharapkan

2. muncul pada diri peserta didik melalui
serangkaian pengalaman belajar yang
bermakna, dan keberagaman yang dapat
dimanifestasikan sesuai dengan
kebutuhannya.



Ciri-ciri KBK: 

 Menekankan pada pencapaian kompetensi,

 Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, 

 Pembelajaran menggunakan pendekatan dan
metode yang bervariasi,

 Sumber belajar bukan hanya guru/ dosen, 
melainkan aneka sumber, dan

 Penilaian menekankan pada proses dan hasil
belajar



2. Jenis kompetensi

4 jenis kompetensi kemampuan individu dan
sosial:

 kompetensi akademik

 Kompetensi okupasional.

 kompetensi kultural

 kompetensi temporal, 



Peraturan Mendiknas No. 16 tahun 2007 tentang
standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru 
dikemukakan 4 kompetensi guru , yaitu: 

1) Kompetensi pedagogik, 

2) Kompetensi kepribadian,

3) Kompetensi sosial, dan

4) Kompetensi profesional



Kompetensi kepribadian

 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, 
dan berwibawa

 Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga
menjadi guru, dan rasa percaya diri

 Menjungjung tinggi kode etik profesi guru

 Kompetensi sosial
 Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang
keluarga, dan status sosial ekonomi.

 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

 Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah republik Indonesia 
yang memiliki keragaman sosial budaya.

 Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 
secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.



Kompetensi Profesional

 Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir
keilmuan yang mendukkung mata pelajaran yang 
diampu

 Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar
mata pelajaran / bidang pengembangan yang diampu

 Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara
kreatif

 Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan
dengan melakukan tindakan reflektif

 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri



B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)

1. Pengertian KTSP
Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan
oleh masing-masing satuan pendidikan

2. Prinsip Pengembangan KTSP 
 Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan

kepentingan peserta didik dan lingkungan
 Beragam dan terpadu
 Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni
 Relevan dengan kebutuhan kehidupan
 Menyeluruh
 Belajar sepanjang hayat
 Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah



3. Acuan Operasional Penyusunan KTSP 

 Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

 Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik

 Sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik

 Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

 Tuntutan pembangunan daerah dan nasional dan tuntutan dunia
kerja

 Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

 Agama

 Dinamika perkembangan global

 Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

 Kondisi sosial budaya dan masyarakat setempat

 Kesetaraan gender

 Karakteristik satuan pendidikan



4.  Acuan operasional KTSP untuk
peningkatan

 Iman dan takwa serta akhlak mulia

 Potensi , kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat
perkembangan dan kemampuan peserta didik

 Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkung

 Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

 Tuntutan dunia kerja

 Perkembangan ilmu pengembangan teknologi, dan seni

 Agama

 Dinamika perkembangan global

 Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

 Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

 Kesetaraan gender

 Karakteristik satuan pendidikan



5. Komponen KTSP

a. Tujuan pendidkan tingkat satuan
pendidikan

b. Kalender pendidikan

c. Struktur dan muatan KTSP



6. Pelaksanaan penyusunan KTSP

Analisis konteks

→Analisis potensi dan kekuatan/ 
kelemahan yang ada di sekolah

→Analisis peluang dan tantangan yang 
ada di masyarakat dan lingkungan
sekitar

→Mengidentifikasi standar isi dan standar
kompetensi lulusan



C. Penyusunan silabus

1. Pengertian

Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata
pelajaran dan/ atau tema tertentu yang mencakup
standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
pengalaman belajar, materi pokok, sumber/alat/bahan, 
alokasi waktu, penilaian

2. Prinsip-prinsip pengembangan silabus
 Ilmiah
 Relevan
 Sistematis
 Konsisten
 Aktual dan kontestual. 
 Fleksibel. 
 Menyeluruh



3. Langkah-langkah penyusunan
silabus

a. Identifikasi : identitas suatu jurusan, 
kelas, semester, bobot sks

b. Perumusan Standar koompetensi (SK) 
dan Kompetensi Dasar (KD)

c. Penentukan materi pokok dan sub 
materi pokok

4. Pemilihan Pengalaman Belajar



5. Penjabaran Kompetensi Dasar menjadi
Indikator

6. Penjabaran Indikator ke dalam
Instrumen Penilaian

 Dalam menyusun insterumen penilaian
harus didasarkan pada indikkator-indikator
keberhasilan yang telah ditetapkan

 Instrumen penilaian betul-betul mmengukur
apa yang seharusnya diukur



7. Alokasi Waktu

 Memperkirakan waktu yang diperlukan

 Untuk mencapai satu (1) KD prinsip minimal 
dipertimbangkan, 

 Dasar : 

1. Tingkat kesukaran materi, 

2. Cakupan materi, 

3. Frekuensi pengunaan materi, 

4. serta tingkat pentingnya materi dipelajari.

8. Sumber / Alat / Bahan

 sumber adalah: buku-buku rujukan, referensi atau
bahan ajar lainnya, 

 alat dan bahan adalah peralatan dan gahan-bahan
yang digunakan untuk pembelajaran



D. Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) 

Langkah-langkah penyusunan : 

1. Identifikasi (

2. Menambahkan: pertemuan ke ...........

3. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan
indikator

4. Tahap-tahap pembelajaran : Pendahuluan, 
Penyajian, dan Penutup

5. Mengisi kegiatan pembelajaran, 

6. Tambahkan metode, media, serta sumber belajar.                        

7. Tetapkan alokasi waktu tiap pertemuan.
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A. Model Pembelajaran
 Pendekatan adalah suatu cara pandang terhadap

sesuatu

 Model adalah suatu kerangka berpikir yang dipakai
sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan

 Strategi pembelajaran, adalah perpaduan dari urutan
kegiatan dan cara pengorganisasian pembelajaran
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Dick & 
Carey, 2000). 

 Metode pembelajaran adalah cara yang digunakkan
untuk penyampaian pelajaran

 Teknik adalah cara-cara khusus yang diterapkan oleh
guru dalam penyampaian pelajaran.



