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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Media 

Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium”, 

yang berasal dan bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan dalam 

Bahasa Indonesia, kata “medium”dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang” 

sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima 

pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat 

digunakan dalam suatu proses penyajian informasi. Istilah media mula-mula 

dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audio visual aids 

(alat bantu pandang/dengar). Selanjutnya disebut instructional materials (materi 

pembelajaran), dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan 

nasional adalah instructional media (media pendidikan atau media pembelajaran). 

 

 Berikut ini beberapa pendapat para ahli komunikasi atau ahli bahasa 

tentang pengertian media yaitu : 

1) Orang, material, atau kejadian yang dapat menciptakan kondisi sehingga 

memungkinkan siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterapilan, dan sikap 

yang baru, dalam pengertian meliputi buku, guru, dan lingkungan sekolah 

(Gerlach dan Ely dalam Ibrahim, 1982:3). 

2) Saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara 

sumber (pemberi pesan) dengan penerima pesan (Blake dan Horalsen dalam 

Latuheru, 1988:11). 

3) Komponen strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang akan 

disampaikan kepada pembelajar bisa berupa alat, bahan, dan orang (Degeng, 

1989:142). 

4) Media sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan 

dan pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa, 
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sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif dan efesien 

sesuai dengan yang diharapkan (Sadiman,dkk., 2002:6). 

5) Alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, yang terdiri 

antara lain buku, tape-recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, 

slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer (Gagne dan Briggs dalam 

Arsyad, 2002:4). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pengajaran adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi 

edukatif antara guru dan anak didik dapat berlangsung secara efektif dan efesien 

sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan. 

2.2. Macam-macam Media Pembelajaran dan Karakteristiknya 

Media pembelajaran merupakan komponen intruksional yang meliputi 

pesan, orang, dan peralatan. Menurut Syaifulbahri Djamarah dan Aswan Zain, 

media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Dalam 

perkembangannya media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. 

Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: 

1. Media Hasil Teknologi Cetak 

Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses percetakan 

mekanis atau photografis. 

Kelompok media hasil teknologi cetak antara lain: teks, grafik, foto atau 

representasi fotografik karakteristik media hasil cetak: 

a. Teks dibaca secara linear. 

b. Menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. 

c. Ditampilkan secara statis atau diam. 

d. Pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan. 

e. Berorientasi atau berpusat pada siswa. 

f. Informasi dapat diatur atau ditata ulang oleh pemakai. 
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2. Media Hasil Teknologi Audio-Visual 

Teknologi audio-visual cara menyampaikan materi dengan menggunakan 

mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio-visual 

penyajian pengajaran secara audio-visual jelas bercirikan pemakaian perangkat 

keras selama proses pembelajaran, seperti , mesin proyektor film, tape-recorder, 

proyektor visual yang lebar. Karakteristik: 

a. Bersifat linear. 

b. Menyajikan visual yang dinamis. 

c. Digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang. 

d. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau abstrak. 

e. Dikembangkan menurut prinsip psikologis behafiorisme dan kognitif. 

f. Berorientasi pada guru. 

3. Media Hasil Teknologi yang Berdasarkan Komputer 

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis micro-

processor. Berbagai aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran 

ummumnya dikenal sebagai computer assisted instruction. Aplikasi tersebut 

apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial, 

penyajian materi secara bertahap, drills and practice latihan untuk membantu 

siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya, permainan dan simulasi 

(latihan untuk mengaplikaskan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari 

dari, dan basis data sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi dan 

pengetahuan sesuai dengan keinginan masing-masing). 

 

Karakteristik media hasil teknologi yang berdasarkan komputer: 

a. Dapat digunakan secara acak, non-sekuensial atau secara linear. 

b. Dapat digunakan sesuai keinginan siswa atau perancang. 

c. Gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan simbol dan grafik. 

d. Prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. 

e. Berorientasi pada siswa dan melibatkan interaktifitas siswa yang tinggi. 
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4. Media Hasil Gabungan Teknologi Cetak dan Teknologi Komputer 

Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan 

materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang 

dikendalikan komputer. Komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti 

jumlah RAM yang besar, hard disk yang besar, dan monitor yang beresolusi 

tinggi ditambah dengan pararel (alat-alat tambahan), seperti: video disk player, 

perangkat keras untuk bergabung dalam suatu jaringan dan sistem audio. 

Karakteristik media hasil gabungan adalah sebagai berikut : 

a. Dapat digunakan secara acak, sekuensial, linear. 

b. Dapat digunakan sesuai keinginan siswa, bukan saja dengan direncanakan 

dan diinginkan oleh perancangnya. 

c. Gagasan disajikan secara realistik sesuai dengan pengalaman siswa, menurut 

apa yang relefan dengan siswa dan dibawah pengendalian siswa. 

d. Prinsip ilmu kognitif dan konstruktifisme ditetapkan dalam pengembangan 

dan penggunaan pelajaran. 

e. Pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga pengetahuan 

dikuasai jika pengetahuan itu digunakan. 

f. Bahan-bahan pelajaran melibatkan interaktif siswa. 

g. Bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. 

Selain pembagian itu ada lagi pembagian media pembelajaran menurut 

jenis, daya liput, dan bahannya. 

1) Dilihat dari jenisnya, media terbagi menjadi: 

a. Media auditif 

Media yang hanya mengandalkan suara saja seperi radio, kaset rekorder, 

peringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai 

kelainan pendengaran. 

b. Media visual 

Media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini ada yang 

menampilkan gambar diam seperti film strip, slides, foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak seperti film bisu, dan film kartun. 
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c. Media audio visual 

Media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini 

mempunya kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media 

yang pertama dan kedua. Media ini dibagi dalam: 

• Audio visual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal 

dari satu sumber seperti video kaset. 

