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PRAKATA 
 
 

 Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan rahmat-Nyalah, buku ajar yang berjudul “Desain Multimedia 

Pembelajaran” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

 Buku ajar ini disusun secara sistematis dan sesuai dengan karakteristik 

Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Pendidikan Ganesha. Buku ajar ini dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa 

sebagai salah satu sumber belajar disamping sumber-sumber belajar yang lain. 

 Adapun sistematika penulisan buku ajar ini pada setiap bab adalah: judul 

bab, konsep-konsep kunci, petunjuk,  standar kompetensi, indikator hasil belajar, 

paparan materi, dan tes akhir bab. 

 Terselesaikannya penyusunan buku ajar ini tentulah tidak terlepas dari 

bantuan semua pihak. Untuk itu, terima kasih disampaikan kepada yang 

terhormat. 

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. 

2. Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan. 

3. Para Dosen di Jurusan Teknologi Pendidikan. 

4. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

 Disadari sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih jauh dari ukuran 

sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca dan pengguna buku 

ajar ini sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan ke depan. Semoga buku 

ajar ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan menggunkannya. 

Terima kasih. 

 

 

       Singaraja, November 2009 
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Standar Kompetensi  

Mahasiswa memahami pengertian, fungsi, dan peranan media pembelajaran dalam 

konteks belajar. 

 

Indikator Hasil Belajar 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian media pembelajaran. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan fungsi media pembelajaran.  

3. Mahasiswa dapat menjelaskan peranan media pembelajaran dalam 

konteks belajar. 
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PETUNJUK 
 

 

 

 

1. Pelajari materi bab I dengan tekun dan disiplin! 

2. Penyajian setiap bab meliputi: judul bab, konsep-konsep kunci, standar 

kompetensi, indikator hasil belajar, petunjuk, paparan materi, dan tes akhir 

bab. 

3. Ikutilah urutan penyajian setiap bab tahap demi tahap! 

4. Bacalah sumber-sumber pendukung untuk memperdalam pengetahuan dan 

wawasan anda ! 

5. Kerjakanlah soal-soal tes akhir bab dengan tekun dan disiplin! 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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A. Pengertian Media 

Pada hakikatnya pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu 

ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran atau media, dan penerima pesan 

adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan 

dikomunikasikan adalah isi ajaran ataupun didikan yang terdapat dalam 

kurikulum, sumber pesannya adalah guru, siswa, orang lain, penulis buku, 

salurannya adalah media pembelajaran, dan penerima pesan adalah pebelajar. 

Gambar 1.1 menggambarkan proses komunikasi yang berhasil. Sumber 

pesan menyampaikan pesan A kepada para siswa melalui sebuah media atau 

melalui media dan guru. Keduanya berhasil menyampaikan pesan A karena 

semua siswa menerima pesan A tersebut, persis sama dengan pesan A yang 

disampaikan oleh sumber pesan. 

 

Gambar 1.1 Proses Komunikasi yang Berhasil 
(Sumber: Sadiman, dkk., 2002: 14) 
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Dalam proses komunikasi tersebut, tidak selamanya berhasil karena 

sewaktu-waktu penafsiran terhadap isi pesan bisa berhasil dan bisa juga gagal. 

Kegagalan tersebut disebabkan oleh adanya faktor penghambat proses 

komunikasi, yang dikenal dengan istilah barriers atau noises. Misalnya, 

perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya ingat, cacat tubuh, 

hambatan jarak geografis, waktu, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.2 Proses Komunikasi yang Gagal 
(Sumber: Sadiman, dkk., 2002: 12) 

 
Pada gambar 1.2 seorang guru menyampaikan pesan A kepada empat 

orang siswa. Dari empat orang siswa tersebut, hanya seorang yang menerima 

pesan secara tepat, sedangkan tiga orang lainnya menerima pesan yang berbeda. 

Hal itu menunjukkan bahwa proses komunikasi antara guru dan siswa mengalami 

kegagalan. 

Salah satu cara untuk mengatasi faktor penghambat proses komunikasi 

tersebut adalah media pembelajaran. Untuk itu pengetahuan tentang media 
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pembelajaran sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh semua orang 

yang langsung maupun tak langsung berhubungan dengan pembelajaran. 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar” . Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan 

(Sadiman,dkk.,2002). 

Rohani (1997: 2) menulis beberapa pengertian media sebagai berikut. 

1. Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang 

menyebarkan ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada 

penerima (Santoso S. Hamijaya). 

2. Media adalah channel (saluran) karena pada hakikatnya media telah 

memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk 

merasakan, mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang 

dan waktu tertentu. Dengan bantuan media batas-batas itu hampir 

menjadi tidak ada (McLuahan). 

3. Media adalah medium yang digunakan untuk 

membawa/menyampaikan sesuatu pesan, dimana medium ini 

merupakan jalan atau alat dengan suatu pesan berjalan antara 

komunikator dengan komunikan (Blake and Haralsen). 

4. Association for Educational Communication and Technology 

(AECT) menyatakan, media adalah segala bentuk yang 

dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. 

5. National Education Association (NEA) berpendapat media adalah 

segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau 
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dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk kegiatan 

tersebut. 

6. Menurut Brigg, media adalah segala alat fisik yang dapat 

menyajikan pesan yang merangsang dan sesuai untuk belajar, 

misalnya: media cetak, media elektronik. 

7. Menurut Donald P. Ely & Vernon S. Gerlach, pengertian media ada 

dua bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit, bahwa media 

itu berwujud: grafik, foto, alat mekanik dan elektronik yang 

digunakan untuk menangkap, memroses serta menyampaikan 

informasi. Menurut arti luas, yaitu: kegiatan yang dapat menciptakan 

suatu kondisi, sehingga memungkinkan peserta didik dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru. 

Rohani (1997:3) lebih lanjut mengemukakan beberapa pengertian media 

instruksional edukatif (media pembelajaran) sebagai berikut. 

1. Segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara 

dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pencapaian tujuan instruksional. Mencakup media grafis, 

media yang menggunakan alat penampil, peta, model, globe dan 

sebagainya. 

2. Peralatan fisik untuk menyampaikan isi instruksional, termasuk 

buku, film, video, tape, sajian slide, guru dan perilaku non verbal. 

Dengan kata lain media instruksional edukatif mencakup perangkat 

lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) yang 

berfungsi sebagai alat belajar/alat bantu belajar. 
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3. Media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujuan dan isi 

instruksional yang biasanya sudah dituangkan dalam Garis Besar 

Pedoman Instruksional (GBPP) dan dimaksudkan untuk 

mempertinggi mutu kegiatan belajar mengajar. 

4. Sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara, dengan 

menggunakan alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk 

mempertinggi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

instruksional, meliputi kaset, audio, slide, film-strip, OHP, film, 

radio, televisi dan sebagainya. 

Media belajar diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan (massage), merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar (Ali, 1992). 

Heinich, et.al. (2002) mengemukakan: “a medium (plural, media) is a 

channel of communication. Derived from the Latin word meaning ‘between,’ the 

term refers to anything that carries information between a source and a receiver. 

Examples include video, television, diagrams, printed materials, computers, and 

instructors.” 

Miarso (1984) mengemukakan bahwa media belajar adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. 

Menurut Ibrahim dkk. (2004), media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga 

dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pebelajar (siswa) dalam 
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kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Contoh: gambar, 

bagan, model, film, video, komputer, dan sebagainya. 

 Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah media sama dengan alat 

peraga? Ada dua pendapat tentang hal ini, yakni partama, media dan alat peraga 

keduanya sama saja. Keduanya sama-sama mempermudah penyampaian pesan 

dari sumber pesan kepada penerima pesan. Kedua, media dan alat peraga adalah 

dua hal yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan jalur penyampaian pesan atau isi 

kurikulum kepada anak didik. Alat peraga merupakan alat bantu bagi pengajar 

untuk menyampaikan pesan kepada anak didik. Dengan demikian, tanpa alat 

peraga pun pembelajaran tetap dapat berlangsung. Media merupakan saluran 

pesan dari sumber pesan kepada anak didik. Media dapat digunakan secara 

mandiri oleh anak didik dan media merupakan bagian integral pembelajaran. 

Artinya, tanpa adanya media, maka pembelajaran tidak dapat berlangsung. 

 

Gambar 1.3 Jalur Penyampaian Isi Kurikulum kepada Anak Didik 
(Sumber: Rohani, 1997: 5) 
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B. Fungsi Media 

 Media sebagai suatu komponen sistem pembelajaran, mempunyai fungsi 

dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan pembelajaran. Itu berarti bahwa 

media memiliki posisi yang strategis sebagai bagian integral dari pembelajaran. 

Integral dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa media itu merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Tanpa adanya media, maka 

pembelajaran tidak akan pernah terjadi.  

 Sebagai komponen sistem pembelajaran, media memiliki fungsi yang 

berbeda dengan fungsi komponen-komponen lainnya, yaitu senagai komponen 

yang dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada pebelajar. Pada 

proses penyampaian pesan ini seringkali terjadi gangguan yang mengakibatkan 

pesan pembelajaran tidak diterima oleh pebelajar seperti apa yang dimaksudkan 

oleh penyampai pesan. Gangguan-gangguan komunikasi antara penyampai pesan 

dengan pebelajar ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 

verbalisme, salah tafsir, perhatian ganda, pembentukan persepsi tak bermakna, 

dan kondisi lingkungan yang tak menunjang. 

 Kunci pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan 

proses penyampaian pesan pembelajaran ini terletak pada media yang dipakai 

dalam proses itu. Menurut Degeng (2001) secara garis besar fungsi media adalah: 

1. menghindari terjadinya verbalisme 

2. membangkitkan minat/motivasi 

3. menarik perhatian mahasiswa 

4. mengatasi keterbatasan: ruang, waktu, dan ukuran 

5. mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar 
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6. mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

 Media yang dirancang dengan baik  dalam batas-batas tertentu dapat 

merangsang timbulnya semacam “dialog internal” dalam diri siswa. Dengan 

perkataan lain terjadi komunikasi antara siswa dengan media atau secara tidak 

langsung antara siswa dengan sumber pesan atau guru (Miarso, 1986). 

 Ibrahim, dkk (2004) menjelaskan fungsi media pembelajaran ditinjau dari 

dua hal, yaitu: proses pembelajaran sebagai proses komunikasi dan kegiatan 

interaksi antara siswa dan lingkungannya. Ditinjau dari proses pembelajaran 

sebagai proses komunikasi, maka fungsi media adalah sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) ke penerima (siswa). Ditinjau dari proses 

pembelajaran sebagai kegiatan interaksi antara siswa dan lingkungannya, maka 

fungsi dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan hambatan 

komunikasi yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. 

 

a. Tiga Kelebihan Kemampuan Media menurut  Gerlach dan Ely (dalam 

Ibrahim,  dkk., 2004) 

    1) Kemampuan fiksatif, artinya memiliki kemampuan untuk menangkap, 

menyimpan dan kemudian menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. 

Dengan kemampuan ini suatu obyek atau kejadian dapat digambar, dipotret, 

direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada saat diperlukan 

dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti keadaan aslinya. 

    2) Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek 

atau kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai 
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keperluan, misalnya dirubah: ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta 

dapat juga diulang-ulang penyajiannya. 

    3) Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang 

besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Misalnya siaran 

televisi atau radio. 

 

b. Hambatan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran  

    1) Verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata, tetapi tidak mengetahui 

artinya. Hal ini terjadi karena biasanya guru mengajar hanya dengan cara 

memberi penjelasan secara lisan (ceramah), siswa cenderung hanya 

menirukan apa yang dikatakan guru. 

    2) Salah tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda 

oleh siswa. Hal ini terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara 

lisan dengan tanpa menggunakan media pembelajaran yang lain misalnya 

gambar, bagan, model, dan sebagainya. 

     3) Perhatian tidak terpusat, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain: 

karena gangguan fisik (siswa sakit), ada hal lain yang lebih menarik 

perhatian siswa daripada pelajaran, siswa melamun, cara mengajar guru 

membosankan, cara menyajikan bahan pelajaran tanpa variasi (monoton), 

kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru. 

     4) Tidak terjadi pembentukan tanggapan atau pemahaman yang utuh dan 

berarti, kurang memiliki kebermaknaan logis dan psikologis. Apa yang 

diamati atau dilihat, dialami secara terpisah. Tidak terjadi proses berpikir 

yang logis mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep. 
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 Berdasarkan kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki serta terjadinya 

hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran, maka dapat disimpulkan media 

juga berfungsi untuk menghindari hambatan proses pembelajaran antara lain: 

menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan minat atau motivasi, menarik 

perhatian siswa, mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran, mengaktifkan 

siswa, mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

 Selanjutnya Malapu (1998) mengemukakan bahwa penggunaan media 

dalam pembelajaran memiliki keunggulan karena dapat memberi rangsangan 

kepada pebelajar untuk mempelajari hal-hal baru dan mengaktifkan respon belajar 

karena dapat memberikan balikan hasil belajar dengan segera. 

 Sadiman, dkk. (2002) mengemukakan kegunaan media pendidikan sebagai 

berikut:  

1. memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti: obyek 

yang terlalu besar, obyek yang kecil, gerak yang terlalu lambat atau 

terlalu cepat, kejadian di masa lampau, obyek yang terlalu kompleks, 

dan konsep yang terlalu luas. 