B. Jenis-Jenis Model Pembelajaran

1. Belajar kolaboratif (Collaborative Learning)

 Prinsip pokok :

Adanya kerjasama 2 orang atau lebih

Memecahkan masalah bersama dalam kelompok

Mencapai tujuan tertentu yang sama

Adanya ketergantungan yang positif

 Bentuk-bentuk belajar kolaboratif (Slavin, 
2009)

- Student Teams Achievement Divisions (STAD)

- Teams Games Tournament (TGT)

- Jigsaw



2.Pembelajaran kontekstual
(Contextual Teaching and 
Learning / CTL)

 Pembelajaran yang memungkinkan peserta didik
memperkuat, memperluas, dan menerapkan
pengetahuan dan keterampilan akademiknya (the 
Washington state Consorsium for CTL, 2001).

a. Prinsip pembelajaran kontekstual

1. kesaling-bergantungan

2. Diferensiasi

3. Pengaturan diri



b. Komponen-komponen model 
kontekstual

1. Konstruktivisme (constructivism), 

2. Bertanya (questioning), 

3. Menemukan (inquiry), 

4. Masyarakat belajar (learning community), 

5. Pemodelan (modelling), 

6. Refkleksi (reflection), dan

7. Penilaian nyata (authentic assessment)



3. problem solving, discovery inquiry

a. Belajar pemecahan masalah

Tujuan : menyiapkan peserta didik untuk memecahkan
masalah dalam kehidupan sehari-hari

Tingkat problem solving

Tingkat I II III
Mengidentifikasi
masalah

Dimunculkan oleh
guru atau buku
teks

Dimuncukan oleh
guru atau buku
teks

Dimunculkan oleh
peserta
didik

Proses pemecahan
masalah

Ditetapkan oleh
guru atau buku
teks

Ditetapkan oleh
peserta didik

Ditetapkan oleh
peserta didik

Penetapan solusi
tentatif

Ditentukan oleh
peserta didik

Ditentukan oleh
peserta didik

Ditentukan oleh
peserta didik



b. Belajar penemuan (Discovery learning)

 Peserta didik belajar secara intensif dengan
mengikuti metode investigasi ilmiah di bawah
supervisi guru

 Tingkat discovery

a. Diskoveri terbimbing (guided discovery)

b. Diskoveri dengan bimbingan yang 
dimodifikasi (modified discovery), 

c. Diskoveri terbuka (Open discovery)



c. Belajar inkuiri (inquiry learning)

 menekankan pada proses investigasi masalah

 Tidak ada pola tertentu yang ditetapkan.

 Menggunakan pendekatan intuitif dalam
memecahkan masalah.

 Tidak ada preskripsi atau prosedur pemecahan
tertentu yang ditetapkan

 Keberhasilan tidak tergantung pada pencapaian
kesimpulan yang ditetapkan sebelumnya.

 Diperlukan pengalaman personal yang tinggi



4. Belajar melalui pengalaman ( 
Experiential Learning

 Ide-ide dibentuk dan dibentuk kembali melalui
pengalaman.

 Implikasinya, belajar ide-ide dan keyakinan sendiri pada
tingkat elaborasi yang berbeda

 Cara experiential learning menjadi bagian integral 
pembelajaran:

1. memberi kesempatan peserta didik mendapat
pengalaman dalam bentuk kerja praktek terstruktur

2. dirancang dengan mengembangkan keterampilan dan
teknik

3. memberi kesempatan peserta didik belajar dari
pengalaman di lingkungan alami dengan penempatan
kerja.

 Peserta didik belajar di dunia riil dan akan diperoleh
kesanggupan menemukan apa yang dipelajari serta
bagaimana belajar.



5. Pembelajaran Terpadu

 Metode pengorganisasian isi pembelajaran dengan
memanfaatkan bidang-bidang studi atau mata
pelajaran yang sesuai

 Konsep Pembelajaran terpadu

1. Bahwa anak-anak tidak membedakan antara
bidang-bidang mata pelajaran

2. Berdasarkan pada konsep bahwa berbagai mata
pelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan
belajar.

3. Pembelajaran terpadu berdasarkan metode
mengajar induktif, yang menghubungkan berbagai
kegiatan dengan topik tertentu yang diintegrasikan
ke dalam satu kesatuan



Model pembelajaran terpadu

 Connected (keterhubungan)

 Pembelajaran Tematik (jaring laba-
laba)

 Problem-based learning (PBL)



Keuntungan pembelajaran
terpadu :
 Memungkinkan peserta didik menggunakan

keterampilan

 Pemecahan masalah dan berpikir kritis akan
berkembang melalui penggunaan
keterampilan

 Situasi yang riil Peserta didik memperoleh
cara pemecahan masalah yang bermakna



Lanjutan

 Memanfaatkan tumpang tindih dalam
menginvestigasi konsep tertentu

 Retensi peserta didik akan terbantu melalui
berbagai modalitas.

 Transfer belajar terjadi bila suatu situasi di mana
keterampilan yang dipelajari sedekat semirip
mungkin dengan situasi di dunia riil



Langkah-langkah
pembelajaran Terpadu
1. Pilih tema/ topik yang akan dipelajari

2. Tentukan konsep-konsep yang akan
dikembangkan.

3. Tentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan
dilaksanakan

4. Tentukan mata pelajaran apa saja yang terkait
dengan suatu konsep.



Lanjutan……..

6. Mereviu kegiatan-kegiatan dan mata pelajaran-
mata pelajaran yang terkait

7. Mengorganisasikan materi untuk
mempermudah pendistribusian dan
penggunaannya

8. Menentukan urutan kegiatan-kegiatan yang 
akan disajikan di kelas. 

9. Mengadakan diskusi tindak lanjut



6. Quantum learning

 Menjelaskan bagaimana cara belajar efektif

 Indikator keberhasilan : peserta didik sejahtera (kalau
aktivitas belajar menyenangkan dan menggairahkan)

Kunci keunggulan pembelajaran quantum:

1. Integritas 5. Komitmen

2. Kegagalan awal kesuksesan 6. Tanggung jawab

3. Berbicara dengan niat baik 7. Sikap luwes/ fleksibel

4. Pola pikir kekinian 8. Keseimbangan



a. Model pembelajaran quantum

 Unsur-unsur Pembelajaran quantum :

1. Konteks adalah latar untuk pengalaman . 

2. Isi,

Isi ini meliputi

 interaksi gutu-peserta didik, 

 interaksi peserta didik- kurikulum, 

 belajar keterampilan belajar, dan

 belajar keterampilan hidup.



b. Gaya belajar peserta didik (modalitas
V-A-K)

 Visual bercirikan: teratur, menjaga penampilan, 
mengingat dengan gambar, lebih suka membaca
daripada dibacakan, mengingat apa yang dilihat

 Auditorial ciri: perhatiannya mudah terpecah, 
berbicara dengan pola berirama, belajar dengan cara
mendengarkan, menggerakkan bibir/ bersuara saat
membaca, berdialog secara internal dan eksternal

 Kinesetik sering: menyentuh orang dan berdiri
berdekatan, banyak bergerak, belajar dengan
melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, 
menanggapi secara fisik, dan mengingat sambil berjalan
dan melihat



 Agar peserta didik ada pada jalur dan tetap
berminat belajar, digunakan KEG (Know what 
you want).

