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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengembangan 

Menurut Sugiyono (2011) penelitian dan pengembangan (research and 

development) adalah metode penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan produk 

tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendapat lain diutarakan oleh 

Endang Mulyatiningsih (2011) bahwa research and development adalah 

“penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru 

melalui proses pengembangan”. Secara umum penelitian dan pengembangan 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru dan 

menguji keefektifan produk tersebut. 

Proses penelitian pengembangan menurut Borg and Gall dalam Endang 

Mulyatiningsih (2011) menjelaskan ada beberapa langkah dalam model 

pengembangan ini. Langkah-langkah pelaksanaannya adalah: 

a. Penelitian dan pengumpulan data (research and information collecting) 

Pada tahap ini ada tiga kegiatan utama yang harus dilakukan yaitu 

analisis kebutuhan, studi literatur, dan penelitian skala kecil 

b. Perencanaan (planning) 

Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kecakapan keahlian yang 

diperlukan dalam pelaksaan penelitian kemudian membuat rumusan tujuan yang 

ingin dicapai, mempuat desain atau langkah-langkah penelitian dan merencanakan 

kemungkinan pengujian dalam lingkup terbatas. 
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c. Mengembangakan produk awal (develop preliminary form of product) 

Mengembangkan bentuk permulaan awal produk yang akan dihasilkan. 

Kegiatan utama yang dilakukan pada tahap ini antara lain penyiapan bahan ajar 

dan komponen pendukung lainnya, penyiapan pedoman dan buku petunjuk serta 

melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. 

d. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing) 

Uji coba yang dilakukan pada tahap ini adalah uji coba yang sifatnya 

terbatas yaitu dilakukan dengan melibatkan 6-12 subjek. Selama uji coba 

lapangan awal dilakukan observasi, wawancara, dan pengedaran angket. Tujuan 

ujicoba awal ini adalah untuk mendapatkan evaluasi kualitatif terhadap produk 

yang dikembangkan. 

e. Merevisi produk utama (main product revision) 

Kegiatan utama dalam tahap ini adalah merevisi produk utama 

berdasarkan temuan-temuan pada uji coba lapangan awal, sehingga diperoleh 

draft produk (model) utama yang siap diujicoba lebih luas lagi. 

f. Uji coba lapangan utama (main field testing) 

Uji coba yang dilakukan pada tahap ini lebih luas dari pada uji coba 

yang telah dilakukan sebelumnya pada tahap awal. Uji coba melibatkan seluruh 

subjek penelitian, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain 

model yang siap divalidasi. 

g. Penyempurnaan produk operasional (operational product revision) 

Penyempurnaan produk operasional dilakukan berdasarkan temuan-

temuan pada ujicoba lapangan utama.13 
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h. Uji coba lapangan operasional (operational field testing) 

Langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah diuji coba 

lapang dan di revisi. 

i. Penyempurnaan produk akhir (final product revision) 

Tahap ini adalah tahap untuk melakukan perbaikan akhir guna 

mendapatkan produk akhir (final product). 

j. Deseminasi dan implementasi (dissemination and implementation) 

Tahap ini adalah tahap yang paling akhir dan kegiatan utamanya adalah 

menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan. 

 

2.2 Pengembangan Media Pembelajaran 

Pengembangan media pembelajaran adalah proses untuk 

mengembangkan produk-produk media pembelejarana yang efektif, efisien dan 

bermanfaat untuk digunakan di sekolah. Pengembangan media pembelajaran 

dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kelemahan atau kekurangan 

yang ada pada proses pembelajaran yang selama ini terjadi di sekolah dan 

kekurangan media pembelajaran yang sebelumya sudah pernah dirancang atau 

dibuat. Serta adanya penambahan suatu inovasi terbaru yang berbeda dan belum 

pernah digunakan pada media yang dibuat sebelumnya (Sadiman, 2010:99). 

Pengembangan media pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan 

memusatkan perhatian kepada siswa. Pengembangan media pembelajaran 

direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. 