3. mengatasi sikap pasif peserta didik, dalam hal ini menimbulkan gairah 

belajar, interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan, kemungkinan anak didik belajar sendiri-

sendiri. 

4. memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, 

dan menimbulkan persepsi yang sama. 
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 Miarso (1986) mengemukakan bahwa media memiliki kemampuan atau 

keterampilan untuk:  

1. membuat konkret konsep yang abstrak. 

2. membawa obyek yang berbahaya atau sukar didapat ke dalam 

lingkungan belajar. 

3. menampilkan obyek yang terlalu besar. 

4. menampilkan obyek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. 

5. mengamati gerakan yang terlalu cepat. 

6. memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan lingkungan. 

7. memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi 

pengalaman belajar siswa. 

8. membangkitkan motivasi belajar. 

9. memberi kesan perhatian individual untuk seluruh anggota kelompok 

belajar. 

10. menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang 

maupun disimpan menurut kebutuhan. 

11. menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak, mengatasi 

batasan waktu maupun ruang. 

12. mengontrol arah maupun kecepatan belajar siswa. 

 Rowntree (dalam Rohani, 1997) berpendapat bahwa fungsi media 

pembelajaran adalah:  

1. membangkitkan motivasi belajar. 

2. mengulang apa yang telah dipelajari. 

3. menyediakan stimulus belajar. 
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4. mengaktifkan respon pebelajar. 

5. memberikan balikan dengan segera. 

6. menggalakkan latihan yang serasi. 

 Sedangkan McKnown (dalam Rohani, 1997) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, yaitu:  

1. mengubah titik berat pendidikan formal, yaitu dari pendidikan yang 

menekankan pada instruksional akademis menjadi pendidikan yang  

mementingkan kebutuhan kehidupan pebelajar. 

2. membangkitkan motivasi belajar. 

3. memberikan kejelasan. 

4. memberikan rangsangan. 

 Miarso (2004) mengemukakan dua belas kegunaan media, yakni:  

1. memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak, sehingga otak 

dapat berfungsi secara optimal. 

2. mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh pebelajar. 

3. dapat melampaui batas ruang kelas. 

4. memungkinkan adanya interaksi langsung antara pebelajar dan 

lingkungannya. 

5. menghasilkan keseragaman pengamatan. 

6. membangkitkan keinginan dan minat baru. 

7. membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

8. memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu yang 

konkret maupun abstrak. 

9. memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk belajar mandiri. 
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10. meningkatkan kemampuan keterbacaan baru (new literacy), yaitu 

kemampuan untuk menafsirkan objek, tindakan, dan lambang yang 

tampak, baik yang alami maupun buatan manusia, yang terdapat 

dalam lingkungan. 

11. mampu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan 

kesadaran akan dunia sekitar. 

12. dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri pembelajar maupun 

pebelajar. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa media pembelajaran memiliki 

fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pembawa informasi dan pencegah 

terjadinya hambatan proses pembelajaran, sehingga informasi atau pesan dari 

komunikator dapat sampai kepada komunikan secara efektif dan efisien. 

 

C. Peranan Media Pembelajaran dalam Konteks Belajar 

 Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Pesan tersebut 

berupa isi atau materi ajar yang ada dalam kurikulum yang dituangkan oleh guru 

atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi. Simbol-simbol komunikasi 

berupa simbol-simbol verbal (kata-kata lisan ataupun tertulis) dan/atau simbol-

simbol non-verbal atau visual. 

 Proses penuangan pesan ke dalam simbol-simbol komunikasi itu 

dinamakan encoding. Selanjutnya penerima pesan menafsirkan simbol-simbol 

komunikasi tersebut, sehingga penerima pesan memperoleh pesan. Proses 
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penafsiran simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan-pesan tersebut 

dinamakan decoding.  

 Ada kalanya penafsiran yang dilakukan oleh penerima pesan berhasil, ada 

kalanya sebaliknya. Penafsiran yang gagal atau kurang berhasil berarti kegagalan 

atau kekurangberhasilan dalam memahami apa-apa yang didengar, dilihat, dan 

dibacanya. 

 Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor 

tersebut antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan 

lingkungan. Hambatan psikologis misalnya minat, sikap, intelegensi, motivasi, 

kepercayaan diri, gaya belajar, dan sebagainya. Perbedaan adat istiadat, norma-

norma sosial, kepercayaan dan nilai-nilai panutan merupakan contoh hambatan 

kultural. Hambatan lingkungan adalah hambatan yang ditimbulkan oleh situasi 

dan kondisi keadaan sekitar. Pembelajaran di tepat yang sejuk dan nyaman tentu 

akan berbeda dengan pembelajaran di tempat yang panas dan bising. 

 Adanya berbagai hambatan tersebut, baik dalam diri siswa maupun guru; 

baik sewaktu mengencode pesan maupun mendecodenya, mengakibatkan proses 

komunikasi dalam pembelajaran seringkali berlangsung secara tidak efektif dan 

efisien. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan media 

pembelajaran dalam pembelajaran. Media pembelajaran sebagai salah satu 

sumber belajar dapat menyalurkan pesan dan membantu mengatasi hambatan-

hambatan proses komunikasi. Karena pembelajaran merupakan proses 

komunikasi, maka media berperan penting dalam mempermudah belajar. Media 

pembelajaran merupakan salah satu unsur atau komponen dalam sistem 

pembelajaran. 
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 Apabila pembelajaran dilihat sebagai sebuah sistem, maka unsur-unsur 

atau komponen-komponen yang terlibat dalam sistem itu tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa ketiadaan suatu unsur dalam suatu sistem 

akan berpengaruh terhadap jalannya sistem secara keseluruhan. Oleh karena 

media pembelajaran merupakan unsur atau komponen sistem pembelajaran, maka 

media pembelajaran merupakan bagian integral dari pembelajaran. Pandangan ini 

akan mengarahkan pada cara pandang seseorang terhadap media pebelajaran. 

Media pembelajaran harus hadir dalam setiap aktivitas pembelajaran. Dengan 

ungkapan lain, tanpa media pembelajaran, aktivitas pembelajaran tidak dapat 

berlangsung. 
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RANGKUMAN 

 

 Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 

perhatian, minat, pikiran, dan perasaan pebelajar (siswa) dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

 Media pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai 

pembawa informasi dan pencegah terjadinya hambatan proses 

pembelajaran, sehingga informasi atau pesan dari komunikator dapat 

sampai kepada komunikan secara efektif dan efisien. 

 Media pembelajaran merupakan unsur atau komponen sistem 

pembelajaran, maka media pembelajaran merupakan bagian integral dari 

pembelajaran. 

 

TES AKHIR BAB 

1. Jelaskan pengertian media pembelajaran! 

2. Jelaskan fungsi media pembelajaran! 

3. Jelaskan peranan media pembelajaran dalam konteks belajar! 
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Konsep-konsep Kunci 

Klasifikasi Media Menurut: 

 Persepsi Indera 

 Penggunaan 

 Kesamaan Karakteristik dan Kekhususan 

 Kesiapan Pengadaan 

 Jenis 

 Daya Liput 

 Bahan dan Cara Pembuatan 

 

 

 

BAB II 

KLASIFIKASI  

MEDIA PEMBELAJARAN 



  21

Standar Kompetensi  

Mahasiswa mampu mengklasifikasikan media pembelajaran.   

 

Indikator Hasil Belajar 

1. Mahasiswa dapat mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 

persepsi indera.  

2. Mahasiswa dapat mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 

penggunaannya. 
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PETUNJUK 
 

 

 

 

1. Pelajari materi bab II dengan tekun dan disiplin! 

2. Penyajian setiap bab meliputi: judul bab, konsep-konsep kunci, standar 

kompetensi, indikator hasil belajar, petunjuk, paparan materi, dan tes akhir 

bab. 

3. Ikutilah urutan penyajian setiap bab tahap demi tahap! 

4. Bacalah sumber-sumber pendukung untuk memperdalam pengetahuan dan 

wawasan anda! 

5. Kerjakanlah soal-soal tes akhir bab dengan tekun dan disiplin! 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Klasifikasi Media 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memberikan 

dampak pula pada sumber dan media pembelajaran seperti foto, slide, radio, film, 

dan  video, komputer dan lain-lain. Pada awalnya hanya dikenal beberapa jenis 

media sederhana seperti buku bergambar, gambar, bagan, grafik, dan model yang 

bisa digunakan dalam pembelajaran. Pertambahan jenis media dan perluasan 

pemanfaatannya menimbulkan pemikiran untuk mengadakan pengklasifikasian 

atau penggolongan media pembelajaran dari berbagai aspek.  

 Secara umum ada dua penggolongan media pembelajaran yang dibahas 

dalam tulisan ini, yakni penggolongan media pembelajaran berdasarkan persepsi 

indera dan penggunaannya. Sebagai bahan informasi tambahan, dalam tulisan ini 

juga disajikan klasifikasi media pembelajaran berdasarkan aspek-aspek lain dan 

sudut pandang beberapa ahli. 

 

A. Klasifikasi Media Berdasarkan Persepsi Indera  

Berdasarkan persepsi indera, media diklasifikasikan menjadi tiga kelas, 

yakni media audio, media visual, dan media audio visual (Setyosari dan 

Sihkabuden, 2005). Ketiga jenis media tersebut dipaparkan sebagai berikut.  

Media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti 

radio, cassette tape recorder, dan piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk 

orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. Media visual adalah 

media yang hanya mengandalkan indera penglihatan.  
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Gambar 2.1 Radio Tape Recorder dan Cassette Tape Recorder 
                            Sebagai Contoh Media Audio 
 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film 

rangkai), slide (film bingkai), foto, gambar atau lukisan, cetakan, dan ada pula 

yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film 

kartun.   

 

2.2 Foto Seekor Bebek sebagai Contoh Media Visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 

kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi ke dalam audio 
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visual diam (slide bersuara, film rangkai bersuara, cetak suara) dan audio visual 

gerak (film suara, video cassette). Pembagian lain dari media ini adalah media 

audio visual murni dan audio visual tidak murni. Audio visual murni yaitu baik 

unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film dan video 

cassette. Sedangkan audio visual tidak murni yaitu unsur suara dan gambarnya 

berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya bersumber dari slide proyektor dan unsur suaranya berasal dari tape 

recorder. Contoh lainnya adalah film suara dan cetak suara. 

 

Gambar 2.3 Video Tape Recorder dan Monitor Televisi  
          sebagai Contoh Media Audio Visual 

 

Sejalan dengan uraian di atas, Suleiman (1988) secara lebih rinci 

mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera sebagai 

berikut. 

1. Media Audio 

 Media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi atau suara. Media ini 

dapat menyalurkan pesan melalui bunyi atau suara. Contoh media jenis ini adalah 

radio dan audio cassette tape recorder. 
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2. Media Visual 

 Media visual , yakni media yang menghasilkan bentuk atau rupa, yang 

dikenal sebagai media peraga. Contoh media visual adalah gambar alat 

transfortasi, insektarium, tiruan rangka manusia, dan lain-lain. 

 Media visual dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) media visual dua 

dimensi dan (2) media visual tiga dimensi. Media visual dua dimensi meliputi 

media dua dimensi pada bidang yang tidak transparan dan media dua dimensi 

pada bidang yang transparan.  

 

   Gambar 2.4 Foto Buah-buahan; Contoh Media Dua Dimensi 

 

Contoh media dua dimensi pada bidang yang tidak transparan adalah 

cetakan gambar pahlawan, poster, foto buah-buahan, dan lain sebagainya. Contoh 

media dua dimensi pada bidang transparan adalah overhead transparency. Contoh 

media tiga dimensi adalah patung, boneka, diorama, dan lain-lain. 
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Gambar 2.5 Patung Orang Indian dan Kuda; Contoh Media Tiga Dimensi 

 

3. Media Audio Visual 

 Media audio visual, yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara 

dalam satu unit media. Contoh jenis media ini adalah video, film bersuara, dan 

televisi. 

 

B. Klasifikasi Media Berdasarkan Penggunaannya 

 Klasifikasi media berdasarkan penggunaannya dapat dilihat dari sasaran 

penggunanya dan cara penggunaannya. Berikut ini dipaparkan klasifikasi media 

berdasarkan penggunaannya dilihat dari kedua sudut pandang tersebut. 

  

1. Klasifikasi Media Pembelajaran Dilihat dari Sasaran Penggunanya 

 Berdasarkan sasaran yang menggunakannya, media dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: media pendidikan/pembelajaran yang penggunaannya secara 

individual, media pendidikan/pembelajaran yang penggunaannya secara 

kelompok (baik kelompok kecil maupun kelompok besar), dan media 
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pendidikan/pembelajaran yang penggunaannya secara massal (Degeng, 

dkk.,1993). 

 Contoh media pembelajaran yang penggunaannya secara individual adalah 

modul pembelajaran, buku pengajaran terprogram, mesin pengajaran, 

pembelajaran mandiri berbasis komputer, dan lain-lain. Media yang 

penggunaannya secara kelompok kecil maupun besar, misalnya slide bersuara, 

cassette tape recorder, video, dan lain sebagainya. Media pembelajaran yang 

penggunaannya secara massal, misalnya televisi dan radio. 