 5 keterampilan penting untuk dikuasai peserta
didik lebih cepat dan lebih efektif

1. cara memusatkan konsentrasi

2.cara mencatat

3.cara mepersiapkan tes

4.cara membaca cepat

5.cara mengingat



7. Resource-Based Learning 

a. Open Learning 

 Menawarkan kepada peserta didik pilihan tentang:

 Dimana peserta didik akan belajar

 Kapan peserta didik akan belajar

 Bagaimana peserta didik akan belahjar

 Langkah/strategi belajar - tidak di siapkan oleh
guru, atau orang lain, atau dalam kelas berbagi
(sharing)

 Bebas dari interupsi



b. Distance learning

 Dideskripsikan sebagai belajar yang berlangsung pada
suatu jarak dari penyaji materi belajar

 Materi yang akan diajarkan kepada peserta didik disiapkan
oleh tutor, atau sekelompok orang

 Salah sati aspek terbaik dari jenis materi di sini adalah
konsisten dalam hal kualitas, gaya dan presentasi untuk
peserta didik

 bentuk awal belajar jarak jauh : korespondensi (surat-
menyurat)

 Masuk ke th 90’an materi-materi belajar jarak jauh , dapat
seperti belajar terbuka : Kaset audio, Pelatihan video, 
Pelatihan berbasis komputer, Video interaktif kombinasi
kontrol komputer dengan materi video, Buku-buku, yang 
tidak seluruhnya modern, tetapi dapat dibeli dimana-mana. 



c. Fleksible learning

 Merupakan cara belajar yang menggunakan segala bentuk
sumber belajar.

 Dapat diterapkan pada kerangka untuk penggunaan
sumber-sumber belajar dengan basis ad hoc, yang
diinisiasikan pada pengguna atau atasan/ manajernya.

Argumen yang mendasari
 Utama : memungkinkan sejumlah besar orang mecapai

keberhasilan mengambangkanpotensinya
 Kesempatan untuk belajar tersedia di segala waktu, bila

seseorang sudah siap untuk mulai
 Sarana belajar yang efektif dari segi biaya, kesempatan

belajar tersedia lebih banyak dan untuk semua orang
 Dengan menggunakan berbagai sumber belajar, akan

mengajarkan tanggung jawab yang lebih besar pada
pelatihan dan pengembangan diri peserta didik sendiri

 Motivasi lebih besar, terdidik dan mendapatkan lebih
banyak materi untuk bekal kerja.



C. Metode-Metode Pembelajaran

1. Ceramah

2. Tanya jawab

3. Diskusi

4. Kerja Kelompok

5. Demonstrasi & Eksperimen

6. Sosiodrama & Bermain Peran

7. Pemberian Tugas dan Resitasi

8. Drill/ Latihan

9. Karyawisata



BAB IV

MEDIA 
PEMBELAJARAN 

DAN SUMBER 
BELAJAR

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V

I. Belajar Jarak Jauh (BJJ)

J. Online Learning

K. Sumber Belajar

A. Pengertian 

B. Jenis-Jenis Media 
Pembelajaran

C. Pengembangan Media 
Sederhana

D. Dasar-Desain Visual

F. Pemilihan Media

G. Pemilihan Multimedia

H. Penggunaan Media



A. Pengertian 

• Media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, 
alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan
kondisi belajar

• Konsep media pembelajaran

1. perangkat keras (hardware) ex: OHP dan

2. materi atau bahan yang disebut perangkat
lunak (software) ex : materi pada
transparan / Overhead Transparacy (OHT)

• Alat pelajaran adalah alat-alat yang dipakai untu
kegiatan sehari-hari di kelas

 Sumber belajar diartikan sebagai segala sesuatu
yang dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan
belajar



B. JENIS-JENIS MEDIA 
PEMBELAJARAN

 Media visual: media pandang

1. Media visual yang tidak diproyeksikan

2. Media visual yang diproyeksikan

 Media Audio

1. Media Audio Tradisional

2. Media Audio Digital

 Bentuk-Bentuk Program Audio

 Membangun Keterampilan Mendengarkan

 Media Audio-Visual

1. Slide Suar

2. Televisi

 Multimedia



MEDIA VISUAL

1. Media Visual Yang Tidak Diproyeksikan

 media sederhana, 

 Tidak membutuhkan projektor dan layar untuk
memproyeksikan perangkat lunak

 Digunakan karena lebih mudah pembuatan maupun
penggunaannya.

 Jenis :

a. Gambar Mati f. Diagram

b. Ilustrasi g. Grafik

c. Karikatur h. Peta Datar

d. Poster i. Realia dan Model 

e. Bagan j. Berbagai Jenis Papan



2. Media visual yang diproyeksikan

 suatu media viual, namun dapat diproyeksikan
pada layar

 Terdiri dari dua unsur yang tak dapat dipisahkan, 
yaitu perangkat keras dan perangkat lunak

 Jenis media visual yang diproyeksikan

a. OHP

b. Slide 

c. Filmstrip 

d. Opaque Projector 



MEDIA AUDIO

 Langkah mendengarkan (menyimak) :

1. Seseorang mendengar secara aktual karena adanya
stimulus auditif. 

2. Otak perlu meneruskan stimulus tersebut ke dalam
urat syaraf otak dan memrosesnya. 

3. Menghubungkan aspek kognitif yang sesuai dengan
informasi baru tersebut

 Merupakan keterampilan yang penting untuk belajar
tipe auditif

 Jenis media audio :

a) Media audio tradisional : Audio Kaset , Audio 
Siaran, Telepon

b) Media Audio Digital : Media Optik , Audio 
Internet,Radio Internet 



Bentuk-Bentuk Program Audio

a).  Program wicara

 pendengar tidak harus diam

 Berisi suatu pembicaraan yang bersahabat

 Pribadi yang membosankan, jarang menarik
minat pendengar, walaupun topik
pembicaraan yang dibawakan penting.



b). Wawancara

 Merupakan  suatu pembicaraan yang berpangkal 
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh 
seorang pewawancara kepada seseorang atau lebih 
untuk memperoleh informasi

 Jenis wawancara :

a. Wawancara informasi, 

b. Wawancara pribadi, 



c). Diskusi

 Merupakan pembicaraan yang memungkinkan
pertukaran ide, 

 Bertujuan agar para pendengar berpikir

 Diskusi dapat berbentuk :

 Wawancara dan pewawancara dapat
mengemukakan pendapatnya sendiri

 Menampilkan seorang ketua dengan 3 
sampai 4 orang peserta (panel atau forum 
yang bersifat agak formal)



d). Buletin

 suatu berita kilat

 Biasanya disiarkan sesudah koran sore telah
sampai pasaran. 

 Sekarang banyak sekali berita penting dan
ringkasan berita disiarkan berjam-jam oleh
stasiun radio.



e). Warta berita

 Suatu bentuk siaran berita yang berisi

1. sejumlah kesaksian mata, 

2. ringkasan pidato, 

3. laporan kejadian, 

4. komentar, 

5. pembicaraan pendek dan wawancara

 mahal karena

1. memerlukan staf yang besar,

2. komunikasi dengan stasiun luar negeri, dan

3. fasilitas teknis yang lain



f). Program dokumenter

 Berisi berita mengenai peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

 Lama program sekitar 15-60 menit, 

 Panjang skenarionya tergantung ukuran subjek dan cara
pengungkapan

 sifatnya faktual (keadaan nyata). 

 ada yang abstrak, yang merupakan eksistensi
(pengejawantahan) realita atau menelusuri bagian yang 
tersembunyi di belakang realita.