Kegiatan pengembangan media pembelajaran secara garis besar terdiri 

atas tiga langkah utama yang harus dilalui, yaitu perencanaan, produksi dan 
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evaluasi.  Menurut Sadiman (2012) urutan langkah-langkah yang harus diambil 

dalam pengembangan program media menjadi 6 (enam) langkah yaitu (1) 

Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa artinya kita harus tahu 

kesenjangan antara kemampuan, keterampilan dan sikap siswa yang kita inginkan 

dengan kemampuan, keterampilan dan sikap yang mereka miliki sekarang. (2) 

Merumuskan tujuan intruksional (Instructional objective) dengan menggunakan 

operasional dan khas, (3) Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang 

mendukung tercapainya tujuan; (4) Mengembangkan alat pengukur keberhasilan, 

5) Menulis naskah media; (6) Mengadakan tes dan revisi bertujuan untuk 

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi media pembelajaran. 

Guru sebagai pendidik selalu dituntut kreativitasnya dalam 

mengembangkan materi ajar menjadi media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan utuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengembangkan media ajar 

terkait dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Guru sebagai pendidik yang 

profesional diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar (media) 

sesuai mekanisme dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial 

siswa (Depdiknas, 2010).  

 

2.3 Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Flemming (1987) dalam Azhar 
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Arsyad (2011) mengemukakan bahwa media sering juga disebut dengan mediator 

yaitu penyebab atau alat yang ikut campur tangan dalam dua pihak dan 

mendamaikannya. Istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, 

yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses 

belajar. Sementara itu, Gagne dan Briggs (1975) dalam Azhar Arsyad (2011) 

secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang 

secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, yang terdiri 

dari buku, tape recorder, kamera, kaset, video recorder, film, televisi, slide 

(gambar bingkai), foto, grafik, dan komputer. Definisi media secara umum adalah 

komponen sumber belajar atau sarana fisik yang mengandung materi instruksional 

di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Ringkasnya, 

media adalah alat untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan 

pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim pesan ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar mengajar terjadi. Media pembelajaran dapat digunakan 

diberbagai cabang ilmu sesuai dengan karakteristik masing-masing ilmu karena 

media mempunyai posisi yang cukup penting dalam kegiatan belajar mengajar 

(Sadiman, 2010). Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa media 

pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

dari pengirim pesan yaitu pendidik terhadap penerima pesan yaitu peserta didik. 

Media pembelajaran dapat diartikan segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, 
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perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. 

Media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan 

komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah (Musfiqon, 2012 Dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas bahwa 

media pembelajaran merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran terhadap siswa. 

2.3.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach and Elly dalam Azhar Arsyad (2011) mengemukakan ciri 

mediayang merupakan alasan mengapa media perlu digunakan dan hal apa saja 

yang dapat dilakukan media apabila guru kurang efisien dalam melakukan 

pengajaran: 

1. Ciri Fiksatif 

Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam menyimpan, 

melestarikan dan merekonstruksikan suatu objek atau peristiwa. Sebagai contoh 

peristiwa sejarah yang sudah berlalu. Siswa bisa mempelajari peristiwa-peristiwa 

bersejarah melalui media pembelajaran berupa rekaman video, dokumentasi, dan 

foto-foto. 

2. Ciri Manipulatif 

Ciri manipulatif erat kaitannya dengan kejadian yang berlangsung 

berhari-hari bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit 

saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan 

mudah diamati melalui media pembelajaran berupa rekaman video dan foto. 

Sebagai contoh siswa ingin mempelajari perkembangan janin dalam rahim ibu 

selama sembilan bulan. Melalui bantuan media pembelajaran, waktu dapat 
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dipersingkat dengan menampilkan hal-hal yang dirasa penting saja melalui 

rekaman video misalnya. 

3. Ciri Distributif 

Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian 

ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan 

kepada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Sebagai contoh 

penggunaan CD, flashdisk, dan sebagainya dapat memudahkan guru untuk 

mendistribusikan bahan pembelajaran. Inforrmasi yang terdapat didalamnya akan 

selalu terjaga sebagaimana aslinya atau ajeg. 