 

Gambar 2.6 Pembelajaran Mandiri Berbasis Komputer; Contoh Media 
                           yang Penggunaannya secara Individual 
 

2. Klasifikasi Media Pembelajaran Dilihat dari Cara Penggunaannya 

 Berdasarkan cara penggunaannya media pembelajaran dibedakan menjadi 

dua, yakni media pembelajaran yang penggunaannya secara (1) tradisional atau 

konvensional (sederhana) dan (2) modern atau kompleks. Kedua jenis media ini 

dijelaskan sebagai berikut. 
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(1) Media yang penggunaannya secara konvensional, dimana setiap guru 

secara individual memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Media ini meliputi semua media pembelajaran dan sumber belajar yang 

bisa digunakan oleh guru dalam mengajar di kelas, laboratorium, atau di 

luar kelas, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar (Setyosari 

dan Sihkabuden, 2005). Contoh: sketsa rantai makanan yang digambar 

guru di papan tulis, peta Indonesia yang digunakan oleh guru untuk 

menjelaskan letak propinsi-propinsi di Indonesia. 

(2) Media yang penggunaannya secara modern meliputi ruang kelas otomatis, 

sistem proyeksi berganda, dan sistem interkomunikasi. 

a)  Ruang kelas otomatis 

Ruang kelas otomatis yaitu ruang kelas yang fungsinya dapat diubah-

ubah secara otomatis (guru tinggal menekan tombol tertentu). 

Perubahan ini misalnya perubahan dari kelas besar untuk ceramah 

menjadi kelas kecil untuk diskusi, untuk ruangan proyeksi, untuk 

laboratorium, dan lain sebagainya. Perubahan fungsi kelas dilakukan 

sesuai dengan tujuan pengajaran dan keperluan pebelajar waktu itu. 

 b)  Sistem proyeksi berganda (Multiprojection system) 

Suatu sistem ruang proyeksi melengkapi ruang kelas otomatis. Sistem 

ini diciptakan untuk memungkinkan proyeksi bahan-bahan 

pembelajaran melalui berbagai proyektor secara terkoordinasi. Saat ini 

sudah banyak ruang-ruang kelas, ruang kuliah, ruang rapat, dan ruang 

seminar yang dilengkapi dengan sistem proyeksi berganda. 
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Gambar 2.7 Ruang Kuliah yang Dilengkapi Sistem  
                                   Proyeksi Berganda 

 

 c)  Sistem interkomunikasi 

Sistem ini dibuat dalam rangka pengajaran secara massal, dimana 

program pembelajaran disiarkan melalui televisi. Sistem ini digunakan 

untuk beberapa kelas dalam suatu lembaga pendidikan atau untuk 

beberapa lembaga pendidikan. Pemeliharaan interaksi dan partisipasi 

pebelajar dilakukan dengan penyediaan media interkomunikasi. 

 Selain berdasarkan persepsi indera dan penggunaannya, media 

pembelajaran juga diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Sebagai bahan 

pengayaan, berikut ini diuraikan beberapa klasifikasi media pembelajaran 

berdasarkan berbagai sudut pandang dan tinjauan para ahli. 

 Menurut Ibrahim dkk. (2004), media diklasifikasikan menjadi lima yaitu: 

1) media tanpa proyeksi dua dimensi (gambar, bagan, poster, grafik, peta datar, 

dan sebagainya), 2) media tanpa proyeksi tiga dimensi (benda sebenarnya, model, 
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boneka, dan sebagainya), 3) media audio (radio, audio tape recorder, audio disc), 

4) media dengan proyeksi (OHP, film, film strip, slide), 5) televisi, video, 

komputer. 

 Wibawa dan Mukti (1991) mengklasifikasikan media menurut kesamaan 

karakteristik dan kekhususannya menjadi empat, yaitu: media audio, media visual, 

media audio visual, dan media serbaneka. 

 Bretz (dalam Ali, 1992: 91) mengklasifikasikan media sebagai berikut. 

Media diklasifikasikan berdasarkan adanya tiga ciri yaitu suara (audio), 

bentuk (visual), dan gerak (motion). Atas dasar ini media dikelompokkan 

menjadi delapan. (1) media audio-motion-visual, yakni media yang 

mempunyai suara, ada gerakan dan bentuk obyeknya dapat dilihat. Media 

semacam ini paling lengkap. Jenis media termasuk kelompok ini adalah 

televisi, video tape dan film bergerak. (2) Media audio-still-visual, yakni 

media yang mempunyai suara, obyeknya dapat dilihat, namun tidak ada 

gerakan. Seperti film strip bersuara, slide bersuara atau rekaman televisi 

dengan gambar tidak bergerak (television still recording). (3) Media audio-

semi motion, mempunyai suara dan gerakan, namun tidak dapat 

menampilkan gerakan secara utuh. Seperti writing atau teleboard. (4) Media 

motion-visual yakni media yang mempunyai gambar obyek bergerak. 

Seperti film (bergerak) bisu (tak bersuara). (5) Media still-visual, yakni ada 

obyek tetapi tidak ada gerakan. Seperti film strip, gambar, microform, atau 

halaman cetak. (6) Media semi-motion (semi gerak), yakni yang 

menggunakan garis dan tulisan, seperti tele-autograf. (7) Media audio, 

hanya menggunakan suara. Seperti radio, telephon, audio tape. (8) Media 
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cetakan, hanya menampilkan simbol-simbol tertentu yaitu huruf (simbol 

bunyi). 

 Djamarah dan Zain (2002) mengemukakan bahwa klasifikasi media bisa 

dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya. 

Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam media auditif, media visual, dan 

media audio visual. 

Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan daya liput 

luas dan serentak, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, 

dan media untuk pengajaran individual. Penggunaan media dengan daya liput luas 

dan serentak tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah 

anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contoh: radio dan televisi. 

Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat penggunaannya 

membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide (slide 

bersuara), film rangkai suara, yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan 

gelap. Media untuk pengajaran individual, penggunaannya hanya untuk seorang 

diri. Termasuk media ini adalah modul terprogram dan pembelajaran melalui 

komputer. 

 Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam dua kelompok, 

yaitu: media sederhana dan media kompleks. Media sederhana ini bahan dasarnya 

mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan 

penggunaannya tidak sulit. Contoh media sederhana adalah bagan, grafik, sketsa, 

boneka tangan, dan lain-lain.Media kompleks adalah media yang bahan dan alat 

pembuatannya sulit diperoleh serta harganya mahal, sulit membuatnya, dan 



  33

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Contoh media 

kompleks adalah slide bersuara, film, video, siaran radio, dan lain-lain. 

 Ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media dibagi menjadi dua macam 

atau jenis, yaitu media jadi karena sudah merupakan komoditi perdagangan dan 

terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai (media by utilization), dan 

media rancangan karena perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk 

maksud atau tujuan pembelajaran tertentu ( media by design). Contoh media by 

utilization adalah atlas, peta, tiruan rangka manusia, yang dijual di toko-toko dan 

guru tinggal membeli dan menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. 

 

Gambar 2.8 Tiruan Rangka Manusia yang Dijual di Toko merupakan 
                            Media by Utilization 

 

Contoh media by design adalah diorama yang khusus dibuat oleh guru untuk 

menjelaskan kehidupan suku Dayak di Kalimantan Timur, peta timbul pulau Bali 
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yang dibuat oleh guru untuk menjelaskan letak dan permukaan atau kontur pulau 

Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Peta Timbul Pulau Bali yang Dibuat oleh Guru  
                                     sebagai Media by Design 

 

 Berikut ini diuraikan klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa 

ahli.  

1. Klasifikasi Menurut Wilbur Schramm 

 Dari segi kompleksitas dan besarnya biaya, Schramm membedakan antara 

media rumit dan mahal (big media) dan media sederhana (little media). Contoh 

big media adalah video pembelajaran dan siaran televisi pendidikan. Contoh little 

media adalah gambar binatang, sketsa perkembangbiakan katak. Schramm juga 

menggelompokkan media menurut kemampuan daya liputnya, yaitu: 1) liputan 

luas dan serempak seperti TV, Radio, dan faxsimile, 2) liputan terbatas pada 

tempat/ruangan seperti film, video, slide, poster audio tape, dan sebagainya, 3) 

media untuk belajar individual (mandiri) seperti buku, modul, program belajar 

dengan komputer dan telepon. 
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2. Klasifikasi Menurut Gagne 

 Gagne mengelompokkan media menjadi tujuh kelompok, yaitu: 1) benda 

untuk didemonstrasikan, 2) komunikasi lisan, 3) media cetak, 4) gambar diam, 5) 

gambar gerak, 6) film bersuara, dan 7) mesin belajar. Ketujuh kelompok media 

pembelajaran ini memiliki fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, 

yaitu: 1) pelontar stimulus, 2) penarik minat, 3) contoh perilaku belajar, 4) 

memberi kondisi eksternal, 5) menuntun cara berpikir, 6) memasukkan alih ilmu, 

7) menilai prestasi dan  pemberi umpan balik. 

 

3. Klasifikasi Menurut Allen 

 Allen mengelompokkan media menjadi sembilan kelompok, yakni: 1) 

visual diam, 2) film, 3) televisi, 4) obyek tiga dimensi, 5) rekaman, 6) pelajaran 

terprogram, 7) demonstrasi, 8) buku teks, dan 9) sajian lisan. Allen juga 

mengaitkan antara jenis media pembelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

4. Klasifikasi Menurut Gerlach dan Ely 

 Gerlach & Ely  mengelompokkan media menjadi delapan kelompok 

berdasarkan ciri-ciri fisiknya, yaitu: 1) benda sebenarnya (termasuk orang, 

kejadian dan benda tertentu), 2) presentasi verbal (mencakup media cetak, kata-

kata yang diproyeksikan melalui slide, transparansi OHP, catatan di papan tulis, 

dan majalah dinding, 3) presentasi grafis (mencakup chart, grafik, peta, diagram, 

lukisan dan gambar), 4) gambar diam (potret), 5) gambar gerak (film dan video), 

6) rekaman suara, 7) pengajaran terprogram, dan 8) simulasi (peniruan situasi). 
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RANGKUMAN 

 

 Berdasarkan persepsi indera, media diklasifikasikan menjadi tiga kelas, 

yakni media audio, media visual, dan media audio visual. 

 Media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti 

radio, cassette recorder, piringan hitam. 

 Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. 

 Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. 

 Klasifikasi media berdasarkan penggunaannya dapat dilihat dari sasaran 

penggunanya dan cara penggunaannya. 

 Berdasarkan sasaran yang menggunakannya, media dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: media pendidikan/pembelajaran yang penggunaannya 

secara individual, media pendidikan/pembelajaran yang penggunaannya 

secara kelompok (baik kelompok kecil maupun kelompok besar), dan 

media pendidikan/pembelajaran yang penggunaannya secara massal. 

 Berdasarkan cara penggunaannya media pembelajaran dibedakan menjadi 

dua, yakni media pembelajaran yang penggunaannya secara (1) tradisional 

atau konvensional (sederhana) dan (2) modern atau kompleks. 
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TES AKHIR BAB 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Klasifikasikan media pembelajaran berdasarkan persepsi indera! 

2. Klasifikasikan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya! 
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Konsep-konsep Kunci 

 Pengertian Multimedia Pembelajaran  

 Manfaat Multimedia Pembelajaran  

 Model-model Multimedia Pembelajaran 

 

 

 

PENGERTIAN, MANFAAT, DAN 
MODEL-MODEL MULTIMEDIA 
PEMBELAJARAN 

BAB III 
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Standar Kompetensi  

Mahasiswa memahami pengertian, manfaat, dan model-model multimedia 

pembelajaran dalam konteks belajar. 

 

Indikator Hasil Belajar 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian multimedia pembelajaran. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan manfaat multimedia pembelajaran.  

3. Mahasiswa dapat menjelaskan model-model multimedia pembelajaran 

dalam konteks belajar. 
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PETUNJUK 
 

 

 

 

1. Pelajari materi bab III dengan tekun dan disiplin! 

2. Penyajian setiap bab meliputi: judul bab, konsep-konsep kunci, standar 

kompetensi, indikator hasil belajar, petunjuk, paparan materi, dan tes akhir 

bab. 

3. Ikutilah urutan penyajian setiap bab tahap demi tahap! 

4. Bacalah sumber-sumber pendukung untuk memperdalam pengetahuan dan 

wawasan anda! 

5. Kerjakanlah soal-soal tes akhir bab dengan tekun dan disiplin! 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Pendahuluan 

Kita sekarang ini hidup dalam era informasi, yang ditandai dengan 

tersedianya informasi yang semakin banyak dan bervariasi, tersebarnya informasi 

yang makin meluas dan seketika, serta tersajinya informasi dalam berbagai bentuk 

dalam waktu yang cepat. Kemajuan media komputer memberikan beberapa 

kelebihan untuk kegiatan produksi audio visual. Pada tahun-tahun belakangan 

komputer mendapat perhatian besar karena kemampuannya yang dapat digunakan 

dalam bidang kegiatan pembelajaran. 

Multimedia pembelajaran memanfaatkan fleksibelitas komputer untuk 

memecahkan masalah-masalah belajar. Sebagaimana kebanyakan sistem 

mengajar, komputer dapat digunakan sebagai alat mengajar utama untuk memberi 

penguatan belajar awal, merangsang dan memotivasi belajar, atau untuk berbagai 

jenis kemungkinan lainnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari fleksibelitas 

komputer ini karena dapat memasukan video, audio, elemen-elemen grafis, 

bentuk-bentuk, proses, peran dan tanggung jawab lainnya (Lee & Owens, 2004: 

181). 