 Dapat membicarakan kehidupan seseorang, apa yang 
dilakukan, dan apa yang dipikirkankannya

 Dapat menunjukkan bagaimana sesuatu dikerjakan, 

 Dapat juga mempertanyakan suatu soal dan pemecahannya.



g). Program feature dan majalah udara

 memiliki banyak kesamaan

 Perbedaan yang pokok ialah

 majalah udara mempunyai dua tema atau lebih
dalam satu acara. 

 majalah udara materinya berubah sesuai dengan 
penyajian (pembicaraan, interview, atau diskusi, 
tetapi masing-masing tetap membicarakan atau 
mengembangkan tema/topik/pokok yang sama.

 Feature pokok masalahnya dapat dibahas lebih 
luas dan mendalam sedangkan majalah udara 
yang hanya dibahas dalam beberapa menit



h). Drama audio

 merupakan sandiwara yang mengandung masalah 
atau konflik  kejiwaan

 bersifat ganda, selain terikat pada kaidah drama, 
juga harus sesuai untuk media audio (radio)

 Penulis drama audio adalah seorang komunikator, 
penyalur nilai-nilai, ide-ide, atau gagasan-gagasan

 Struktur drama audio : sebab musabab, peristiwa-
peristiwa, konflik dan penyelesaiannya secara 
berurutan 



MEMBANGUN KETERAMPILAN 
MENDENGARKAN

Strategi mengajarkan kebiasaan mendengarkan 
dengan efektif : Campbell (2000) (dalam Duffy, 
2003)

1. Konsentrasi

2. Perhatian

3. Kontak pandang

4. Menggunakan bahasa tubuh

5. Memahami simbol-simbol komunikasi

6. Mengulangi pesan

7. Mempertanyakan / klarifikasi



MEDIA AUDIO VISUAL

 Media dimana seseorang tidak hanya dapat
melihat atau mendengar saja, tetapi dapat melihat
sekaligus mendengarkan sesuatu yang 
divisualisasikan

 Jenis media :

a. Slide Suara :

→Media visual yang menampilkan sejumlah slide, 

→Unsur-unsur program slide suara yang baik
yakni Graphic artist, Photografer, dan Narator



Jenis program slide

Menurut sasarannya

 Program slide untuk promosi

 Program slide yang berupa anjuran

 Program slide untuk penerangan,

 Program slide ilmu pengetahuan khusus.

 Program slide pengetahuan populer

 Program slide yang bersifat dokumenter :



b. Televisi

 program yang memperlihatkan sesuatu dari 
jarak jauh

 Program televisi dibedakan menjadi

a). Jaringan televise sekitar atau closed 
circuit television (CCTV)

b). Program televisi siaran (television 
broadcast)



 Fungsi Media Televisi

1. Fungsi penerangan, memberi penerangan
kepada massa.

2. Fungsi pendidikan; media  televisi 
merupakan suatu media yang dapat 
menyiarkan sesuatu kepada khalayak dalam 
jumlah besar secara simultan

3. Fungsi hiburan; fungsi hiburan yang 
melekat pada televisi, saat ini tampak lebih 
dominan



c). Kerucut  Pengalaman

 Tahap-tahap dari pengalaman konkrit ke abstrak



a). Direct purposeful experiences ( pengalaman
langsung)

 merupakan kenyataan yang dialami sendiri secara
langsung oleh seseorang

 Pengalaman yang mempunyai tujuan tertentu
(purposeful).

b). Contriverd experiences atau indirect 
experiences (pengalaman tiruan atau tidak
langsung).

 merupakan sesuatu yang dibuat atau tiruan, yang 
berbeda dengan aslinya, baik dalam ukuran, 
kompleksitas, atau keduanya.

 Pengalaman tidak langsung, yang merupakan
tiruan dari realita



c). Dramatized experiences (pengalaman
bersandiwara)

 Partisipasi dalam sandiwara, dapat membantu lebih
dekat dengan realita

 Pebelajar dapat memerankan karakter dalam suatu
pertunjukan tableau, atau tentang sejarah.

 Dramatisasi memberikan kelebihan tertentu dalam
pembelajaran di luar situasi riil.

 Berpartisipasi dalam sandiwara dengan menonton
sandiwara berbeda



d). Demonstration (demonstrasi)

 merupakan penjelasan visual dari suatu fakta, ide, atau
proses yang penting

 memerlukan pengamatan yang teliti

 pebelajar mungkin menanyakan tentang apa yang baru
saja ditunjukkan dan bagaimana sesuatu itu
dikerjakan.

 2 kemungkinan dalam demonstrasi: 

 pertama mungkin pebelajar hanya mengamati, 
dan

 kedua, pebelajar terlibat dalam mengerjakan
sesuatu.



e). Field-trip (karya wisata)

 Istilah lain study tour, studi excursi,  field dtudy, 
school journey

 Pebelajar tidak selalu terbatas hanya pada
kegiatan mengamati

 Pengamatan dikombinasikan dengan partisipasi
akan lebih bermakna.



f). Exhibits (pameran)

 Secara esensial merupakan sesuatu yang dilihat
oleh pengamat, ada mock-up yang dipamerkan
kepada penonton

 Kadang-kadang juga mengoperasikan beberapa
alat dan bahkan mengikutsertakan beberapa
kegiatan

 Ada dua jenis pameran, yaitu

1. sesuatu buatan pabrik

2. buatan sekolah



g). Television and Motion picture (televisi
dan gambar bergerak)

 Merupakan media yang diam atau kombinasi
penglihatan dan suara, tiga demensi atau kombinasi
tiga demensi dengan suara, dan keempat jenis tersebut
dikombinasikan dengan suara

 Dapat mengabaikan materi-materi yang tidak perlu
atau tidak penting

 dipusatkan pada beberapa hal yang dipilih
 pebelajar dapat melewatkan secara cepat proses-proses

yang kurang penting dan hanya ditekankan pada
sesuatu yang lebih berarti

 Ada peralatan mekanis yang memungkinkan untuk
menunjukkan gerakan lambat.



h). Still picture, Radio, and Recording
(gambar diam, radio, dan rekaman)

 Jika menggunakan alat-alat tersebut di dalam kelas, 
perlu menyediakan peralatan seperti proyektor
filmstrip, opaque, alat untuk memutar ulang.

 Semua bahan itu kurang langsung dibandingkan
dengan pengalaman audio visual yang diuraikan

 Kekurangan gambar diam adalah pada gerak dan
suaranya



i). Visual symbols.(lambang-lambang 
visual)

 Pembaca tidak lagi dihadapkan pada sesuatu yang 
nyata, melainkan gambaran yang abstrak.