2.3.3 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber belajar dan 

mempermudah proses pembelajaran baik untuk guru maupun siswa. Secara umum 

media pembelajaran memiliki fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan oleh 

Sadiman (2010: 17) yaitu:  

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka)  

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya:  

1. Objek yang terlalu besar, bisa digantikan dengan realita, gambar, film 

bingkai, film, atau model  

2. Objek yang kecil, dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau 

gambar  

3. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelapse atau high-speed photography  
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4. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi 

lewat rekaman film, video, film bingkai, foto maupun secara verbal  

5. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain, dan  

6. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-

lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan lain-

lain.  

c. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk:  

a. Menimbulkan kegairahan belajar  

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan  

c. Memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya.  

d. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

penglaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 

ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak mengalami kesulitan 

bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit bila latar 

belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini dapat 

diatasi dengan media pembelajaran, yaitu dengan kemampuannya dalam:  

1. Memberikan perangsang yang sama  

2. Mempersamakan pengalaman  

3. Menimbulkan persepsi yang sama  
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Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses 

belajar mengajar adalah sebagai berikut: (1) media pembelajaran dapat 

memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar proses 

dan hasil belajar, (2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan 

perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, (3) media 

pembelajaran dapat menanggulangi keterbatasan indera, ruang, serta waktu, (4) 

media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka (Arsyad, 2009).  

Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah a) proses 

pembelajaran dapat terjadi dalam dua arah dan menjadi lebih interaktif; b) proses 

belajar-mengajar menjadi lebih efisien; c) proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik; d) tempat berlangsungnya proses pembelajaran dapat terjadi di mana 

saja dan kapan saja; e) peran pendidik dapat lebih berfungsi sebagai fasilitator 

(Widodo, 2008). Definisi Manfaat media dari beberapa pendapat ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa manfaat media pembelajaran dapat memperjelas pesan 

yang akan disampaikan oleh pendidik, mengatasi keterbatasan ruang yang ada 

diruang kelas atau dilingkungan sekolah, proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik, dapat meningkatkan gairah belajar siswa serta memberikan rangsangan 

yang sama dan menimbulkan persepsi yang sama terhadap materi yang 

disampaikan. 

2.3.4 Klasifikasi dan Macam-macam Media Pembelajaran 

Berbagai macam jenis media pembelajaran dalam upayanya untuk 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada proses pembelajaran 

sehingga perlu untuk diklasifikasikan dikarenakan banyaknya jenis-jenis media 
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yang ada saat ini. Wina Sanjaya (2011) mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran dapan diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari 

sudut mana melihatnya. 

a. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam:

1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja atau media

yang hanya memiliki unsur suara.

2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung

unsur suara.

3. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara

juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat.

b. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat pula dibagi ke dalam:

1. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak.

Melalui media ini siswa diharapkan dapat mempelajari  hal atau kejadian-

kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan

khusus.

2. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, media dapat dibagi ke dalam:

1. Media yang diproyeksikan, jenis media yang seperti memerlukan alat

proyeksi khusus seperti film projector untuk memproyeksikan film, slide

projector untuk memproyeksikan film slide, dan OHP untuk

memproyeksikan transparansi. Tanpa alat pendukung ini, maka media

tidak akan bisa berfungsi.
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2. Media yang tidak diproyeksikan 

Klasifikasi media pembelajaran menurut Rudi Susilana dan Cepi Riana 

(2009) dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu (1) Kelompok satu: grafis, 

bahan cetak, dan gambar diam; (2) Kelompok dua: media proyeksi diam; 

(3) Kelompok ke tiga: media audio; (4) Media keempat: media audio 

visual diam; (5) Kelompok lima: media film; (6) Kelompok enam: media 

televisi; dan (7) Kelompok tujuh: multimedia. 

a) Kelompok satu: media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. 

1) Media grafis adalah media visual dengan menyajikan fakta, ide 

atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan 

simbol atau gambar. 

2) Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya 

melalui proses printing atau pencetakan. 

3) Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang 

dihasilakan melalui proses forografi 

b) Kelompok dua: media proyeksi diam. Media proyeksi diam adalah 

media visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan 

pesan dan hasil proyeksinya tidak bergerak. Contohnya adalah OHP 

(Overhead Projector). 

c) Kelompok ke tiga: media audio. Media audio adalah media yang 

penyampaian pesannya hanya dapat diterima oleh indera pendengaran. 

Contohnya adalah radio dan perekam pita magnetik. 

d) Kelompok ke empat: media audio visual diam media yang 

penyampaiannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan 
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penglihatan, akan tetapi gambar yang dihasilkan adalah gambar diam 

atau memiliki sedikit unsur gerak. Contohnya adalah sound slide dan 

film strip bersuara. 

e) Kelompok ke lima: media film. Media film adalah serangkaian gambar 

diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga 

menimbulkan seperti bergerak. 

f) Kelompok ke enam: media televisi. Media televisi adalah media yang 

dapat menampilkan pesan secara audiovisual dan gerak. 

g) Kelompok ke tujuh: multimedia. Multimedia adalah suatu sistem 

penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang 

membentuk suatu unit atau paket. 

Menurut Daryanto (2011) bahwa klasifikasi media pembelajaran 

dilakukan berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media. Ada lima 

model yang dikenalkan oleh Daryanto dari informasi peneliti-peneliti luar, 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Menurut Schramm, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan 

sederhana. Media dikelompokkan menurut daya liputan, yaitu 1) liputan luas 

dan serentak seperti TV, radio, dan faksimile; 2) liputan terbatas pada ruangan 

seperti film, video, slide, poster audio tape; 3) media untuk belajar individual 

seperti buku, modul, program belajar komputer dan telepon.  

b. Menurut Gagne, media diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok, yaitu benda 

untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar lisan, gambar 

bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media 

pembelajaran tersebut dikaitkan dengan kemampuannya memenuhi fungsi 
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menurut hirarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar belajar, penarik 

minat belajar, contoh perilaku belajar, memberi kondisi eksternal, menuntun 

cara berfikir, memasukkan ahli ilmu, menilai prestasi, dan pemberi umpan 

balik.   

c. Menurut Allen, terdapat sembilan kelompok media, yaitu; visual diam, film, 

televisi, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, 

buku teks cetak, dan sajian lisan. Kesembilan kelompok  tersebut disesuaikan 

dengan tujuan belajar, antara lain; info faktual, pengenalan visual, prinsip dan 

konsep prosedur, ketrampilan, dan sikap.  

d. Menurut Gerlach dan Elly, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri 

fisiknya atas delapan kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, 

presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran 

terprogram, dan simulasi.  

2.3.5 Prinsip-Prinsip Pemilihan Media Pembelajaran  

Pemilihan media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan tujuan 

atau materi yang ingin disampaikan sangatlah penting untuk diperhatikan. Hal ini 

dikarenakan disetiap materi atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tentu 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam memilih media 

pembelajaran yang akan digunakan haruslah disesuaikan dengan materi atau 

tujuan yang akan dicapai dan disesuaikan prinsip-prinsip pemilihan media 

pembelajaran. 

Menurut Dick dan Carey (1978) dalam Sadiman (2010:86) menyebutkan 

bahwa ada empat faktor dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut.  
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a. Ketersediaan sumber setempat, artinya apabila media yang bersangkutan tidak 

terdapat pada sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri.  

b. Apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga, 

dan fasilitas.  

c. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan media yang 

bersangkutan untuk waktu yang lama, artinya media bisa digunakan 

dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta 

mudah dibawa atau dipindahkan.  

d. Efektivitas biayanya dalam jangka waktu yang panjang, artinya ada jenis 

media yang biayanya mahal bisa digunakan dalam jangka waktu lama dan ada 

jenis media yang biayanya murah tetapi tidak bisa digunakan dalam jangka 

waktu yang lama.  