Multimedia pembelajaran merupakan komponen yang dapat digunakan dalam 

mendukung proses pembelajaran. Hal ini dilandasi oleh persepsi bahwa 

pembelajaran akan berlangsung dengan baik, efektif, dan menyenangkan jika 

didukung oleh media pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian 

siswa.  
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A. Kajian Teori Multimedia 

Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring 

dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada 

komputer. Pergeseran paradigma pendidikan karena masuknya pandangan 

konstruktivisme telah mengubah era mengajar menjadi era belajar (Reigeluth, 

1999). Pada era belajar, penekanan pembelajaran adalah bagaimana pebelajar bisa 

belajar dengan optimal sesuai dengan caranya sendiri, sehingga penciptaan 

lingkungan belajar yang adaptif dan self regulated menjadi wacana pembelajaran 

sekarang ini. Multimedia dan multimedia interaktif/hypermedia telah banyak 

dikembangkan untuk self regulated learning ataupun untuk media dalam 

pembelajaran face to face (computer assisted learning). Multimedia dan 

hypermedia mempunyai prospek yang tinggi dan powerfull digunakan untuk 

pembelajaran dan pelatihan (Passerini, 2007), Sayangnya, banyak multimedia 

yang dibuat dan disampaikan (delivery) lewat e-learning ataupun on-line learning 

belum mencermati aspek kualitas secara konsisten (Leacock & Nesbit, 2007), 

belum banyak mencermati proses kognisi manusia (Clark & Mayer, 2003), dan 

belum mengadopsi hasil riset psikologi pendidikan (Nesbit, Li & Leacock, 2006; 

Shavinina & Loarer, 1999). 

 Teori belajar kognitif yang berakar pada teori pemrosesan informasi 

merupakan landasan dari pengembangan multimedia/hypermedia. Cognitive load 

theory (CLT) yang dikemukakan oleh Sweller pada tahun 1988 adalah penjabaran 

lebih detail dari teori belajar kognitif yang secara khusus menekankan pada 

keterbatasan kapasistas working memory, disamping dual channel input, dan 

active processing. CLT telah digunakan untuk mendeskripsikan bangun kognisi 
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manusia dan  menjadi acuan dalam desain pembelajaran. Teori ini memberikan 

kerangka umum bagi desainer pembelajaran dalam mengontrol kondisi belajar 

pada suatu lingkungan atau material pembelajaran. Secara khusus, teori ini 

memberikan basis acuan empiris yang membantu desainer pembelajaran untuk 

mengurangi beban kognitif selama belajar. Metode pembelajaran yang 

membebani secara berlebihan (overload) working memory menyebabkan belajar 

menjadi lebih sulit (Clarck & Mayer, 2003).  

CLT membedakan beban kognitif menjadi tiga jenis (Sweller, 1994), 

yaitu: intrinsic cognitive load, extraneous cognitive load, dan germane cognitive 

load. Extraneous cognitive load berhubungan dengan desain material belajar 

sehingga merupakan beban kognitif yang menjadi pusat perhatian desainer 

pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada beberapa faktor 

yang berpengaruh pada  extraneous cognitive load, yaitu : split attention effect, 

redudancy effect, dan modality effect (Burkes, 2007).  

Berdasarkan studi empiris menggunakan basis CLT, Mayer 

mengemukakan beberapa prinsip multimedia (Clarck & Mayer, 2003), yaitu :  (1) 

prinsip multiple representation (multimedia principle), (2) prinsip keterhubungan 

(contiguity principle), (3) prinsip modalitas (modality principle), (4) prinsip 

penandaan (signaling principle), dan (5) prinsip interaktivitas (interactivity 

principle). Prinsip yang dikemukakan Mayer mempunyai keselarasan dengan 3 

faktor yang berpengaruh ada extraneous cognitif load di atas, namun pencermatan 

perlu diberikan pada redudancy effect yang bisa berseberangan dengan prinsip 

yang lain, seperti prinsip multiple presentation, Penggunaan prinsip-prinsip 
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multimedia ini telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam pembelajaran 

(Gable, 1998; Stieff, 2005).  

Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi pebelajar dan 

menciptakan belajar aktif (Muller, Lee, & Sharma, 2008), namun efektivitasnya 

dilihat dari pencapaian hasil belajar ternyata tidak konsisten (Leacock, & Nesbit, 

2007; Park & Lim, 2007). Beberapa penelitian melaporkan keunggulan 

pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran (Choi, Lee, & Jung, 2008; So & 

Kong, 2007), namun pembelajaran untuk pengetahuan yang kompleks, 

pembelajaran self regulated learning berbasis hypertext/hypermedia ternyata tidak 

efektif (Zumbach, 2006). Deiman & Keller (2006) menduga kurang konsistennya 

hasil pembelajaran menggunakan multimedia/hypermedia disebabkan oleh desain 

multimedia hanya menekankan aspek kognisi, mengabaikan aspek motivasi, 

padahal motivasi memegang peran yang sangat penting dalam belajar. Kurangnya 

kemampuan dalam memanfaatkan navigasi dan perangkat bantuan merupakan 

penyebab kurang efektifnya belajar terbuka (open learning environment) 

(Clarebout & Elen, 2008). Pembelajaran self regulated learning, termasuk yang 

berbasis multimedia/hypermedia  membutuhkan keterampilan metakognisi yang 

memadai. Tetapi, beberapa penelitian mengklaim bahwa pebelajar tidak selalu 

memiliki keterampilan metakognisi yang diperlukan untuk mengatur dan 

mengotrol belajarnya (Kirschner, dkk, 2006). 

Banyaknya faktor yang berpengaruh pada efektivitas pembelajaran 

menyebabkan pembelajaran menggunakan multimedia/hypermedia masih 

menemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam 

pembelajaran terbuka yang didesain non linear,  lost in hyperspace dan cognitive 
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overhead merupakan permasalahan yang menghambat belajar (Zumbach, 2006). 

Navigasi adalah faktor yang krusial dalam pembelajaran mandiri berbasis 

multimedia/hypermedia. Pebelajar pemula perlu dipandu dengan perangkat 

bantuan (navigasi) yang memadai (Kirschner, et al.,2006). Pembelajaran yang 

minimal guidannya tidak bekerja pada pebelajar pemula, namun pebelajar 

mungkin gagal dalam memperoleh informasi yang relevan apabila diberikan 

terlalu banyak kontrol. Mayer (2004) menegaskan bahwa discovery learning yang 

murni tidak akan jalan karena pebelajar gagal melihat apa yang mesti dipelajari. 

Kinshuk dan Patel (2003) menyarankan 6 jenis navigasi, yaitu ; (a) direct 

successor link (berkaitan dengan hierarkie pengetahuan), (b) parallel concept link, 

(c) fine grained unit link (kaitan ke penjelasan lebih rinci atau terkait 

miskonsepsi), (d) glossary link (kaitan ke modul),  (e) excursion link (kaitan ke 

luar konteks yang sedang ditampilkan), dan (f) problem link. 

Perhatian atau atensi adalah aspek penting dalam belajar. Pembelajaran 

multimedia/hypermedia mempunyai keunggulan pada aspek atensi dan 

peningkatan emosi yang positif terhadap pembelajaran (Park, & Lim, 2007). 

Potensi multimedia dalam meningkatkan atensi ini sering menimbulkan hambatan 

dalam belajar yang sering disebut dengan seductive detail effect (Harp dan Mayer, 

1997).  Penonjolan pada tampilan yang menarik sering terjerumus pada pemilihan 

objek yang menarik tetapi tidak relevan. Sedutive detail effect ini memberikan 

hambatan belajar yang besar pada material belajar dalam bentuk teks (Thalheimer 

2004).  

Redundancy effect secara umum menimbulkan beban kognitif, tetapi untuk 

pebelajar tertentu bisa memberikan pemahaman yang mendalam karena pengaruh 
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multipel representasinya (Burkes, 2007). Kompleksitas tampilan objek belajar 

perlu mendapat pencermatan dari desainer pembelajaran. Pemberian informasi 

yang lengkap di satu sisi mendorong pada pemahaman yang lebih mendalam, 

tetapi tidak jarang justru menghambat belajar konsep yang menjadi fokus 

pembelajaran. Reduksi atau penyederhanaan dari realitas perlu dilakukan untuk 

tujuan pembelajaran tertentu. Huk, dkk (2003) mengemukakan bahwa 

kompleksitas bisa menimbulkan redundancy effect yang menambah beban 

kognitif bagi pebelajar tertentu sehingga pembelajaran tentang kerja enzim ATP-

ase dengan animasi tiga dimensi kurang efektif dibandingkan dengan dua dimensi. 

Tampilan animasi yang kompleks juga bisa menimbulkan seductive detail effect, 

yaitu tertarik tetapi tidak belajar (Kirna, dkk., 2007). Kinshuk dan Patel (2003) 

menyarankan beberapa prinsip dalam mengintegrasikan objek multimedia, yaitu: 

(a) jangan menampilkan lebih dari satu objek yang harus diobservasi dalam layar 

pada saat yang sama, (b) pengintegrasian objek multimedia harus komplementer 

satu dengan yang lain dan tersinkronisasi. (c) objek yang memerlukan cognitive 

loading yang tinggi, seperti diagram alir (flowchart), sebaiknya jangan 

diintegrasikan dengan objek yang lain, dan (d) Pengintegrasian objek dinamik 

seperti video dan animasi dengan objek statik seperti teks jangan meminta 

pebelajar mengobservasi keduanya dalam waktu yang sama menggunakan alat 

sensori yang sama. 

B. Pengertian Multimedia Pembelajaran 

Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi dua yaitu definisi 

sebelum tahun 1980-an dan definisi sesudah tahun 1980-an. Sebelum tahun 1980-

an atau pada era 60-an, menurut Barker & Tucker, 1990 (Sunaryo Soenarto, 2005: 
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116), multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media 

berbeda yang digunakan untuk presentasi. Dalam pengertian ini multimedia 

diartikan sebagai ragam media yang digunakan untuk penyajian materi pelajaran, 

misalnya penggunaan wall chart atau grafik yang dibuat di atas kertas karton yang 

ditempelkan di dinding. Tan Seng Chee & Angela F. L. Wong (2003: 217) 

menyatakan bahwa multimedia secara tradisional merujuk kepada penggunaan 

beberapa media, sedangkan multimedia pada zaman sekarang merujuk kepada 

penggunaan gabungan beberapa media dalam penyajian pembelajaran melalui 

komputer. 

Setelah tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian 

informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, 

video atau animasi (Hackbarth, 1996; Philips, 1997; Chapman & Chapman, 

2004). Hackbarth (1996: 229) menekankan bahwa hypermedia dan hypertext 

termasuk multimedia interaktif berbasis komputer. Philips (1997: 8) menekankan 

pada komponen interaktivitas yang menunjuk kepada proses pemberdayaan 

pengguna untuk mengendalikan lingkungan melalui komputer. Sementara itu, 

Chapman & Chapman (2004: 7) menekankan pada penyajian dalam bentuk digital 

melalui satu antarmuka (a single interface). 

 Definisi setelah tahun 1980-an tersebut di atas lebih menekankan pada 

multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu 

menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi teks, 

grafik, suara, dan video atau animasi. Sejalan dengan hal tersebut, Agnew, 

Kellerman & Meyer (1996: 8) menyatakan bahwa istilah multimedia lebih 

terfokus pada interaktivitas antara media dengan pemakai media. Constantinescu 
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(2007: 2) menyatakan bahwa “Multimedia refers to computer-based systems that 

use various types of content, such as text, audio, video, graphics, animation, and 

interactivity”. Maksudnya adalah bahwa multimedia merujuk kepada sistem 

berbasis komputer yang menggunakan berbagai jenis isi seperti teks, audio, video, 

grafik, animasi, dan interaktivitas. 

Chapman & Chapman (2004: 8) menyatakan bahwa bentuk multimedia 

sebagai alat penyampai pesan dibedakan menjadi dua yaitu online delivery dan 

offline delivery. Online delivery adalah multimedia yang menggunakan suatu 

jaringan untuk menyampaikan informasi dari satu komputer atau server machine 

yang menjadi pusat penyimpan data ke jaringan lain baik jaringan lokal dalam 

suatu organisasi maupun  jaringan internet. Offline delivery adalah multimedia 

yang disimpan dengan menggunakan suatu alat penyimpan atau kemasan yang 

dapat dipindahkan. Alat penyimpan tersebut harus mampu menyimpan data yang 

besar sesuai dengan ciri-ciri data multimedia, misalnya DVD dan CD-ROM.  

Berdasarkan uraian definisi di atas, istilah multimedia pembelajaran dapat 

diartikan sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer dalam suatu 

penyajian secara terintegrasi. Istilah berbasis komputer berarti bahwa program 

multimedia menggunakan komputer dalam menyajikan pembelajaran. Sedangkan 

istilah terintegrasi berarti bahwa multimedia pembelajaran dapat menampilkan 

teks, gambar, audio, dan video atau animasi dalam satu kali tayangan presentasi. 

C. Manfaat Multimedia Pembelajaran  

Multimedia pembelajaran memberi manfaat dalam beberapa situasi  

belajar mengajar. Philips (1997: 12) menyatakan bahwa “IMM has the potential 

to accommodate people with different learning style”. Artinya adalah bahwa 
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multimedia interaktif dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda. 