 Guru harus melihat bahwa alat bantu simbolis
disesuaikan dengan tingkat pebelajar

 Salah satu prosedur yang paling baik adalah
mengajak pebelajar membuat sendiri bagan, 
diagram, dan peta ato simbol- simbol tersebut.



j). Verbal symbols (lambang kata-kata)

 merupakan puncak kerucut pengalaman

 Semua tampilan beralih dari sesuatu yang riil

 Kata ”kuda” tidak seperti seekor kuda atau suara
seperti kuda. tidak lagi menghasilkan suatu
pengalaman khusus yang secara langsung
berkaitan dengan artinya

 abstraksi dari segala yang realistis, kecuali arti dari
suatu istilah, dan dengan arti ini akan mencapai
kesepakatan bersama.



MULTIMEDIA

 merupakan kegiatan interaktif yang sangat tinggi, 

 mengajak pebelajar untuk mengikuti proses
pembelajaran dengan memilih dan mengendalikan
layar diantara jendela informasi dalam penyajian
media

 Berbagai gaya belajar pebelajar terakomodasi, 
sehingga pebelajar dapat memilih media yang 
sesuai dengan gaya belajar masing-masing

 Tujuannya adalah melibatkan pebelajar dalam
pengalaman multi sensori



2005)

1. Multimedia Kits
 merupakan kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari satu jenis 

media yang diorganisasikan sekitar satu topik Co : CD-ROM, slides, 
audiotapes, bagan

Kelebihan:
 Minat, multimedia membangkitkan minat karena bersifat 

multisensori
 Kerjasama,  Kit  dapat menjadi mekanisme yang ideal untuk 

memberikan stimulus untuk kerja kelompok kecil.
 Logistk, Kit memiliki keuntungan logistik yang nyata, dapat 

dibawa ke luar kelas
Kelemahan

 Biaya lebih mahal
 banyak memerlukan waktu
 kehilangan komponen-komponennya akan membuat kegagalan.



2. Hypermedia

 merupakan media yang memiliki komposisi materi-
materi yang tidak berurutan.

Kelebihan: 

 Mengasyikkan

 Akan lebih dicamkan ke otak

 pebelajar dapat menghubungkan ide-ide dari sumber-
sumber media yang berbeda

Kelemahan

 Pengguna dapat bingung, atau kehilangan cyberspace.

 Pebelajar yang memiliki gaya bimbingan terstruktur 
mungkin menjadi frustrasi.

 Tidak interaktif. 

 Program lanjut mungkin sukar dimanfaatkan



3. Media interaktif

 media yangmeminta pebelajar memraktekkan 
keterampilan dan menerima balikan

Kelebihan:
 Mudah digunakan
 Unsur “R” dicapai dengan interaksi melalui materi 

video
 memungkinkan pebelajar menempuh remidi
 Pebelajar boleh memilih apa yang ingin dipelajari dari 

menu
Kelemahan :
 Keterbatasan yang paling signifikan untuk interaksi 

dengan video adalah biaya
 Produksi yang mahal
 Kekakuan



4. Virtual Reality

 merupakan salah satu aplikasi teknologi berbasis 
komputer yang terbaru.

Kelebihan

 Realitas virtual menciptakan dunia realistis tanpa 
menghadapkan pebelajar ke situasi nyata.atau 
tanpa membayangkan bahaya dan resiko

 Pebelajar membutuhkan kesempatan untuk 
menggali  tempat yang tidak fisibel  dalam dunia 
riil

 Keterbatasan perangkat lunak yang realistis, 
walaupun hampir setiap hari beerkembang



5. Expert System

 Paket software yang mengajarkan kepada pebelajar 
bagaimana memecahkan masalah yang kompleks 
dengan menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif 
di lapangan

Kelebihan
 Lingkungan komputer terkontrol memungkinkan 

pengalaman multi sensori dan berinteraksi dengan 
fenomena tertentu sebagai yang ada di dunia fisik.

 Memberikan kesempatan yang besar dalam 
pendidikan karena ketersediaan perangkat lunak untuk 
menciptakan dunia riil.

Kelemahan
 Di luar kesederhanaan memanipulasi  angka untuk 

pemecahan masalah dalam program matematika, 
menuntut guru membetulkan pekerjaan pebelajar bila 
membuat kesalahan.



PENGGUNAAN MULTIMEDIA

Kapan multimedia digunakan ?
 Mengilustrasikan bagaimana mekanisme sesuatu itu 

bekerja
 Mengklarifikasi  atau menekankan konsep-konsep 

abstrak yang kompleks sering sukar diingat oleh 
pebelajar

 Untuk mengilustrasikan materi yang tidak familiar
Kapan menolak multimedia ?
faktor yang perlu dipertimbangkan : 
 Dukungan institusi
 Relevansi materi
 Ketersediaan materi apapun
 Aksesibilitas materi



C. PENGEMBANGAN MEDIA SEDERHANA

Prinsip-prinsip umum

Kesederhanaan (simplicity

Kesatuan (Unity)

 Penekanan (emphasis)

Keseimbangan (balance)

Alat-alat visual pembantu : garis, bentuk, 
warna, tekstur, dan ruang (Kemp, 1980)



(Overhead Transparansi/ OHT )

 Bahan

-spidol permanent OHP -penggaris

-kapas & alcohol -bingkai

 Cara membuat

1. Dengan menggambar atau menulis langsung pada lembar
transparansi

2. Dengan computer, melalui program MS Power Point

 Desain atau lay-out

1. Batasilah transparansi dengan topik.

2. Kembangkan menjadi beberapa transparansi

3. Bahan cetak dari buku sebaiknya tidak langsung ditulis

4. Tulisan jangan terlampau kecil

5. Daerah yang aman untuk tulisan / gambar adalah 23 x 23 cm



DASAR-DASAR DESAIN VISUAL

Unsur utama desain visual : 

 Unsur visual, meliputi:grafis, sombol, objek nyata, 
ataui organisasi visual

 Unsur teks, meliputi: semua aspek penyajian
tekstual, dari pemilihan kata-kata sampai gaya
bentunya, warna, dan ukuran yang digunakan.

 Unsur afektif, meliputi: komponen-komponen
visual yang dapat mendatangkan respon dari
pengamat, seperti, menyenangkan, takjub, humor



ELEMEN-ELEMEN DESAIN VISUAL 

1.  Elemen visual

 Realistis, .

 Analogis.

 Organisasional.

