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BagilahBagilah bujurbujur sangkarsangkar didi atasatas menjadimenjadi 4 4 bagianbagian
DenganDengan BentukBentuk & & UkuranUkuran ygyg. . persispersis SAMA SAMA ……
sebanyaksebanyak mungkinmungkin alternatifalternatif … … cobalahcobalah KREATIF ..!!!KREATIF ..!!!



Coba cek hasil anda, ini adalah jawaban yg. paling Coba cek hasil anda, ini adalah jawaban yg. paling UMUMUMUM …. !!!…. !!!



… … dandan iniini adalahadalah beberapabeberapa contohcontoh hasilhasil KREATIVITASKREATIVITAS, , 
hanyahanya dengandengan memaksamemaksa usahausaha andaanda lebihlebih keraskeras sedikitsedikit,,
kitakita akanakan bisabisa menghasilkanmenghasilkan puluhanpuluhan alternatifalternatif lainnyalainnya ……



PENDAHULUANPENDAHULUAN

�� Penyampaian materi sebaiknya Penyampaian materi sebaiknya 
memanfaatkanmemanfaatkan alat peraga, alat peraga, agar menarikagar menarik
minat peserta minat peserta dididik.dik.

�� UsiaUsia SD SD dalamdalam taraftaraf berkembangberkembang //taraftaraf�� UsiaUsia SD SD dalamdalam taraftaraf berkembangberkembang //taraftaraf
perkembanganperkembangan skematisskematis

�� Salah satu cara Salah satu cara yang yang efektif efektif ::ddenenggaan alat n alat 
peragaperaga/ / alatalat bantu bantu //media pembelajaranmedia pembelajaran..

�� Menurut penelitian, kemampuan menerima Menurut penelitian, kemampuan menerima 
pesan lewat pesan lewat pancaindrapancaindra,, paling tinggipaling tinggi
adalah dengan adalah dengan penglihatan & pendengaranpenglihatan & pendengaran..
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membahas ttang membahas ttang pengertian, pengertian, 
karakteristik, karakteristik, 

jenis, manfaatjenis, manfaat dan dan cara cara 

Deskripsi singkatDeskripsi singkat ::

jenis, manfaatjenis, manfaat dan dan cara cara 
penggunaanpenggunaan media media 
pembelajaran.pembelajaran.



B.PENGERTIAN  MEDIA B.PENGERTIAN  MEDIA 

Beberapa PengertianBeberapa Pengertian
�� Pembelajaran :Pembelajaran : usaha utk menjadikan usaha utk menjadikan 

orang lain agar melakukan kegorang lain agar melakukan keg. belajr. belajr
�� Mengajar :Mengajar : kegiatan utk memberikan kegiatan utk memberikan �� Mengajar :Mengajar : kegiatan utk memberikan kegiatan utk memberikan 

ilmu/pengetahuanilmu/pengetahuan kepada orang lain.kepada orang lain.
�� MendidikMendidik:usaha mempengaruhi/ :usaha mempengaruhi/ 

menanamkan nilai dan sikapmenanamkan nilai dan sikap
�� MelatihMelatih: mempengaruhi keterampilan: mempengaruhi keterampilan
�� Pelajaran :Pelajaran : ilmu/pengetahuan/keteilmu/pengetahuan/kete--

rampilan yang diajarkan.rampilan yang diajarkan.



�� Peserta Peserta didikdidik : : anak usia SD yang anak usia SD yang 
masih dalam perkembngan pada taraf masih dalam perkembngan pada taraf 
skematis/baganskematis/bagan..

�� Metode MengajarMetode Mengajar : adalah : adalah caracara meme--
laksanakan laksanakan pembelajaranpembelajaran/melaksa/melaksa--
nakan nakan kegiatan mengajarkegiatan mengajar..

�� Alat bantu mengajar/pembelajaranAlat bantu mengajar/pembelajaran : : �� Alat bantu mengajar/pembelajaranAlat bantu mengajar/pembelajaran : : 
adl benda nyata yg digunakan adl benda nyata yg digunakan untuk untuk 
memperlancarmemperlancar proses proses pepemmbbeelajaranlajaran
agar materi yg diajarkan agar materi yg diajarkan lebih mudah lebih mudah 
sampaisampai kpd  peserta kpd  peserta didik ,shg lebih didik ,shg lebih 
mudah dimengerti.mudah dimengerti.



�� Pengertian Pengertian MediaMedia : berasal dari : berasal dari bahasa bahasa 
LatinLatin, bentuk jamak dari medium, , bentuk jamak dari medium, 
artinya artinya sesuatu yg terletak sesuatu yg terletak 
ditengahditengah“perantara”“perantara” atau atau “pengantar “pengantar 
pesan”pesan” dari pengirim ke penerima esandari pengirim ke penerima esan

�� Media dan Alat Peraga pd dasanya sMedia dan Alat Peraga pd dasanya samaama

�� Perbedaan pada FungsinyaPerbedaan pada Fungsinya�� Perbedaan pada FungsinyaPerbedaan pada Fungsinya

�� Alat PeragaAlat Peraga:fungsinya semata sbg alat :fungsinya semata sbg alat 
bantu utk memperjelas pesan.bantu utk memperjelas pesan.

�� MediaMedia:merupkan bagian integral :merupkan bagian integral 
(memperjelas, menyampaikan pesan (memperjelas, menyampaikan pesan 
dng sendirinya)dng sendirinya)



�� Menurut AECTMenurut AECT (AS) : segala bentuk (AS) : segala bentuk 
dan saluran yg digunakan udan saluran yg digunakan unnttuuk k 
menyalurkan pesan/informasi.menyalurkan pesan/informasi.

�� GGagneagne (1970) : adalah berbagai jenis (1970) : adalah berbagai jenis 
komponen dalam lingkungan siswa komponen dalam lingkungan siswa 
yang dapat merangsangnya untuk yang dapat merangsangnya untuk yang dapat merangsangnya untuk yang dapat merangsangnya untuk 
belajar.belajar.

�� BriggsBriggs(1970) : segala alat fisik yang (1970) : segala alat fisik yang 
dapat  menyajikan pesan serta dapat  menyajikan pesan serta 
merangsang siswa untuk belajar.merangsang siswa untuk belajar.



�� NEANEA (AS) : media adalah (AS) : media adalah bentukbentuk--
bentuk komunikasibentuk komunikasi baik tercetak baik tercetak 
maupun Audio Visual maupun Audio Visual serta serta 
peralatannyaperalatannya. . peralatannyaperalatannya. . 

�� Media hendaknya dapat Media hendaknya dapat 
dimanipulasidimanipulasi, dapat , dapat dilihatdilihat
didengardidengar dan dan dibacadibaca. . 



Kesimpulan tentang MediaKesimpulan tentang Media ::
SSegala sesuatuegala sesuatu yg dpt digunakan utk yg dpt digunakan utk 
menyalurkan pesanmenyalurkan pesan dari pengirim ke dari pengirim ke 
penerima sehingga dapat penerima sehingga dapat penerima sehingga dapat penerima sehingga dapat 
merangsangmerangsang pikiranpikiran, , perasaanperasaan, , 
perhatianperhatian, dan , dan minatminat siswa siswa 
sedemikian rupa, sehingga sedemikian rupa, sehingga proses proses 
belajar terjadibelajar terjadi..
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Solusi Solusi 
TERIMA KASIH
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