Lebih lanjut Philips (1997: 12) menyatakan bahwa multimedia interaktif memiliki 

potensi untuk menciptakan suatu lingkungan multisensori yang mendukung cara 

belajar tertentu. 

Berdasarkan  hal tersebut, multimedia dalam proses belajar mengajar 

dapat digunakan dalam tiga fungsi, yaitu sebagai berikut.  

1. Multimedia dapat berfungsi sebagai alat  bantu instruksional.  

2. Multimedia dapat berfungsi sebagai tutorial interaktif, misalnya 

dalam simulasi.  

3. Multimedia dapat berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar, 

misalnya, multimedia digunakan untuk menyimpan serangkaian slide 

mikroskop atau radiograf.  

Menurut Agnew, Kellerman & Meyer (1996: 14), pembuatan proyek-

proyek multimedia dapat membantu peserta didik mencapai berbagai tujuan yang 

luas. Lebih lanjut Agnew, Kellerman & Meyer (1996: 155) menyatakan bahwa 

“Experience indicates that young children can benefit from creating multimedia 

projects that include texts, graphics, images, audio and video particularly in the 

form of animation”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa peserta didik 

bisa mendapat manfaat dari proyek multimedia yang memuat teks, grafik, gambar, 

audio, dan video khususnya animasi. 

Ariesto Hadi Sutopo (2003: 21) menyatakan bahwa sistem multimedia 

mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:  
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1. mengurangi waktu dan ruang yang digunakan untuk menyimpan dan 

menampilkan dokumen dalam bentuk elektronik dibanding dalam 

bentuk kertas. 

2. meningkatkan produktivitas dengan menghindari hilangnya file. 

3. memberi akses dokumen dalam waktu bersamaan dan ditampilkan 

dalam layar. 

4. memberi informasi multidimensi dalam organisasi. 

5. mengurangi waktu dan biaya dalam pembuatan foto. 

6. memberikan fasilitas kecepatan informasi yang diperlukan dengan 

interaksi visual. Selain itu, manfaat multimedia adalah 

memungkinkan dialog, meningkatkan kreativitas, memfasilitasi 

kolaborasi, memperkaya pengalaman, dan meningkatkan 

keterampilan. 

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 137 – 138) ada beberapa 

keuntungan dalam mendayagunakan komputer dalam pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut:  

1. membangkitkan motivasi kepada siswa dalam belajar. 

2. warna, musik, dan grafis animasi dapat menambahkan kesan realisme. 

3. menghasilkan penguatan yang tinggi, 4) kemampuan memori 

memungkinkan penampilan siswa yang telah lampau direkam dan dipakai 

dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya di kemudian hari 

4. berguna sekali untuk siswa yang lamban 

5. kemampuan daya rekamnya memungkinkan pengajaran individual bisa 

dilaksanakan, pemberian perintah secara individual dapat dipersiapkan 
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bagi semua siswa, terutama untuk siswa-siswa yang dikhususkan, dan 

kemajuan belajar mereka pun dapat diawasi terus. 

6. rentang pengawasan guru diperlebar sejalan dengan banyaknya informasi 

yang disajikan dengan mudah yang diatur oleh guru, dan membantu 

pengawasan lebih dekat kepada kontak langsung dengan para siswa. 

 

D. Model-model Multimedia Pembelajaran  

Multimedia pembelajaran merupakan lingkungan belajar berbasis 

komputer yang memanfaatkan fleksibilitas komputer untuk memecahkan masalah-

masalah belajar. Menurut Lee & Owens (2004: 181), sebagaimana kebanyakan 

sistem mengajar, komputer dapat digunakan sebagai alat mengajar untuk memberi 

penguatan belajar, merangsang untuk belajar, dan memotivasi untuk belajar. 

Banyak manfaat yang diperoleh dari fleksibilitas komputer karena komputer dapat 

memasukkan video, audio, elemen-elemen grafis, bentuk-bentuk tampilan, dan 

proses pembelajaran. 

Istilah multimedia pembelajaran umumnya menunjuk pada semua 

software pendidikan yang diakses melalui komputer dimana siswa dapat 

berinteraksi dengannya. Sistem komputer menyajikan serangkaian program 

pengajaran kepada siswa baik berupa informasi maupun latihan soal untuk 

mencapai tujuan pengajaran tertentu dan siswa melakukan aktivitas belajar dengan 

cara berinteraksi dengan sistem komputer. 

Criswell (1989: 6 – 7) membagi multimedia pembelajaran kedalam 

sepuluh model pembelajaran, yaitu sebagai berikut:  

1. lesson or tutorials. 
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2. reinforced drill and practice. 

3. intelligent multimedia. 

4. training simulations. 

5. instructional games. 

6. training simulators. 

7. expert systems. 

8. embedded training. 

9. adaptive testing. 

10. computer managed instruction.  

Dalam perkembangannya, multimedia pembelajaran dibagi menjadi empat 

model dasar dan satu model gabungan dari beberapa model dasar yang disebut 

model hybrid. Model-model multimedia pembelajaran tersebut menurut Hannafin 

& Peck (1998: 139-158) dapat diperikan sebagai berikut. 

1. Model Tutorial 

Model tutorial adalah model yang menyajikan pembelajaran secara 

interaktif antara siswa dengan komputer. Materi belajar diajarkan, dijelaskan, dan 

diberikan melalui interaksi siswa dengan komputer. Pada umumnya model tutorial 

ini digunakan untuk menyajikan informasi yang relatif baru bagi siswa, 

keterampilan tertentu, dan informasi atau konsep tertentu. Segala sesuatu yang 

diperlukan untuk mendapatkan informasi tersedia dalam komputer. Untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa, model tutorial ini dilengkapi dengan 

pertanyaan pada setiap bagian materi. Ciri-ciri model tutorial ini yaitu:  

a. pembelajaran mencakup informasi orientasi pelajaran, arahan selama 

pelajaran, umpan balik, dan program remedial yang sesuai. 
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b. pembelajaran dimulai dengan kegiatan yang memusatkan perhatian siswa 

kepada monitor agar siap dalam belajar. 

c. pembelajaran selalu mengandung informasi tentang  materi pembelajaran 

yang baru. 

d. pembelajaran konsep disajikan sedikit demi sedikit 

e. pemberian umpan balik bagi siswa berdasarkan jawaban atau respon 

siswa. 

f. penggunaan strategi yang berbeda dalam pembelajaran ditujukan untuk 

memperdalam proses pemahaman siswa.  

2. Model Drill and Practice 

Model drill and practice adalah model yang memberi penekanan pada 

bagaimana siswa belajar untuk menguasai materi melalui latihan atau praktik. 

Model ini dirancang untuk mencapai keterampilan tertentu, memberi umpan balik 

yang cepat bagi siswa atas respon yang diberikan, dan menyajikan beberapa 

bentuk koreksi atau pengulangan atas jawaban yang salah. Ciri-ciri model drill 

and practice yaitu:  

a. memberi kesempatan yang luas bagi siswa untuk melatih keterampilan 

yang diperolehnya. 

b. memberi arahan yang jelas, umpan balik yang tepat, pembelajaran 

korektif, dan program remedial. 

c. memiliki asumsi bahwa informasi atau materi dasar sudah diperoleh siswa 

atau sudah diajarkan. 

d. memiliki tujuan untuk memperkuat dan memberi penekanan pada jawaban 

yang benar, mengidentifikasi, dan memperbaiki  jawaban yang salah. 
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e. memberi jawaban pendek dan cepat. 

f. memberi perhatian terhadap satu atau dua keterampilan saja 

g. memiliki tingkat keluwesan yang baik karena kemampuan komputer 

dalam mengelola suara, warna, animasi, dan sebagainya. 

h. memiliki kecepatan dalam memperoleh dan menyimpan data tentang 

kemampuan siswa. 

i. memiliki kecepatan memilih permasalahan atau kekurangan yang muncul 

dalam belajar. 

3. Model Simulasi 

Model simulasi merupakan model pembelajaran yang dapat menekan 

biaya yang terlalu tinggi, memudahkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep, 

dan menghilangkan resiko dalam belajar. Misalnya, dalam pendidikan pilot, 

berlatih menerbangkan pesawat sangat tidak mungkin dilakukan dengan 

menerbangkan pesawat sesungguhnya karena memiliki resiko yang tinggi dan 

biaya yang relatif besar. Ciri-ciri model simulasi ini, yaitu:  

a. memiliki skenario atau rancangan kejadian. 

b. memiliki tampilan gambar berkualitas tinggi. 

c. menyediakan pilihan jawaban yang rasional. 

d. mempunyai petunjuk yang jelas yang dibutuhkan siswa. 

e. memiliki kemampuan mengidentifikasi perubahan saat situasi kritis. 

f. menyediakan skenario versi modifikasi berdasarkan respon atau jawaban 

siswa. 

g. memiliki tiga pilihan jawaban yang diberikan siswa yaitu efektif, tidak 

efektif, atau tidak jadi.  
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4. Model Games 

Model games (permainan) adalah model yang bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi siswa. Model permainan ini merupakan pendekatan 

motivasional yang bertujuan memberikan penguatan atas kompetensi yang sudah 

dikuasai siswa. Format model permainan memberikan penekanan pada 

pengembangan, penguatan, dan penemuan hal-hal baru bagi siswa dalam belajar. 

Unsur lain yang muncul dalam model permainan adalah unsur kompetisi. 

Kompetisi dibangun baik antardiri pribadi siswa ataupun antarsiswa dan 

kelompok siswa. Ciri-ciri model permainan adalah:  

a. memiliki penjelasan yang baik tentang petunjuk, tujuan permainan, dan 

prosedur yang harus dilakukan siswa 

b. menarik antusiasme siswa. 

c. memiliki hubungan sebab akibat antara respon siswa dengan permainan 

tersebut. 

d. memberikan ringkasan tentang kemampuan yang dicapai siswa dalam 

pembelajaran tersebut. 

e. memberi hiburan kepada siswa. 

5. Model Hybrid 

Model hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih model multimedia 

pembelajaran. Contoh model hybrid adalah penggabungan model tutorial dengan 

model drill and practice dengan tujuan  untuk memperkaya kegiatan siswa, 

menjamin ketuntasan belajar, dan menemukan metode-metode yang berbeda 

untuk meningkatkan pembelajaran. Meskipun model hybrid bukanlah model yang 

unik, tetapi model ini menyajikan metode yang berbeda dalam kegiatan 
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pembelajaran. Model hybrid memungkinkan pengembangan pembelajaran secara 

komprehensif yaitu menyediakan seperangkat kegiatan belajar yang lengkap. 

Menurut Heinich (1996: 245 – 247) terdapat enam aspek yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan multimedia pembelajaran, yaitu. 

a. Accuracy.  

Ketika memilih software yang perlu dipertimbangkan adalah isi dari 

software tersebut, akurat atau tidak. Jika software tersebut sudah lama, 

beberapa informasi mungkin sudah kadaluarsa dan sudah tidak layak untuk 

disampaikan. Juga penting dipertimbangkan adalah urutan materi, dimana 

materi harus disampaikan dengan cara yang jelas dan logis. 

b. Feedback.  

Feedback adalah penting bahwa software harus berdasarkan prinsip-

prinsip dan teknik-teknik pendidikan. Dalam program drill and practice 

siswa harus sering mendapatkan umpan balik. 

c. Learning control.  

Siswa harus dapat mengendalikan arah belajar dan mengontrol kecepatan 

belajar mereka. Selain itu software harus memberikan peluang pada siswa 

untuk memilih topik dari materi yang ingin dipelajari. 

d. Prerequisites. 

Contoh-contoh latihan yang sesuai dengan pengalaman belajar yang 

dimiliki siswa adalah lebih bernilai dalam proses belajar. Kemampuan 

prasyarat perlu diidentifikasi untuk keberhasilan menggunakan software 

pembelajaran. 
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e. Ease of use. 

Software mudah digunakan adalah jika dengan komputer belajar menjadi 

lebih jelas. Tetapi ketika siswa lebih konsentrasi pada cara 

mengoperasikan software daripada memahami materi dalam software, 

berarti komputer tersebut lebih mengganggu pada membantu belajar siswa. 

f. Special features. 

Kadang-kadang software mempunyai dampak khusus yang mungkin 

penting untuk meningkatkan efektivitas belajar. Tetapi sering ditemukan 

ada hal-hal yang mempunyai tujuan untuk menambah daya tarik tampilan 

tetapi ternyata tidak menambah nilai dalam proses belajar. Warna, gambar, 

animasi, dan suara akan menjadi bagian dari kualitas software jika 

memberikan bantuan kemudahan belajar siswa. Untuk itu perlu 

diperhatikan bahwa teks harus dibuat konsisten, menggunakan ukuran 

warna dan tata letak yang tepat, dimana siswa dapat berinteraksi dengan 

software dibuat yang jelas sehingga siswa dapat memusatkan perhatian 

pada isi dari software. 