 Pengorganisasian grafik dapat menunjukkan
hubungan antara konsep yang pokok dalam
materi tekstual



2. Elemen verbal
Gaya huruf

Huruf besar

Warna huruf

Ukuran huruf

 Jarak antar huruf

 Jarak diantara garis

3. Elemen yang menambah daya tarik

 Kejutan

 Tekstur

 Interaksi



PEMILIHAN MEDIA

1. Prinsip-prinsip umum pertimbangan
Pemilihan media 

- Variabel tugas

- Variabel pebelajar

- Lingkungan belajar

- Lingkungan pengembangan

- Ekonomi dan budaya



2. Faktor-faktor praktis yang perlu
dipertimbangkan dalam pemilihan
media

 Tujuan pembelajaran

 Pebelajar

 Ketersediaan

 Ketepatgunaan

 Biaya

 Mutu teknis

 Kemampuan SDM



3. Model tertutup dan model terbuka
dalam pemilihan media

Model tertutup

 model pemilihan model bila seseorang akan
menentukan media yang akan digunakan, kemudian
bertindak menyeleksi atau mengembangkan

Model terbuka

 seorang desainer, khususnya senior, melakukan
pemilihan media, kemudian menugaskan seseorang
yang berkeahlian khusus dalam mengembangkan
media yang dipilihnya tadi.



PEMILIHAN UNTUK MULTIMEDIA

 Aspek pertimbangan untuk pemilihan multimedia 
(Duffy, dkk, 2003):

1. Kesesuaian dengan kurikulum

2.Interaksi peserta didik

3. Mendukung materi pembelajaran

4.Mudah dimanfaatkan

5. Kualitas tekni



PENGGUNAAN  MEDIA  DALAM  
PEMBELAJARAN

 Prinsip-prinsip umum penggunaan media
1) Hendaknya dipandang sebagai bagian integral 

dalam sistem pembelajaran
2) Hendaknya dipandang sebagai sumber dana
3) Guru hendaknya memahami tingkat hirarkhi

(sequence) dari jenis alat dan kegunaannya.
4) Pengujian media pembelajaran hendaknya

berlangsung terus, sebelum, selama, dan sesudah
pemakaiannya

5) Penggunaan multi media akan sangat
menguntungkan dan memperlancar proses
pembelajaran



• Langkah-langkah penggunaan

Persiapan sebelum menggunakan media

 Mempelajari petunjuk penggunaan media, 
terutama bila dibutuhkan perangkat keras seperti
berbagai jenis pesawat proyektor (media 
elektronik). 

 Semua peralatan yang akan digunakan perlu
disiapkan sebelumnya, sehingga dalam
pelaksanaan pembelajaran tidak akan terganggu
oleh hal-hal yang bersifat teknis



Pelaksanaan penggunaan media

 Hendaknay dijaga agar suasana tetap tenang. 

 Bila hendak menggunakan pesawat proyektor yang 
memerlukan kegelapan ruang, usahakan agar 
pebelajar masih dapat menulis

 guru jangan sampai terlampau lama 
membelakangi pebelajar

 Kalau media akan digunakan secara kelompok, 
usahakan setiap kelompok secara bergiliran
dipantau.



 Evaluasi

merupakan tahap penyajian apakah tujuan
pembelajaran telah tercapai, selain untuk
memantapkan pemahaman materi yang 
disampaikan melalui media

 Tindak lanjut

Dari umpan balik yang diperoleh, guru 
dapat meminta pebelajar untuk
memperdalam sajian dengan berbagai cara



• Model ASSURE dalam penggunaan
media

A  =  Analyze learner characteristic
(menganalisis karakteristik pebelajar)

faktor pertimbangan :

1. Karakteristik umum

2. Kemampuan awal

3. Gaya belajar

4. Kekuatan persepsi

5. Kebiasaan memproses informasi

6. Faktor-faktor motivasional

7. Faktor-faktor psikologis



S  =  State objectives (menyatakan tujuan)

 merupakan pernyataan tentang apa yang akan
dicapai, (Mager, 1997):

a. A (Audience): apa yang dikerjakan oleh pebelajar

b. B (Behaviour) kata kerja yang mendeskripsikan
kemampuan yang akan dicapai setelah
pembelajaran

c. C (Conditions): pernyataan tujuan yang meliputi
kondisi dimana unjuk kerja itu diamati

d. D (Degree): Pernyataan tujuan yang 
mengidikasikan standar atau criteria yang akan
memutuskan sejauh mana keberhasilan unjuk kerja
itu dapat diterima.



S =  Select methods, media, and materials (memilih
metode, media, dan materi)

 Proses memilih ada 3 tahap yaitu: 

1. menentukan metode yang sesuai untuk suatu
tugas belajar, 

2. memilih bentuk media yang cocok dengan
metode yang akan disajikan, dan

3. memilih , memodifikasi, atau merancanag
materi secara khusus dalam bentuk media



U =  Utilize media and materials (memanfaatkan
media dan materi)

 Untuk mengaplikasikan media dan materi, baik
perlu melakukan;

a) Preview materi

b) Menyiapkan materi

c) Menyiapkan lingkungan

d) Menyiapkan pebelajar

e) Menyajikan pengalaman belajar. 



R  =  Require learner participation 
(meminta partisipasi pebelajar)

 Pendidik yang berpartisipasi aktif, akan
meningkatkan kegiatan belajar. 

Disarankan bahwa pebelajar membangun
skemata mental

Kaum konstruktivis seperti juga behavioris
memandang belajar sebagai proses aktif. 
Tetapi penekanannya berbeda. 



E  =  Evaluate (menilai)

 Komponen yang paling penting untuk
pengembangan kualitas pembelajaran : Evaluasi
dan revisi

 Menilai itu sendiri ada 2 :

1. Menilai hasil pebelajar

2. Menilai metode dan Media pembelajaran

 Revisi : Bila dari hasil data evaluasi menunjukkan
ada kelemahan pada komponen tertentu, 
kembalilah pada bagian itu dengan merencanakan
dan merevisinya.



BELAJAR JARAK JAUH 

 Suatu tawaran program pendidikan yang 
dirancang untuk memfasilitasi strategi
pembelajaran yang tidak tergantung pada kontak
pembelajaran (Daniel,1999) .

 Menyediakan pembelajaran interaktif dan
desentralisasi, 

 Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari
pendidik dan pembelajarannya menggunakan
berbagai sumber belajar melalui teknologi
komunikasi, informasi, dan media lain (Sukamto
dkk, 2004) 



 Lebih popular dideskripsikan sebagai belajar
melalui telekomunikasi. 

 Ciri-ciri BJJ :

- Terpisah secara fisik antara guru dengan peserta
didik

- Program pembelajaran terorganisasi

- Lebih banyak belajar mandiri

- Peserta didik dapat belajar dimana saja

- Menggunakan media telekomunikasi

- Komunikasi dua arah



Belajar Jarak Jauh dan Telekomunikasi

 Dapat diimplementasikan melalui aplikasi
berbagai teknologi.

