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Jenis Media Pembelajaran

 Media Audio: mengandalkan indera pendengaran

 Media Visual: mengandalkan indera penglihatan

 Media Audio-Visual: mengandalkan indera

pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam

satu kegiatan

 Multimedia: melibatkan jenis media untuk

merangsang semua indera dalam satu kegiatan

pembelajaran

Pada dasarnya, semua media dikelompokkan

menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:



Klasifikasi Media Pembelajaran

 Berdasarkan Ciri Fisik

- Media dua dimesi

- Media tiga dimensi

- Media pandang diam

- Media pandang gerak

 Berdasarkan Unsur Pokoknya atau Indera yang 
Dirangsang

- Media Audio

- Media Visual

- Media Audio-Visual



Lanjutan Klasifikasi Media …

 Berdasarkan Pengalaman Belajar

Thomas dan Edgar Dale membuat penggolongan
media dari yang konkret ke abstrak. Penggolongan
menurut Dale ini dikenal dengan “Kerucut Pengalaman
Dale”

 Berdasarkan Penggunaan

- Berdasar jumlah penggunaan: 1) secara individual, 2) 

secara kelompok, dan 3) secara massal

- Berdasar pola penggunaan: 1) media konvensional

(sederhana), 2) media kompleks yang digunakan

secara modern



Karakteristik Media Pembelajaran

 Media Audio

Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran
dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta
didik. Pengalaman belajar yang akan didapatkan adalah
dengan mengandalkan indera kemampuan pendengaran.

 Media Visual

Jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera
penglihatan peserta didik semata-mata, sehingga
pengalaman belajar yang diterima peserta didik sangat
tergantung pada kemampuan penglihatannya seperti buku, 
jurnal, poster, globe bumi, peta, foto, alam sekitar dan
sebagainya



Lanjutan Karakteristik Media …

 Media Audio-Visual

Jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran
dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan
sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan
informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat
berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan
penglihatan maupun pendengaran.

 Multimedia

Media yang melibatkan jenis media untuk merangsang
semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. 
Multimedia lebih ditekankan pada penggunaan berbagai
media berbasis TIK dan komputer.