Menurut Hannafin & Peck (1988: 303 – 310),  ada empat kategori dasar 

kriteria multimedia pembelajaran yang baik yaitu. 
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Tabel 3.1 
Unsur-unsur dan indikator multimedia yang baik 

 
No Unsur Indikator 

1 Pembelajaran 1. Ketepatan faktual 

2. Hubungan dengan tujuan 

3. Daya terima siswa 

4. Respon siswa 

5. Konsistensi dengan tujuan 

6. Ketersediaan contoh 

7. Banyaknya bagian pelajaran 

8. Umpan balik 

9. Topik pelajaran 

10. Penyebaran tekanan 

11. Relevansi 

12. Kebermaknaan 

13. Banyaknya langkah 

14. Bantuan/help 

15. Interaksi selama pelajaran 

16. Kemandirian 

17. Aspek motivasi 

18. Mudah diingat 

19. Mudah penyesuaian 

20. Jumlah latihan 

2. Tampilan 1. Kemenarikan 
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2. Ketepatan tipografi 

3. Urutan frame 

4. Kemenarikan visual 

5. Animasi 

6. Penggunaan ruang pandang 

7. Kepadatan screen 

8. Kejelasan tampilan 

9. Interpretasi elemen display 

3. Pemrograman 1. Perintah eksekusi 

2. Konsistensi dengan alur program 

3. Eksekusi pelajaran 

4. Keberlanjutan program 

5. Efesiensi sistem 

6. Keamanan sistem 

7. Antisipasi respon 

8. Ketepatan display 

9. Pengelolaan disc 

10. Dokumentasi 

11. Prosedur mulai 

12. Modifikasi yang mudah 

13. Konsistensi antar bagian pelajaran 

14. Penyimpanan data  

4. Kurikulum 1. Mudah dibawa 

2. Pilihan pelajaran 
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3. Integrasi topik 

4. Tema budaya dan sosial 

5. Keawetan informasi 

6. Materi pendukung 

7. Keterikatan dengan kurikulum 

8. Keluwesan 

9. Familiaritas 

10. Konsistensi 

11. Waktu tersedia 

(Sumber: Hannafin & Peck, 1988: 303 – 310) 

Menurut Alessi & Trollip (1985: 60) bahwa multimedia pembelajaran yang 

baik haruslah meliputi empat aktivitas, yaitu sebagai berikut: 

1. informasi (materi pelajaran) harus diberikan. 

2. siswa harus diarahkan. 

3. siswa diberi latihan-latihan. 

4. pencapaian belajar siswa harus dinilai.  

Beberapa aspek yang perlu ada dalam multimedia pembelajaran menurut 

Chanond, Gagne, Kozma,  Emmer & Sanford, Lilie, et al (Herman Dwi Surdjono, 

1995: 5) adalah:  

1. umpan balik yang segera 

2. interaksi antara siswa dan program 

3. pendahuluan dan tujuan yang jelas. 

4. contoh dan demonstrasi. 

5. petunjuk yang jelas dan tugas-tugas. 
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RANGKUMAN 

 

 Multimedia pembelajaran merupakan sistem komunikasi interaktif 

berbasis komputer dalam suatu penyajian secara terintegrasi. Istilah 

berbasis komputer berarti bahwa program multimedia menggunakan 

komputer dalam menyajikan pembelajaran. 

 Multimedia dalam proses belajar mengajar dapat digunakan sebagai alat  

bantu instruksional, tutorial interaktif, dan sumber petunjuk belajar. 

 Multimedia pembelajaran dibagi menjadi empat model dasar dan satu 

model gabungan dari beberapa model dasar yang disebut model hybrid. 

 Aspek-aspek dalam multimedia pembelajaran, yaitu pembelajaran, 

tampilan, pemrograman, dan kurikulum. 
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TES AKHIR BAB 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan definisi multimedia setelah tahun 1980! 

2. Sebutkan model-model multimedia pembelajaran! 

3. Jelaskan manfaat penggunaan multimedia dalam pembelajaran! 
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Konsep-konsep Kunci 

 Desain Dokumentasi 

 Desain Navigasi 

 Desain Grafis  

 

 

 

DESAIN MULTIMEDIA 
PEMBELAJARAN 

BAB IV 
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Standar Kompetensi  

Mahasiswa memahami desain multimedia pembelajaran. 

 

Indikator Hasil Belajar 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis desain multimedia 

pembelajaran. 

2. Mahasiswa dapat merancang multimedia pembelajaran berdasarkan 

beberapa jenis-jenis desain multimedia pembelajaran.  
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PETUNJUK 
 

 

 

 

1. Pelajari materi bab IV dengan tekun dan disiplin! 

2. Penyajian setiap bab meliputi: judul bab, konsep-konsep kunci, standar 

kompetensi, indikator hasil belajar, petunjuk, paparan materi, dan tes 

akhir bab. 

3. Ikutilah urutan penyajian setiap bab tahap demi tahap! 

4. Bacalah sumber-sumber pendukung untuk memperdalam pengetahuan 

dan wawasan anda! 

5. Kerjakanlah soal-soal tes akhir bab dengan tekun dan disiplin! 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Desain Multimedia Pembelajaran 

Desain dalam pengembangan multimedia pembelajaran merupakan suatu 

hal yang sangat penting untuk dilakukan. Menarik tidaknya suatu produk yang 

dihasilkan dapat dilihat dari desain produk yang dibuat. Teori-teori belajar telah 

berusaha menjelaskan bagaimana peristiwa belajar terjadi, dan prinsip-prinsip dari 

teori-teori belajar digunakan untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. 

Misalnya, teori belajar behavioral yang juga dikenal dengan Skinnerian atau 

psikologi stimulus-respon, yang berpandangan bahwa hasil belajar berasal dari 

pasangan stimulus-respon.  Konsep kunci dari teori ini adalah adanya 

reinforcement (penguatan). Sementara itu teori belajar kognitif mengungkapkan 

bagaimana kita memperoleh informasi, bagaimana informasi yang kita peroleh di 

sajikan dan ditransformasi menjadi pengetahuan, bagaimana pengetahuan tersebut 

disimpan, dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan. Teori kognitif banyak 

memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi 

pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang dimiliki siswa.  

Prinsip-prinsip dari teori belajar tersebut dapat digunakan untuk 

merancang multimedia pembelajaran sebagaimana dinyatakan oleh Hannafin & 

Peck (1988: 46 – 49), yaitu. 

1) Contiguity. 

Prinsip ini menyatakan bahwa stimulus yang direspon siswa harus 

dalam waktu dan respon yang diinginkan. Stimulus dan respon harus 

secepatnya, tanpa penundaan waktu. 
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2) Repetition. 

Prinsip ini menekankan bahwa pengulangan dari pola stimulus-respon  

memperkuat belajar dan meningkatkan daya ingat, untuk itu stimulus 

dan respon harus dipraktikkan.   

3) Feedback and reinforcement. 

Umpan balik memungkinkan siswa mengetahui hasil, apakah benar 

atau salah. Dalam hal ini umpan balik dapat berfungsi sebagai 

penguatan. 

4) Prompting and fading.  

Istilah prompting dan fading merujuk kepada proses pemberian 

beberapa stimulus untuk membentuk respon yang diinginkan. 

5) Orientation and recall. 

Belajar mencakup sintesis pengetahuan awal yang harus dipanggil 

untuk mengaktifkan memori. Orientasi terhadap keterampilan atau 

informasi awal cenderung memperbaiki kemungkinan terjadinya 

proses belajar.  

6) Intellectual skills. 

Intellectual skills yaitu bahwa belajar difasilitasi dengan penggunaan 

proses dan strategi yang telah ada. Dalam hal ini siswa menggunakan 

metode belajar yang telah dimiliki untuk mempelajari informasi baru 

dan memperbaiki proses belajar. 

7) Individualization. 

Belajar akan lebih efektif jika pembelajaran disesuaikan dengan 

kebutuhan dan individu siswa.  
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8) Academic learning time.  

Dalam hal ini didefinisikan sebagai waktu selama siswa terlibat dalam 

aktivitas belajar. Jika waktu yang tersedia dan minat siswa untuk 

belajar bertambah maka akan diperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

9) Affective consideration. 

Jika siswa belajar dan merasa berhasil, maka mereka akan belajar lagi. 

Motivasi dan sikap mempengaruhi kemungkinan tercapainya tujuan 

belajar. 

Implikasi dari prinsip-prinsip tersebut diatas terhadap media pembelajaran 

berbasis komputer adalahsebagai berikut:  

1. pengembangan media pembelajaran berbasis komputer disesuaikan 

dengan proses internal, yaitu menarik perhatian siswa, 

menginformasikan kepada siswa tujuan pembelajaran, pengaktifan 

kembali pengetahuan awal, menyajikan stimulus dengan cara berbeda, 

mengarahkan belajar, memperoleh kinerja yang diharapkan, memberi 

umpan balik yang informatif, menilai kinerja, meningkatkan daya 

ingat dan transfer belajar. 

2. individualisasi. 

3. membuat media pembelajaran berbasis komputer yang interaktif. 

4. menggunakan umpan balik secara efektif. 

5. menjamin keberhasilan. 

6. kesesuaian antara tujuan, pembelajaran, dan penilaian. 

7. memungkinkan kontrol pembelajaran oleh siswa. 

8. menghitung, mengawasi, dan mengevaluasi pertimbangan yang efektif 
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9. melakukan evaluasi berdasarkan tujuan, sikap, dan kecukupan 

program. 

10. mendesain layar dengan cermat. 

11. menggunakan media tambahan dengan tepat. 

 Desain multimedia pembelajaran adalah membuat spesifikasi secara rinci 

mengenai arsitektur, gaya, dan kebutuhan materi untuk suatu produk media 

pembelajaran. Spesifikasi dibuat cukup rinci sehingga pada tahap berikutnya, 

yaitu pada tahap material collecting dan assembly tidak diperlukan keputusan 

baru tetapi menggunakan apa yang sudah ditentukan pada tahap desain. Tahap 

desain merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan proses produksi. 

Proses produksi baru dilakukan apabila desain antar muka (interface design) dan 

seluruh aspek isi telah selesai. Heinich (1996: 76), mengungkapkan beberapa 

elemen yang menjadi bagian dari desain visual, yang jika digambarkan memiliki 

hubungan sebagai  berikut: 
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Gambar 4.1 Bagan Elemen Tampilan Visual 
 

Menurut Heinich (1996: 73 – 74) menyatakan bahwa beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam merancang desain visual, yaitu sebagai berikut:  

1. kejelasan tampilan visual. 

2. energi yang diperlukan untuk menginterprestasikan pesan. 

3. keterlibatan keaktifan siswa dalam belajar. 

4. fokus perhatian pada bagian penting dari pesan. 

Menurut Philips & DiGiorgio (Philips, 1997: 59 – 104) terdapat tiga 

macam desain multimedia pembelajaran sebagai berikut. 

1) Desain dokumentasi 

Tahap desain dokumentasi meliputi requirements specification 

(spesifikasi yang dibutuhkan) dan storyboard (alur cerita). Sebuah 

rancangan (design) sebelum diolah menjadi sebuah produk terlebih 

VISUAL DESIGN 

Visual Elements
  

Verbal Elements Elements That 
Add Appeal 

Realistic Letter style Surprice 

Number of style 

Capitals 

Color 

Size 

Spacing 

Texture 

Interaction 

Analogic 
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dahulu dicatat dalam bentuk requirements spesification dan storyboard. 

Requirements specification mendefinisikan secara jelas fungsi dan 

scope proyek dan memberi pemahaman yang jelas tentang struktur 

termasuk content (isi). Storyboard mendefinisikan hal-hal yang 

dibutuhkan dalam setiap screen (layar). 

2) Desain navigasi 

Ada beberapa skema navigasi dalam multimedia pembelajaran, 

yaitu: a) linier, keuntungannya yaitu informasi dapat disajikan bagian 

demi bagian, kekurangannya, yaitu pengguna tidak dapat dengan mudah 

kembali kepada informasi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 
Gambar 4.2 Struktur informasi linier 

 
b) hirarki, kentungan struktur ini yaitu pengguna relatif mudah untuk 

kembali ke bagian informasi tertentu. Hal ini dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.3 Struktur navigasi hirarki 
 

c) hirarki campuran, keuntungan struktur ini adalah pengguna dengan 

mudah mengakses informasi. Salah satu  kekurangannya adalah 

hirarkinnya terlalu banyak tingkatan sehingga sulit bagi pengguna 

mengetahui pada level mana dia saat ini. Model ini dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4 Struktur navigasi hirarki campuran 
 

d) konsentris, struktur navigasi ini agak berbeda. Pengetahuan dasar 

dapat mengandung sejumlah topik, informasi dapat dipisah kedalam 
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definisi tertentu, kategori umum. Contoh struktur ini dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Struktur navigasi konsentris 
 

e) hipermedia, struktur ini memfasilitasi pendekatan konstruktivistik. 

Salah satu keuntungan struktur ini adalah memungkinkan siswa 

membangun pengetahuan sesuai cara mereka. Ada dua macam struktur 

navigasi ini, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur yang dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.6 Navigasi hipermedia yang terstruktur 
 

Topik 

 Kategori 
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Gambar 4.7 Navigasi hipermedia yang tidak terstruktur 
 

f) struktur eksplisit, menu pada struktur ini mengarahkan pada 

rangkaian layar linier yang umumnya diakses melalui tombol navigasi: 

berikut, sebelumnya, lanjut, lagi, kembali, dan sebagainya. Tombol juga 

dapat menggunakan icon atau anak panah. Ada juga tombol-tombol 

yang disebut menu utama, materi, menu sebelum, dan juga gambar. g) 

struktur implisit, dalam struktur ini salah satu kemungkinan yaitu 

menggunakan bagian dari materi menjadi tombol navigasi atau 

menggunakan hotword. 