 Komputer atau teknologi digital meliputi beberapa
teknologi interaktif, seperti perangkat lunak CD-
ROM, perangkat lunak jaringan yang dapat
beroperasi di jaringan lokal (LAN),  jaringan di
lingkungan yang lebih luas (WAN), atau internet

 Sebagai suatu bentuk organisasi dan koordinasi
interaksi dan

 Kegiatan belajar yang disengaja untuk mencapai
suatu tujuan



5 atribut penerapan definisi belajar
jarak jauh (dabbagh & ritland,  2005) 

 Globalisasi dan belajar sebagai suatu proses social 
yang inherent

 Konsep kelompok belajar merupakan dasar untuk
keberhasilan dan kelangsungan belajar

 Konsep “jauh” secara relatif tidak penting dan tidak
terbatas pada pemisahan secara fisik antara guru 
dengan pebelajar

 Peristiwa-peristiwa mengajar dan belajar
didistribusikan lintas waktu dan tempat

 Peserta didik menggunakan berbagai bentuk
interaksi



Peranan BJJ

 Peran Pebelajar : 

1. Pebelajar perlu mengetahui bagaimana
menggunakan teknologi untuk berkomunikasi

2. Bila pebelajar ingin menunanyakan suatu
pertanyaan, atau ingin berdiskusi, harus
menggunakan teknologi untuk berinteraksi.

3. Pebelajar tidak hanya perlu mengetahui bagaimana
mengoperasikan mikrofon, tetapi pebelajar juga perlu
mengetahui etika berkomunikasi. 

4. Hak interupsi pebelajar menjadi suatu konsep yang 
penting.

 Peran guru  : perlu dipikirkan tentang perkembangan
setting ruangan saat ini



 Peran Teknologi : 

1. Dengan teknologi, guru perlu merubah
keberadaan materi pembelajaran

2.Media visual yang digunakan dalam jenis
lingkungan pembelajaran yang lain, perlu
diadaptasi untuk digunakan dalam kelas

3. Kamera dokumen bermanfaat sebagai alat
pembelajaran untuk menunjukkan segi visual 
dan untuk mendemonstrasikan tugas-tugas
khusus



Fungsi Komunikasi Pembelajaran

 Hal - hal yang perlu diperhatikan agar 

pembelajaran berjalan efektif :Smaldino

(2005) 

1. Penyajian informasi

2.Interaksi guru-pebelajar

3.Interaksi pebelajar-pebelajar

4.Mengakses sumber-sumber belajar



jenis sistem telekomunikasi

Siaran radio

 Kelebihan

1. Biaya tidak begitu mahal

2. Mempunyai jangkauan luas

3. Sangat fleksibel, 

4. Imaginasi menonjol

 Kelemahan

1. Siaran radio harus direkam terlebih dahulu, 

2. Mahal operasinya kalau harus merekam terlebih
dahulu.

3. Dibutuhkan dukungan naratif yang bagus

4. Perlu ilustrasi musik & efek suara (fx)



Teleconferensi Audio

 merupakan perluasan panggilan telepon
sederhana

 Kelebihan

- Biaya relatif murah

- Mudah digunakan

- Interaktif

 Kelemahan

- Tidak ada informasi visual

- Harus memiliki peralatan khusus bila ingin
kualitas suara baik

- Kurangnya pengalaman menyebabkan kurang
berpartisipasi



Televisi

 Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan pembelajaran
dilakukan secara interaktif. Penyajian televisi dapat dilakukan
melalui satelit,  CCTV, kabel, atau fiber optik. 

 Kelebihan
- Ada penampilan visual gerak di samping audio, sehingga lebih

memperjelas gambaran.
- Memungkinkan pembelajaran interaktif
- Dapat disiarkan dengan jangkauan yang luas
- Informasi segera diterima

 Kelemahan
- Untuk komunikasi dua arah membutuhkan biaya yang lebih

banyak
- Memerlukan teknisi khusus untuk menangai permasalahan

peralatan
- Perlu penyusunan skenario khusus pembelajaran, yang kurang

dikuasai oleh penulis
- Tidak memiliki hubungan online seperti halnya dengan

internet



Teknologi online

 Untuk belajar jarak jauh, pebelajar dapat mengikuti
pertemuan kelas melalui hubungan video, audio, 
serta sistem belajar berbasis komputer

 Kelebihan
- Biaya lebih efisien
- Memiliki kemampuan audio maupun visual
- Komunikasi dua arah
- Belajar secara online

 Kelemahan
- Memerlukan perangkat keras
- Memerlukan kelas yang telah diatur untuk itu
- Memerlukan teknisi khusus untuk menangani

permasalahan teknis peralatan.



Teknologi Pendukung Belajar Jarak
Jauh

Synchronous
 merupakan pembelajaran yang terjadi pada waktu yang 

sama, tidak dalam tempat yang sama
 Kunci unruk memilih teknologi ini adalah mencari

teknologi yang dapat menyajikan bentuk komunikasi
pada waktu yang sama, dan menggalinya lebih jauh
untuk diadaptasi pada bjj

 Teknologi pendukung bjj synchronous
a. Teknologi telepon
b. Speakerphone
c. Conference call
d. Video conferencing
e. Internet chat



asynchronous

 berbeda dalam hal waktu. 

 Penyajian lebih fleksibel, 

 Pembelajaran lebih kompleks dalam perencanaan
dan memerlukan bentuk-bentuk kegiatan belajar-
mengajar yang akomodatif

 Teknologi pendukung bjj asynchronous :

1. Teknologi Telepon

2.Faximile

3.Surat elektronik (e-mail)

4.Konferensi Elektronik

5.Kelas web site



ONLINE LEARNING

 disebut electronic learning atau e-learning

 merupakan pembelajaran yang disajikan secara
elektronik dengan menggunakan komputer dan
media berbasis komputer (Molenda, 2005)

 Materi pembelajaran diakses melalui suatu
jaringan, dengan sumber-sumber seperti website, 
internet, CD-ROM, DVD

 Unsur e-learning : apa, bagaimana, dan
mengapa e-learning





 merupakan aplikasi khusus distance learning 
yang menggunakan internet dan teknologi
berbasis web untuk mendukung bentuk-bentuk
interaksi yang disebarkan. 

 Web-based instruction merupakan aplikasi
khusus online learning untuk penyampaian
pembelajaran



Lingkungan belajar tradisional vs
belajar online

Lingkungan belajar jarak jauh tradisional

Belajar korespondensi : Belajar melalui
korespondensi terutama diberikan melalui media 
cetak. 

Belajar mandiri : pebelajar menerima tingkat
pertanggungjawaban yang tinggi untuk
melaksanakan program belajar

Belajar bagaimana belajar : Pebelajar diberi
keleluasaan untuk mengatur minat dan cara
belajar sendiri. 





cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan
masalah : 

1. mencoba mengajar pebelajar tentang
bagaimana belajar dengan baik

2. mencoba meningkatkan tingkat motivasi
pebelajar.

