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 Mendengarkan merupakan suatu proses rumit yang 

melibatkan 4 unsur, yaitu:

- Mendengar

- Memperhatikan

- Memahami

- Mengingat

 Mendengarkan adalah proses selektif untuk

memperhatikan, mendengar, memahami, dan

mengingat simbol-simbol pendengaran



 Kelebihan

- Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta

menjangkau sasaran luas

- Mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar

- Mampu memusatkan perhatian siswa pada kata-kata, bunyi, 

arti dari kata/bunyi

- Cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa

- Mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui

musik latar dan efek suara

- Dapat menyajikan program pendalaman materi

- Dapat mengerjakan hal-hal tertentu yang sulit dikerjakan

oleh guru (menghadirkan hal-hal aktual)



 Kelemahan

- Sifat komukasinya hanya satu arah

- Hanya mengandalkan salah satu dari kelima
indera

- Menurut hasil penelitian Musterberg (1894), Day 
dan Back (1950), dan Hinz (1969) bahwa mutu
penyajian yang hanya menggunakan
pendengaran lebih rendah dari mutu penyajian
menggunakan audio-visual dan bahkan cara
visual (penglihatan) mempunyai efek transfer 
lebih kuat dibanding pendengaran



 Penyajian

- Talkshow dan diskusi

- Drama atau sandiwara

- Bercerita (menuturkan kisah)

- Model audio (model latihan kata-kata, membaca

pelajaran bahasa asing, membaca al-qur’an, 

atau latihan pidato)

- Musik dan lagu



 Jenis Media Audio

- Phonograph (gramaphone): cakram datar atau

dikenal dengan piringan hitam

- Open Reel Tapes: seperti pita tape recorder

- Cassette Tapes

- Compact Disc (CD)

- Radio

- Lab. Bahasa



Media visual adalah media yang 

melibatkan indera penglihatan

Ada 2 jenis pesan dalam media visual, 

yaitu: pesan verbal (kata-kata dalam

bentuk tulisan) dan non-verbal (simbol-

simbol sebagai pengganti bahasa verbal)



 Karakteristik media visual

- Pesan visual: gambar, grafik, diagram, bagan, 

peta

- Penyalur pesan visual verbal-nonverbal-grafis: 

buku dan modul, komik, majalah dan jurnal, 

poster, papan visual

- Benda asli dan benda tiruan (model)



1. Film Bingkai: keuntungan pembuatan dan
penggunaannya mudah, biaya relatif murah

2. Film Rangkai: keuntungan penyimpanan mudah, 
kecepatan penyajian dapat diatur. 
Kelemahannya: sulit diedit dan direvisi

3. Film Gerak: dalam film keterampilan membaca 
dan penguasaan bahasa yang kurang bisa 
diatasi. Baik untuk menerangkan suatu proses, 
dapat menampilkan kejadian masa lalu. 
Kelemahan film: biaya produksi yang relatif 
mahal, dan ruangan harus gelap



4. Film Gelang (loop film): ruang tak perlu digelapkan, 
dapat diputar berulang-ulang, misal film proses 
pemecahan sel, pengembangbiakan protozoa. 
Dapat digunakan dengan media lain, peserta didik 
pun dapat memenggunakannya sendiri. Film dapat 
dihentikan setiap saat, untuk diseling penjelasan atau 
diskusi

5. Program Siaran Televisi (TV):  dapat diputar
disesuaikan dengan kebutuhan. Media yang 
menarik dan modern. Yang direkam kamera saat
ini, langsung dapat dipertontonkan. Hampir tiap
pelajaran dapat di TV-kan. Kelemahan: harga
pesawat TV relatif mahal, komunikasi hanya satu
arah



6. Video (Cassete. Laser Disc, Compact Disc): dapat

menarik perhatian, dapat menjangkau penonton

yang besar. Menghemat waktu dan rekaman

dapat diputar berulang-ulang. Keras/lemahnya

suara dapat diatur, ruangan tidak perlu

digelapkan. Kelemahan: sifat komunikasi satu

arah dan peralatan mahal



 Multimedia merupakan gabungan bentuk media 

menjadi satu kesatuan yang menyuguhkan tampilan 

baru dan interaktif dalam bentuk

Computer/Laptop & LCD Projector

 Semua kemampuan yang ada pada media lain, 

lengkap ada pada komputer/multimedia. Ia dapat 

menampilkan tulisan, gambar, gerak, suara, dalam 

warna-warni yang indah. Ditambah lagi saat ini 

banyak program baru yang bertujuan untuk 

meningkatkan variasi



 Kebihan media yang dioperasikan melalui 
komputer yang biasa dikenal sebagai perangkat 
lunak (software)

- Memungkinkan terjadinya interaksi peserta didik
dan materi pelajaran

- Poses belajar secara individual sesuai kemapuan 
peserta didik

- Menampilkan unsur audio-visual

- Langsung memberikan umpan balik

- Menciptakan proses belajar yang 
berkesinambungan



 Kelemahan

- Peralatan untuk memanfaatkannya relatif

mahal

- Perlu keterampilan khusus untuk

mengoperasikannya



 Multimedia Berbasis Komputer: Media yang 

mengintegrasikan berbagai bentuk materi seperti, 

teks, gambar, grafis dan suara yang dioperasikan 

dengan komputer

 Bentuknya:

- Hypermedia

- Video Interaktif

- CD Room

- Digital Video Interactive



 Penggunaan Komputer dalam Kegiatan 

Pembelajaran

- Tujuan Kognitif

Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep 

aturan, prinsip, langkah-langkah, proses, dan 

kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat 

menjelaskan konsep tersebut menjadi sederhana 

dengan penggabungan visual dan audio yang 

dianimasikan. Sehingga cocok untuk kegiatan 

pembelajaran mandiri.



- Tujuan Psikomotor

Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas 

dalam bentuk games & simulasi sangat bagus 

digunakan untuk menciptakan kondisi dunia 

kerja. Beberapa contoh program antara lain: 

simulasi sistem antrian dalam teori antrian, 

simulasi pemindahan kepingan menara hanoi

untuk melatih pemecahan masalah dan 

sebagainya.



- Tujuan Afektif

Jika program didesain secara tepat dengan 

memberikan potongan clip suara atau video 

yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran 

sikap/afektif pun dapat dilakukan mengunakan 

media komputer.