Menurut Mahnun, (2012) pemilihan media hendaknya memperhatikan 

beberapa prinsip:  

a. Raharjo yaitu; a) kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media; apakah untuk 

keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran dan sebagainya, b) 

familiaritas media, apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, 

pembelajaran dan sebagainya, c) sejumlah media dapat diperbandingkan 

karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan 

pengajaran.  

b. Winkel : pemilihan media disamping melihat kesesuaiannya dengan tujuan 

instruksional khusus, materi pelajaran, prosedur didaktis dan bentuk 

pengelompkan siswa, juga harus dipertimbangkan soal biaya (cost factor), 

ketersediaan peralatan waktu dibutuhkan (avaibility factor), ketersediaan 
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aliran listrik, kualitas teknis (technical cuality), ruang kelas, dan kemampuan 

guru menggunakan media secara tepat (technical know-how).  

c. Ely (1982): pemilihan media seyogyanya tidak terlepas dari konteksnya 

bahwasanya media merupakan komponen dari sistem instruksional secara 

keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-

faktor lain seperti karakteristik siswa, strategi belajar-mengajar, organisasi 

kelompok belajar, alokasi waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga 

perlu dipertimbangkan.  

d. Dick dan Carey (1978) disamping kesesuaian dengan perilaku belajarnya, 

setidaknya masih ada empat faktor lagi yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan media, yaitu pertam ketersediaan sumber setempat, artinya bila 

media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka 

harus dibeli atau dibuat sendiri. Kedua adalah apakah untuk membeli atau 

memproduksi sendiri tersebut ada dana, tenaga dan fasilitasnya. Ketiga adalah 

faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan dan ketahanan media yang 

bersangkutan untuk waktu yang lama, artinya bisa digunakan dimanapun 

dengan peralatan yang ada di sekitarnya dan kapanpun serta mudah dijinjing 

dan dipindahkan. Berbagai pendapat para ahli diatas menunjukan bahwa 

banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memilih media 

pembelajaran sehingga dalam pemilihan media pembelajaran harus sesuai 

dengan kebutuhan agar media pembelajaran yang dipilih untuk digunakan 

untuk menyampaikan materi bisa berjalan dengan baik. 
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2.3.6 Kriteria Pemilihan Media yang Baik 

Kriteria media harus mengacu pada Kurikulum 13 dan sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan. Menurut Sudjana (2011) dalam memilih media untuk 

kepentingan pengajaran sebaiknya kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) 

ketepatannya dengan tujuan pengajaran, (2) dukungan terhadap isi pengajaran, (3) 

kemudahan memperoleh media, (4) keterampilan guru dalam menggunakannya, 

(5) tersedianya waktu untuk menggunakannya, (6) sesuai dengan taraf berpikir 

siswa.  

Kriteria pemilihan media yang perlu diperhatikan, yakni (1) kesesuaian dengan 

tujuan, (2) ketepatgunaan, (3) keadaaan peserta didik, (4) ketersediaan, (5) biaya 

kecil, (6) keterampilan guru. Kesimpulan dari pendapat ahli diatas adalah bahwa 

pemilihan media yang baik adalah media yang dapat mencapai secara optimal 

tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, sehingga syarat utama dalam memilih 

media adalah bagaimana media pembelajaran tersebut dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan keberhasilan pembelajaran. 

 

2.4 Media Pembelajaran Tiga Dimensi 

Media tiga dimensi ialah sekelompok media tanpa proyeksi yang 

penyajiannya secara visual tiga dimensional. Kelompok media ini dapat berwujud 

sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat pula berwujud sebagai 

tiruan yang mewakili aslinya. Benda asli ketika akan difungsikan sebagai media 

pembelajaran dapat dibawa langsung ke kelas, atau siswa sekelas dikerahkan 

langsung ke dunia sesungguhnya di mana benda asli itu berada. Apabila benda 

aslinya sulit untuk dibawa ke kelas atau kelas tidak mungkin dihadapkan langsung 
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ke tempat di mana benda itu berada, maka benda tiruannya dapat pula berfungsi 

sebagai media pembelajaran yang efektif. 