Komponen kunci online learning (Dabbagh & Ritland, 
2005)  

Model atau konstruk pedagogis

Strategi pembelajaran

Alat-alat pedagogis, atau teknologi online



Lingkungan belajar online

 Open (flexible) learning

Mendeskripsikan pendidikan yang menekankan
pemisahan dari kurikulum yang telah ditetapkan
sebelumnya, untuk memfokuskan kebutuhan
individu, dan menciptakan tempat belajar terbuka
berdasarkan “kekinian” (Edward, 1995)

 Distributed Learning

penyajian pendidikan, pada suatu waktu, dimana
saja, di berbagai lokasi, dengan menggunakan
satu atau lebih teknologi _  atau tanpa teknologi. 



Tipe e-learning : Clark & Mayer (2003)

Tipe Pengembangan

Pelajaran

Digunakan Untuk

Deskriptif:

Perolehan informasi

Meliputi sejumlah

informasi dengan

kesempatan praktek

terbatas

Menginformasikan tujuan

Direktif:

Memperkuat respon

Memperoleh respon yang

sering dari pebelajar dan

memberi balikan dengan

segera

Melaksanakan prosedur

untuk mencapai tujuan

Diskoveri terbimbing

Membentuk pengeta-

huan

Menyiapkan masalah-

masalah, tugas yang

realistis dan sumber-

sumber yang mendukung

Melaksanakan prinsip-

prinsip untuk mencapai

tujuan



Model-model Online Learning

Menurut Dabbagh & Ritland (2005) : 

 Knowledge Network (jaringan pengetahuan)

 Portal knowledge (pengetahuan portal)

 Asynchronous Learning Network (Jaringan
belajar yang tidak sinkron)

 Telelearning (belajar dari jauh)

 Virtual classroom (kelas virtual)

 Web-based instruction (pembelajaran
berbasis web)



Proses pengembangan e-learning

 Analisis kebutuhan

 Mendeskripsi tingkat kinerja/ kompetensi
yang ingin dicapai

 Menetapkan metode dan media 
pembelajaran

 Menetukann jenis evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan pembelajaran



Pertanyaan-pertanyaan yang  perlu
dipertimbangkan : 

 Dimana ketidaktepatan e-learning?

 Bagaimana seharusnya e-learning digunakan
untuk mendukung classroom learning?

 Bagaimana seharusnya komponen e-learning 
dan classroom lesrning diurutkan?

 Berapa banyak waktu yang seharusnya
disediakan diantara tiap komponen?

 Bagaimana pengalaman dalam pekerjaan
dipadukan ke dalam pembelajaran?

 Akan efektifkah belajar secara penuh diterapkan?



keuntungan jangka panjang e-learning

 Keuntungan internet sebagai fasilitas
belajar

1. BelajarBanyak informasi dari internet yang 
dapat digali sebagai sumber belajar

2. Internet menjadi penting untuk mengajar
pebelajar tentang bagaimana menggunakan
informasi dari internet dalam rangka
memecahkan masalah.di semua konteks pada
saat ini, juga pada masa mendatang.



Beberapa keuntungan penggunaan internet 
dalam belajar

1. World Wide Web (WWW) memotivasi pebelajar
2. Program e-mail memungkinkan komunikasi dan kolaborasi

diantara para peserta didik dengan ahli bidang studi atau
dengan pebelajar lain di luar kota atau Negara lain.

3. Menyajikan akses informasi yang luas dari berbagai sumber
4. Menyajikan hasil kerja pebelajar melalui WWW yang 

menciptakan rasa percaya diri dan hasil kerja peserta didik
dapat dilihat oleh orang lain. 

5. Kegiatan yang memungkinkan peningkatan kegiatan belajar
di berbagai bidang pengetahuan

6. Memungkinkan semua pendidik untuk berkumpul dan
berbagi informasi

7. Mempermudah peranan guru sebagai konselor dalam
penemuan pengetahuan



Keterbatasan belajar melalui internet 

 Internet seharusnya hanya digunakan dalam belajar
jika hal itu memungkinkan pebelajar mengerjakan
sesuatu yang tidak dapat dikerjakan sebelumnya. 

 Akhir-akhir ini, orang berusaha untuk belajar dan
mengerjakan sesuatu dalam format internet yang 
digunakan untuk belajar setiap waktu

 Tetapi internet tidak seharusnya dieksploitasi hanya
karena telah tersedia.

 Akan lebih baik bagi peserta didik untuk mencari
sumber-sumber dari catalog perpustakaan, ensiklopedi, 
atau menghubungi pakar melalui telepon.



K. Sumber Belajar

 Meliputi semua unsur yang dapat digunakan oleh
peserta didik baik untuk memberikan fasilitas
belajar

1. Pesan (Message)

2.Orang (People)

3.Bahan (Materials)

4.Peralatan (Device)

5.Teknik (Technique)

6.Lingkungan/ latar (Setting)



BAB  V

DASAR-DASAR  
KOMUNIKASI

BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V

A. Konsep Dasar
Komunikasi

B. Membangun
Komunikasi Efektif

C. Hambatan
Komunikasi

E. Teknologi
Komunikasi dan
Informasi

D. Komunikasi dalam
pembelajaran



A. Konsep dasar komunikasi

 Konsep-konsep dasar komunikasi

1. Dipandang sebagai proses penyampaian informasi

2. Merupakan proses penyampaian pesan dari
seseorang kepada orang lain.

3. Sebagai proses penciptaan arti/ makna

 Hukum komunikasi efektif =REACH
Respect

Empathy

Audible

Clarity

Humble



B. Membangun komunikasi efektif

 Kontak mata

 Ekspresi wajah

 Postur tubuh

 Selera berbudana

 Suara (volume, intonasi,dll)

 Sentuhan

 Bahasa verbal dan non verbal

 Konsep waktu dan tempat

 Memperbaiki persepsi

 Konsep diri, 



C. Hambatan komunikasi

 Hambatan sosiologis

 Hambatan antropologis

 Hambatan psikologis

 Hambatan semantis (pada komunikator),

 Hambatan mekanis, terletaj pada saluran/ media 
komunikasi

 Hambatan ekologis



D. Komunikasi dalam pembelajaran

1. Pengirim pesan

2. Pesan

3. Konteks

4. Sistem penyampaian

5. Komunikan

6. Komunikasi antar pribadi

7. Komunikasi pendidik – peserta didik



E. Teknologi Telekomunikasi dan
Informasi (TTI)

Arah kecenderungan pendidikan di masa mendatang
 Pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh

akan menjamah pendidikan bersifat klasikal; 
 Lembaga-lembaga pendidikan memanfaatkan sumber-

sumber secara bersama akan berkolaborasi dalam suatu
jaringan pendidikan jarak jauh

 Daerah-daerah pelosok jauh dan terpencil secara
bertahap melalui kantong-kantong eksperimentasi akan
diperkenalkan dengan penggunaan teknologi

 Penggunaan CD-ROM multimedia  dalam pendidikan
secara bertahap akan dapat menggantikan TV dan video



Terima kasih