3) Desain grafis 

Desain grafis merupakan hal yang sangat penting agar multimedia 

pembelajaran menjadi efektif.  Desain grafis terdiri dari: 

a) Desain layar 

Desain grafis atau desain layar menjadi komunikasi visual 

untuk menyampaikan pesan secara interaktif. Perancang (designers) 

dapat melakukan cara-cara atau mengkonstruksi komunikasi visual 
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dengan cara masing-masing. Ada beberapa aspek desain layar yaitu. 

(1) The brief.  

Ini merupakan deskripsi singkat tentang pokok masalah atau 

konsep. Setiap image yang ditampilkan harus memiliki arti, 

demikian juga setiap jenis huruf, warna, garis, spasi, bentuk, 

skala, keseimbangan dan tekstur. Semua hal tersebut 

dikombinasikan untuk menciptakan suatu bahasa visual yang 

mengkomunikasikan konsep kepada pengguna. 

(2) Layout. 

Setelah suatu konsep ditentukan, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan layout yang akan mengkomunikasikan 

maksud atau tujuan pada setiap layar.  Dalam merencanakan 

suatu layout, desain dapat dibuat sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan kecenderungan, misalnya kebiasaan membaca 

dari bagian kiri atas, menjadi elemen yang dominan. Warna juga 

menjadi pertimbangan karena memiliki efek yang sama, mata 

pertama-tama akan tertuju pada warna yang paling gelap. 

Penekanan juga dapat dilakukan dengan menempatkan 

penekanan pada bagian lain dari layar. Berikut disajikan 

gambar-gambar layout standar: 
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Gambar 4.8 Layout standar tampilan layar 
 

(3) Direction. 

Petunjuk suatu layout sangat penting karena menjadi 

penentu efektifnya suatu desain grafis. Elemen-elemennya harus 

seimbang sehingga mata pertama-tama tertuju pada elemen yang 

paling penting kemudian baru ke elemen logis berikutnya. 

(4) Format. 

Format layar harus konsisten pada seluruh tampilan. 

Walaupun demikian, ada saatnya perubahan format lebih efektif, 

seperti saat memerlukan simulasi atau animasi yang digunakan 

untuk mengilustrasikan tujuan. Namun jangan melakukan 

perubahan yang terlalu banyak karena dapat menimbulkan 

kebingungan. 

Layout pola S Layout pola Z Layout pola L 

Layout pola V Layout pola A 
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(5) Grafics. 

Gambar-gambar interpretatif, diagram dan animasi 

merupakan jenis-jenis grafis yang berbeda. Dalam memilih 

grafis perlu memperhatikan fungsinya sebagai komunikasi 

visual tidak hanya karena kelihatan bagus. Pilihlah gambar yang 

sesuai dengan pokok persoalan, hindari penggunaan clipart ke 

dalam desain. 

 

b) Elemen-elemen desain 

Garis, bentuk, tekstur, keseimbangan, ruang, warna dan teks 

semuanya memiliki peranan penting sebagai bagian dalam 

menciptakan pesan visual. Elemen-elemen tersebut penting 

digunakan dalam kaitannya dengan pokok persoalan. Elemen-elemen 

tersebut yaitu: 

(1) garis, meskipun sederhana, garis sangat penting dalam 

tampilan layout. Penggunaan garis yang baik akan 

mengarahkan mata pada seluruh bagian layar. 

(2) bentuk, sama dengan warna, bentuk memiliki hubungan 

estetis satu dengan yang lainnya. Ada tiga bentuk dasar 

dalam desain, yaitu bujursangkar, segitiga, dan lingkaran. 

(3) tekstur, tekstur juga merupakan hal yang penting. Prinsip 

mengerjakan tekstur sama dengan mengerjakan grafis dan 

layout layar. Terlalu banyak tekstur kasar dapat 

menyebabkan kebingungan tetapi layar tanpa tekstur 
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terlalu tajam bagi mata. Untuk itu penggunaan tekstur 

harus secukupnya. 

(4) keseimbangan, sebuah layar yang lengkap memiliki 

keseimbangan elemen. Karakteristik elemen perlu 

dipertimbangkan saat mendesain. Elemen berwarna gelap 

akan lebih terlihat dari pada elemen berwarna lembut, 

sementara itu objek yang besar akan lebih dahulu terlihat 

dari pada objek yang lebih kecil. 

(5) ruang, dalam sebuah rugan terdapat ruang positif dan ruang 

negatif. Ruang tersebut memiliki peran yang sama penting 

dan memberikan pandangan terhadap suatu objek sehingga 

diharapkan memberikan pandangan yang lebih baik bagi 

yang melihat. 

(6) warna, dalam suatu desain warna dapat memberi efek yang 

besar. Warna dapat dikaitkan dengan topik dan warna juga 

mempengaruhi aspek psikologis. Warna yang terang 

memberi kesan psikologis yang hangat, berenergi. Warna-

warna lembut seperti hijau, biru dan kelabu biasanya 

bagus digunakan untuk mengungkapkan perasaan teduh. 

Kesesuaian antar warna dan asosiasi emosi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Kesesuaian penggunaan warna 

 
Latar belakang Warna yang disarankan Warna yang dihindari 

Biru tua kuning, oranye pucat, putih, 

biru lembut 

oranye terang, merah, 

hitam 

Hijau merah muda, putih oranye terang, merah, 

hitam 

Kuning pucat warna sedang hingga biru tua, 

sedang hingga ungu tua, hitam 

putih, warna-warna terang, 

warna-warna yang relatif 

memiliki bayangan terang. 

Hijau pucat hitam, hijau tua merah, kuning, putih, 

warna-warna yang relatif 

memiliki bayangn terang. 

Putih hitam, hingga warna-warna 

yang tidak terlalu gelap. 

warna-warna terang 

khususnya kuning. 

(Sumber: Philips, 1997: 85) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  80

Tabel 4.2 
Warna-warna yang berasosiasi dengan emosi 

 
Warna Asosiasi 

Merah muda kedekatan, kelembutan feminim 

Merah cinta, kekuatan, kejantanan 

Ungu melankolis, kemarahan 

Violet/lembayung mistik, meditasi, kecemburuan, rahasia 

Lila nostalgia, mimpi, fantasi 

Hijau harapan, kelembutan, kesegaran, muda 

Kunig humor, terbuka, optimeis 

Oranye dinamis, kekuatan, stimulasi (rangsangan) 

Hitam kematian, putus asa, pemberontakan, kerumitan, 

kecanggihan 

Putih kehidupan, keberhasilan, kesucian hati, keadaan tidak 

berdosa 

Abu-abu takut, ketenangan, persamaan, keraguan 

Coklat kejujuran, alami, kepadatan 

Biru kedalaman, kedewasaan, kerohanian 

(Sumber: Philips, 1997: 85 - 86) 
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(7) teks. Teks dibedakan kedalam dua bagian yaitu body text 

dan title text. Body text berisi informasi tentang materi 

atau topik yang sedang dibahas. Huruf yang digunakan 

harus kecil dan mudah dibaca. Huruf Serif biasanya lebih 

mudah dibaca daripada Sans Serif, contoh huruf serif 

adalah Times New Roman dan Garamond. Adapun contoh 

Sans Serif adalah Avant Grade. 

Sedangkan menurut Angela & Cheung (Tan Seng & Angela, 2003: 120 – 

131) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain multimedia 

pembalajaran, antara lain. 

1) Pemilihan jenis huruf. 

Jenis huruf yang sebaiknya digunakan adalah jenis huruf sans serif 

seperti Times New Roman dan Arial. Untuk warna huruf sebaiknya 

kontras dengan latar belakang, hal ini membuat lebih mudah dilihat dan 

dibaca. Dan ukuran huruf  minimum 24 points dan sebaiknya tidak 

lebih kecil dari ukuran 12 points. 

2) Penggunaan animasi dan video.  

Penggunaan animasi dan video dalam pembelajaran berbasis komputer 

dapat membantu siswa dalam belajar. Keuntungan menggunakan 

animasi, antara lain: a) dapat menggambarkan yang biasanya tidak 

kelihatan, misalnya: pergerakan atom, b) penggunaan animasi-animasi 

sederhana untuk menggambarkan simulasi lebih baik daripada 

menggunakan video clip, dan c) animasi memerlukan ruang memori 

yang lebih kecil daripada video clip. Keuntungan menggunakan video 
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adalah dapat menunjukkan situasi yang nyata kepada siswa sehingga 

siswa dapat melihat gambar yang terbaik, misalnya: kantor pengadilan 

atau suatu pasar yang basah.  

 3) Penggunaan warna.  

Pemilihan warna untuk tampilan visual sangat penting sehingga 

tampilan yang dipilih dapat mengirimkan pesan dengan kepada siswa. 

Dua pertimbangan dalam memilih warna. Pertimbangan pertama adalah 

warna yang dipilih dapat memberikan dampak yang selaras 

dibandingkan dengan yang lain. Pertimbangan kedua adalah warna 

yang dipilih mempertimbangkan dampak emosi dari warna. Biru, hijau, 

dan ungu adalah warna lembut, sedangkan merah dan oranye adalah 

warna hangat.  

4) Penggunaan audio. 

Audio adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan belajar. Audio dapat digunakan untuk: a) menarik 

perhatian siswa, b) bahan pelengkap tampilan di dalam screen, c) 

meminimalkan pesan yang ingin disampaikan di dalam screen, d) 

mengumumkan beberapa peristiwa, dan e) memotivasi siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain 

pembelajaran berbasis komputer adalah storyboard, desain navigasi, desain grafis 

yang didalamnya terdapat elemen-elemen seperti: layout, warna, teks, animasi, 

video, dan audio. Dengan pemilihan yang tepat dalam mendesain multimedia 

pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan belajar siswa. 
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RANGKUMAN 

 

 Prinsip-prinsip merancang multimedia pembelajaran, yaitu contiguity, 

repetition,  feedback and reinforcement, prompting and fading, orientation 

and recall, intellectual skills, individualization, academic learning time, 

dan affective consideration. 

 Macam-macam desain multimedia pembelajaran, yaitu desain 

dokumentasi, desain navigasi,  dan desain grafis. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain pembelajaran berbasis 

komputer adalah storyboard, desain navigasi, desain grafis yang 

didalamnya terdapat elemen-elemen seperti layout, warna, teks, animasi, 

video, dan audio. 
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TES AKHIR BAB 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan desain-desain dalam multimedia pembelajaran! 

2. Rancanglah sebuah multimedia pembelajaran berdasarkan desain 

multimedia pembelajaran!  
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Konsep-konsep Kunci 

 Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

 Evaluasi Multimedia Pembelajaran  

 

 

 

 

PROSEDUR PENGEMBANGAN 
DAN EVALUASI MULTIMEDIA 
PEMBELAJARAN 

BAB V 
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Standar Kompetensi  

Mahasiswa memahami pengembangan dan mengevaluasi multimedia 

pembelajaran. 

 

Indikator Hasil Belajar 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengembangan multimedia 

pembelajaran. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan evaluasi multimedia pembelajaran.  

3. Mahasiswa memahami langkah-langkah evaluasi multimedia 

pembelajaran. 

4. Mahasiswa dapat mengevaluasi multimedia pembelajaran. 
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PETUNJUK 
 

 

 

 

1. Pelajari materi bab V dengan tekun dan disiplin! 

2. Penyajian setiap bab meliputi: judul bab, konsep-konsep kunci, standar 

kompetensi, indikator hasil belajar, petunjuk, paparan materi, dan tes akhir 

bab. 

3. Ikutilah urutan penyajian setiap bab tahap demi tahap! 

4. Bacalah sumber-sumber pendukung untuk memperdalam pengetahuan dan 

wawasan anda! 

5. Kerjakanlah soal-soal tes akhir bab dengan tekun dan disiplin! 

 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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A. Prosedur Pengembangan Multimedia Pembelajaran 

Setelah desain multimedia pembelajaran yang digunakan jelas, selanjutnya 

kita memikirkan bagaimana mengembangkan multimedia pembelajaran. Untuk 

dapat mengembangkan multimedia pembelajaran Arief S. Sadiman (2006: 100) 

membagi kedalam enam langkah, yaitu:  

1. menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 

2. perumusan tujuan instruksional. 

3. perumusan butir-butir materi. 

4. mengembangkan alat pengukur keberhasilan. 

5. penulisan naskah media. 

6. mengadakan tes dan revisi. 

Menurut Criswell (1989: 50) terdapat sepuluh tahap pengembangan 

multimdia pembelajaran, yaitu :  

1. conduct environmental analysis. 

2. conduct knowledge engineering. 

3. establish goals and instructional objectives. 

4. sequence topics and task. 

5. write courseware. 

6. design each frame. 

7. program the computer. 

8. produce accompanying documents. 

9. evaluate and revise.  

10. implement and follow up. 
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Philips (1997: 37) menyajikan langkah-langkah pengembangan yang 

disebut waterfall model (model air terjun). Dalam model ini, untuk mencapai 

kesempurnaan desain dapat diperbaiki sebelum konstruksi proyek dimulai. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu:  

1. analisis kebutuhan dan definisi. 

2. mendesain perangkat lunak dan sistem. 

3. implementasi dan uji coba. 

4. uji coba sistem.  