Media tiga dimensi yang dapat diproduksi dengan mudah, adalah 

tergolong sederhana dalam penggunaan dan pemanfaatannya, karena tanpa harus 

memerlukan keahlian khusus, dapat dibuat sendiri oleh guru, bahannya mudah 

diperoleh di lingkungan sekitar. Moedjiono (1992) mengatakan bahwa media 

sederhana tiga dimensi memiliki kelebihan-kelebihan: memberikan pengalaman 

secara langsung, penyajian secara kongkrit dan menghindari verbalisme, dapat 

menunjukkan obyek secara utuh baik konstruksi maupun cara kerjanya, dapat 

memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, dapat menunjukkan alur suatu 

proses secara jelas. Sedangkan kelemahan-kelemahannya adalah: tidak bisa 

menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, penyimpanannya memerlukan 

ruang yang besar dan perawatannya rumit.  

2.4.1 Media Tiruan 

Media tiruan sering disebut sebagai model. Belajar melalui model 

dilakukan untuk pokok bahasan tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan 

melalui pengalaman langsung atau melalui benda sebenarnya. Ada beberapa 

tujuan belajar dengan menggunakan model, yaitu: mengatasi kesulitan yang 

muncul ketika mempelajari obyek yang terlalu besar, untuk mempelajari obyek 

yang telah menyejarah di masa lampau, untuk mempelajari obyek-obyek yang tak 

terjangkau secara fisik, untuk mempelajari obyek yang mudak dijangkau tetapi 

tidak memberikan keterangan yang memadai (misalnya mata manusia, telinga 

manusia), untuk mempelajari konstruksi-konstruksi yang abstrak, untuk 

memperliatkan proses dari obyek yang luas (misalnya proses peredaran planit-
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planit). Keuntungan-keuntungan menggunakan model adalah: belajar dapat 

difokuskan pada bagian yang penting-penting saja, dapat mempertunjukkan 

struktur dalam suatu obyek, siswa memperoleh pengalaman yang konkrit. Ditinjau 

dari cara membuat, bentuk dan tujuan penggunaan model dapat dibedakan atas: 

model perbandingan (misalnya globe), model yang disederhanakan, model irisan, 

model susunan, model terbuka, model utuh, boneka, dan topeng (Santyasa, 

2007:16). Media Kotak Udara Bumi (KODABU) dapat dikategorikan sebagai 

media dari jenis media pembelajaran 3 dimensi yang lebih spesifik lagi yaitu ke 

media tiruan. Media KODABU ini sangat cocok di kategorikan sebagai media 

dari jenis media tiruan dikarenakan pendapat ahli diatas sesuai dengan 

karakteristik yang ada di media KODABU ini, yaitu media KODABU ini 

menggambarkan sebuah proses yang luas yaitu pemanasan global yang hanya bisa 

dilihat pada skala global atau luas. Oleh sebab itu hadirlah solusi yang peneliti 

tawarkan untuk menghadirkan proses pemanasan global tersebut kedalam media 

pembelajaran Kotak Udara Bumi (KODABU) ini. 
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2.5.  Kerangka Konseptual 

 

 

 

Tidak adanya media yang dapat menjelaskan mengenai pemanasan global 

secara nyata. Guru menggunakan media Slide atau Video untuk 

menjelasakan pemanasan global, dimana media tersebut abstak. 

Validasi dan 

efektifitas  

Kurangnya fasilitas di 

sekolah untuk menunjang 

guru membuat media 

Dengan adanya media pembelajaran dapat 

membantu guru menjelaskan kepada siswa 

mengenai pemanasan global secara renyata 

 

KODABU (Kotak Udara Bumi 

Perlu adanya media yang 

dapat menjelaskan mengenai 

pemanasan global secara 

nyata 

Di sebar 

luaskan 

Lulus uji 
Tidak Lulus 

Uji 