Modifikasi yang diperlukan dilakukan sejak awal proyek dimulai. Untuk 

lebih jelasnya model waterfall  ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 Langkah-langkah pengembangan multimedia model waterfall 
 

Menurut Luther (Ariesto Hadi Sutopo, 2003: 32 – 48) terdapat enam tahap 

sebagai langkah pengembangan multimedia pembelajaran, yaitu concept, design, 

material collecting, assembly, testing, dan distribution, seperti pada gambar 

berikut: 

 

Requirement Analysis 
and Definition 

System and Software 
Design 

Implementation and Unit 
Testing 

System Testing 
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Gambar 5.2 
Tahap pengembangan multimedia pembelajaran  
menurut Luther (Ariesto Hadi Sutopo, 2003: 32) 

 
Langkah-langkah pengembangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

1) concept, yaitu menentukan tujuan, termasuk indentifikasi audiens, 

macam aplikasi, tujuan aplikasi, dan spesifikasi umum. Dasar aturan 

untuk perancangan juga ditentukan pada tahap ini, seperti ukuran 

aplikasi, target, dan lain-lain. Dalam tahap concept perlu diperhatikan 

tujuan dari multimedia, audiens yang menggunakan, dan karakteristik 

user. Output dari tahap concept biasanya dokumen dengan penulisan 

yang bersifat naratif untuk mengungkapkan tujuan membuat 

multimedia pembelajaran. 

2) design, adalah membuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur 

proyek, gaya, dan kebutuhan material. Spesifikasi dibuat cukup rinci 

sehingga pada tahap berikutnya, yaitu material collecting, dan assembly 

tidak diperlukan lagi keputusan yang baru. Namun demikian, sering 

concept 

design 

material collecting 

assembly 

testing 

distribution 



  91

terjadi penambahan bahan atau bagian aplikasi tambahan, dihilangkan, 

atau diubah pada awal pengerjaan multimedia pembelajaran. 

3) material collecting, pada tahap ini dilakukan pengumpulan bahan 

seperti clipart image, animasi, audio, berikut pembuatan grafik, foto, 

audio, dan lain-lain. Bahan yang diperlukan dalam multimedia 

pembelajaran dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti perpustakaan, 

bahan yang sudah ada pada pihak lain, atau pembuatan khusus yang 

dilakukan oleh pihak luar. 

4) assembly, tahap ini merupakan tahap dimana seluruh proyek dibuat. 

Pembuatan aplikasi berdasarkan storyboard, flowchart, struktur 

navigasi, atau diagram objek yang berasal dari tahap desain. 

5) testing, tahap ini dilakukan setelah selesai tahap pembuatan dan seluruh 

data telah dimasukan. Pertama-tama dilakukan testing secara modular 

untuk memastikan apakah hasilnya seperti yang diinginkan. Suatu hal 

yang penting adalah aplikasi harus dapat berjalan dengan baik di 

lingkungan pengguna. Pengguna merasakan kemudahan serta manfaat 

dari aplikasi tersebut dan dapat menggunakan sendiri terutama untuk 

aplikasi interaktif. 

6) distribution, tahap ini merupakan penggandaan dengan menggunakan 

alat penyimpan. Tahap distribusi juga merupakan tahap dimana evaluasi 

terhadap suatu produk multimedia. 
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Menurut Lee & Owens (2004: 162) prinsip dasar pengembangan 

multimedia pembelajaran tetap sama yaitu:  

1) membuat kerangka kerja. 

2) mengembangkan elemen-elemen media yang sesuai dengan kerangka 

kerja. 

3) melakukan review dan merevisi produk yang dibuat. 

4) mengimplementasikan produk.  

Langkah-langkah pengembangan yang telah dikemukakan di atas bukan 

merupakan langkah baku yang harus diikuti, melainkan setiap pengembang dapat 

memilih dan menemukan langkah yang paling tepat bagi penelitiannya 

berdasarkan kondisi yang dihadapi. Dengan tahap-tahap dalam pengembangan 

multimedia pembelajaran tersebut, dapatlah dipastikan bahwa multimedia yang 

dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh pengguna. 

 

B. Evaluasi Multimedia Pembelajaran  

Evaluasi adalah upaya sistematik untuk melihat efektivitas dan efisiensi 

program. Produk akhir kegitan evaluasi adalah keputusan tentang efektivitas dan 

efisiensi suatu program. Dalam hal ini, evaluasi program diartikan sebagai proses 

atau upaya untuk melakukan pendeskripsian, pengumpulan dan penyediaan data 

(informasi) tentang suatu program sebagai bahan pertimbangan bagi para 

pemegang kebijakan untuk menentukan kelanjutan dari program tersebut. 

Proses evaluasi digunakan untuk memberikan suatu nilai kepada objek 

yang dievaluasi sehingga manfaat atau nilai intrinsiknya dapat disampaikan 

kepada orang lain.  
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Adapun tujuan evaluasi program multimedia pembelajaran adalah untuk 

mengetahui: 

1. perlu tidaknya multimedia pembelajaran diperbaiki. Baik sebagian 

maupun keseluruhannya. 

2. dapat tidaknya program yang dihasilkan diterapkan di tempat lain 

dengan sasaran yang sama atau di tempat lain dengan sasaran yang 

berbeda atau di tempat yang sama dengan sasaran yang berbeda. 

3. dari segi bahasa, paham tidaknya pebelajar dari keserhanaan bahasa 

yang digunakan di dalam multimedia pembelajaran. 

4. kejelasan penyampain pesan pembelajaran dari musik dan sound effect 

yang digunakan. 

5. sesuai tidaknya sekuen (urutan-urutan penyajian) multimedia 

pembelajaran. 

6. tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dengan multimedia 

pembelajaran. 

7. terjadi tidaknya peningkatan pengetahuan/keterampilan setelah 

memanfaatkan multimedia pembelajaran. 

8. letak daya tarik multimedia pembelajaran (pada judul, materi/pesan, 

warna, tata letak dan sebagainya). 

Menurut Arief S. Sadiman (2006: 182) ada dua macam evaluasi media, 

yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah proses 

mengumpulkan tentang efektivitas dan efisiensi bahan-bahan pembelajaran 

(termasuk media) dan evaluasi sumatif adalah menentukan apakah media yang 
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dibuat dapat digunakan dalam situasi tertentu dan untuk menentukan apakah 

media tersebut benar-benar efektif.  

Arief S. Sadiman (2006:182 – 186) menyatakan ada tiga tahap evaluasi 

formatif yaitu:  

1. evaluasi satu lawan satu (one to one) melibatkan dua siswa atau lebih 

yang dapat mewakili populasi target dari media yang dibuat. Selain itu 

dapat juga dicobakan kepada ahli bidang studi (content expert). 

2. evaluasi kelompok kecil (small group evaluation). Pada tahap ini media 

dicobakan kepada 10-20 orang siswa yang dapat mewakili populasi 

target. 

3. evaluasi lapangan (field evaluation) adalah evaluasi tahap akhir, 

evaluasi ini dilakukan terhadap tiga puluh orang siswa dengan berbagai 

karakteristik (tingkat kepandaian, kelas, latar belakang, jenis kelamin, 

usia, kemajuan belajar, dan sebagainya) sesuai dengan karakteristik 

populasi sasaran. 

Menurut Kirkpatrick (Lee & Owens, 2004: 224 – 225) ada empat tingkat 

evaluasi dalam multimedia pembelajaran, yaitu. 

1. Tingkat pertama (reaksi), menilai respon peserta terhadap aktivitas 

dalam bentuk kesan tentang relevansi dari aktivitas yang 

memungkinkan mereka untuk melakukan tugasnya. 

2. Tingkat kedua (pengetahuan), menilai peningkatan pencapaian materi 

dan keterampilan yang diinginkan dari aktivitas yang dilakukan. 

3. Tingkat ketiga (performance), menilai perubahan sikap atau tingkah 

laku sebagai akibat dari pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan 
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dari aktivitas yang ditransfer ke dalam pekerjaan dalam periode waktu 

tertentu. 

4. Tingkat keempat (pengaruh), menilai pengaruh business dalam bentuk 

pengembalian (return on investment/ROI) dari aktivits yang dilakukan. 

Menurut Philips (1997: 128) ”The term ’evaluation’, as applied to IMM 

and education in general, takes on a defferent emphasis and covers a much 

broader range of activities”. Evaluasi multimedia pembelajaran menurut Philips 

(1997: 129-146) meliputi evaluasi dokumentasi, evaluasi formatif, evaluasi 

sumatif, evaluasi keefektifan dan implementasi, dan evaluasi dampak jangka 

panjang.  

Evaluasi dokumentasi, yaitu evaluasi yang menjawab permasalahan 

tentang proses dan prosedur yang diikuti selama pengembangan. Pertanyaan-

pertanyaan yang hendak dijawab dalam evaluasi dokumentasi ini yaitu.  

1. Apakah proyek sesuai dengan jadwal?  

2. Siapa dan apa yang telah dilakukan selama pengembangan?  

3. Apakah perkiraan waktu tepat?  

4. Apakah komunikasi terhadap pengguna mencukupi?  

5. Sumber-sumber apa yang masih diperlukan?  

6. Apakah proyek berjalan sesuai rencana?  

7. Apakah langkah penting selanjutnya?  

8. Apakah penyelesaian proyek efektif?  

9. Apakah pendekatan pengembangan proyek benar? Apakah kita belajar 

memperbaiki proses pengembangan? 
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Evaluasi formatif, ini dilakukan sebelum mencapai produk akhir (final 

product) multimedia pembelajaran yang dikembangkan. Evaluasi formatif ini 

untuk melihat:  

1. efektifitas navigasi. 

2. kesenangan siswa menggunakan produk yang dikembangkan. 

3. pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan informasi. 

4. efektifitas desain layar. 

5. multimedia pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang 

direncanakan.  

Evaluasi sumatif, evaluasi ini dilakukan melalui tinjauan ahli (expert 

review) tentang  hal-hal seperti:  

1. ketepatan dan kelengkapan isi. 

2. strategi motivasi dan pembelajaran. 

3. desain layar, estetika dan kemudahan bagi pengguna secara umum. 

4. pendekatan pendidikan yang diadaptasi. 

5. keefektifan umum dari pendekatan yang digunakan. Informasi-informsi 

tersebut dapat dikumpulkan dengan menggunakan alat seperti: 

kuisioner, lembar tinjauan ahli, panduan wawancara, dan rekaman 

video. 

Keefektifan dan implementasi, evaluasi ini menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang multimedia pembelajaran yang telah dirancang, 

dikembangkan, dan diimplementasikan. Pertanyaan-pertanyan inti yang hendak 

dijawab melalui evaluasi ini yaitu. 



  97

1. Apakah multimedia pembelajaran yang dikembangkan mencapai tujuan 

pembelajaran sebagaimana tujuan pengembangan tersebut?  

2. Apakah pengetahuan dan keterampilan siswa bertambah?  

3. Apakah sikap siswa terhadap materi pelajaran menjadi lebih baik? 

Evaluasi dampak, ini merupakan evaluasi dampak jangka panjang. 

Sejumlah teknik dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang dampak 

jangka penjang dari materi multimedia pembelajaran, antara lain:  

1. catatan anekdot. 

2. observasi. 

3. wawancara. 

4. pengukuran/penilaian tidak langsung (indirect measures). 

Menurut Criswell (1989: 182 – 183) evaluasi courseware meliputi empat 

komponen, yaitu. 

1. Evaluasi struktur pelajaran, yaitu penilaian terhadap struktur dan 

tampilan pelajaran. Evaluasi struktur bermanfaat untuk memprediksi 

bagaimana courseware tersebut akan mengajar tanpa memberikan tes 

kepada siswa. Jika courseware tersebut tidak mengajar dengan efektif, 

maka evaluasi struktur mengidentifikasi adanya kelemahan atau 

courseware tersebut kurang efektif. 

2. Evaluasi fungsional, dalam evaluasi ini tingkat keterampilan siswa 

diukur sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran untuk menentukan 

bagaimana keefektifan courseware tersebut. 
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3. Pendapat guru dan siswa, jika guru dan siswa tidak menyukai 

courseware tersebut karena beberapa alasan, berarti courseware 

tersebut tidak dapat digunakan walaupun courseware tersebut efektif. 

4. Evaluasi biaya, pertimbangan biaya terhadap keefektifan courseware 

akan memberi keputusan yang bijaksana. 

Dengan tahap-tahap dalam pengembangan multimedia pembelajaran 

tersebut, dapatlah dipastikan kebenaran efektifitas dan efisiensi multimedia yang 

dikembangkan. 
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RANGKUMAN 

 

 Prinsip-prinsip pengembangan multimedia pembelajaran, yaitu membuat 

kerangka kerja,  mengembangkan elemen-elemen media yang sesuai 

dengan kerangka kerja,  melakukan review dan merevisi produk yang 

dibuat, mengimplementasikan produk. 

 Evaluasi adalah upaya sistematik untuk melihat efektivitas dan efisiensi 

program. 

 Ada dua macam evaluasi multimedia pembelajaran, yaitu evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. 
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TES AKHIR BAB 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan prinsip-prinsip pengembangan multimedia pembelajaran! 

2. Jelaskan macam-macam evaluasi multimedia pembelajaran! 

3. Lakukanlah evaluasi terhadap sebuah multimedia pembelajaran 

kemudian laporkan hasil evaluasi tersebut!
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