• Audio visual tidak murni yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal 

dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai suara yang unsur 

gambarnya berasal dari slides proyektor dan unsur suaranya berasal dari 

tape-recorder. 

2) Dilihat dari daya liputnya, media terbagi menjadi: 

a. Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat 

menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama seperti 

radio dan televisi serta internet. 

b. Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang 

khusus seperti film, sound, slides, film rangkai, yang harus menggunakan 

tempat tertutup dan gelap. 

c. Media untuk pembelajaran invidual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, yang termasuk media ini 

adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. 

3) Dilihat dari bahan-bahannya, media terbagi menjadi: 

a. Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara 

pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

b. Media kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dasarnya kompleks sulit didapat serta 

mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaanya memerlukan 

keterampilan yang memadai. 
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2.3. Tujuan Penggunaan Media Pengajaran 

Penggunaan media pengajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan 

peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam pembelajaran membaca puisi. 

Menurut Achsih, tujuan penggunaan media pengajaran adalah : 

a) Agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan 

tepat guna dan berdaya guna, 

b) Untuk mempermudah bagi guru/pendidik daiam menyampaikan informasi 

materi kepada anak didik, 

c) Untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta 

memahami materi yang telah disampaikan oleh guru/pendidik, 

d) Untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak 

dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh 

guru/pendidik, 

e) Untuk menghindarkan salah pengertian atau salah paham antara anak didik 

yang satu dengan yang lain terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh 

guru/pendidik. 

 

Sedangkan menurut Sudjana, dkk., tujuan pemanfaatan media adalah : 

a) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan 

motivasi, 

b) Bahan pelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami,  

c) Metode mengajar akan lebih bervariasi, dan 

d) Siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan media adalah : 

a) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. 

b) Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

c) Variasi metode pembelajaran. 

d) Peningkatan aktivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

2.4. Manfaat Penggunaan Media Pengajaran 

Secara umum manfaat penggunaan media pengajaran dalam kegiatan 

belajar mengajar, yaitu: 
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1. Media pengajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian anak didik 

terhadap materi pengajaran yang disajikan, 

2. Media pengajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar anak didik 

berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, 

3. Media pengajaran dapat membantu anak didik dalam memberikan 

pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain, 

4. Media pengajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik secara 

teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar 

mereka, misalnya menyaksikan pemutaran film tentang suatu kejadian atau 

peristiwa. Rangkaian dan urutan kejadian yang mereka saksikan dari 

pemutaran film tadi akan dapat mereka pelajari secara teratur dan 

berkesinambungan, 

5. Media pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan anak didik untuk 

berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, 

6. Media pengajaran dapat mengurangi adanya verbalisme dalam suatu proses 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

 

Menurut Sadiman, dkk., media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan 

ruang, waktu, dan daya indera, misalnya:  

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

model, 

b. Objek yang kecil bisa dibantu dengan menggunakan proyektor, gambar, 

c. Gerak yang terlalu cepat dapat dibantu dengan time lapse atau high-speed 

photography, 

d. Kejadian atau peristiwa di masa lampau dapat ditampilkan dengan pemutaran 

film, video, foto, maupun VCD, 

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

model, diagram, dan lain-lain, dan 

f. Konsep yang terlalu luas (misalnya gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan 

lain-lain) dapat divisualisasikan dalam bentuk film, gambar, dan lain-lain. 
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/Pemanfaatan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar perlu 

direncanakandan dirancang secara sistematik agar media pembelajaran itu efektif 

untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa pola pemanfaatan 

media pembelajaran, yaitu : 

1. Pemanfaatan media dalam situasi kelas atau di dalam kelas, yaitu media 

pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan 

pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi 

kelas, 

2. Pemanfaatan media di luar situasi kelasatau di luar kelas, meliputi 

a. Pemanfaatan secara bebas yaitu media yang digunakan tidak diharuskan 

kepada pemakai tertentu dan tidak ada kontrol dan pengawasan dan 

pembuat atau pengelola media, serta pemakai tidak dikelola dengan 

prosedur dan pola tertentu, dan 

b. Pemanfaatan secara terkontrol yaitu media itu digunakan dalam 

serangkaian kegiatan yangdiatur secara sistematik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan untuk dipakai oleh sasaran pemakai 

(populasi target) tertentu dengan mengikuti pola dan prosedur 

pembelajaran tertentu hingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut, 

3. Pemanfaatan media secara perorangan, kelompok atau massal, meliputi 

a. Pemanfaatan media secara perorangan, yaitu penggunaan media oleh 

seorang saja (sendirian saja), dan 

b. Pemanfaatan media secara kelompok, baik kelompok kecil (2-8 orang) 

maupun kelompok besar (9-40 orang), 

4. Media dapat juga digunakan secara massal, artinya media dapat digunakan 

oleh orang yang jumlahnya puluhan, ratusan bahkan ribuan secara bersama-

sama. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seorang guru 

dalam memanfaatkan suatu media untuk digunakan dalam proses belajar mengajar 

harus memperhatikan beberapa hal, yaitu  

1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 
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2. Isi materi pelajaran, 

3. Strategi belajar mengajar yang digunakan, 

4. Karakteristik siswa yang belajar.  

Karakteristik siswa yang belajar yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan 

siswa terhadap media yang digunakan, bahasa siswa, artinya isi pesan yang 

disampaikan melalui media harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

berbahasa atau kosa kata yang dimiliki siswa sehingga memudahkan siswa 

dalam memahami isi materi yang disampaikan melalui media. Selain itu, 

penting juga untuk memperhatikan jumlah siswa. Artinya media yang 

digunakan hendaknya disesuaikan dengan jumlah siswa yang belajar. 

2.5. Prinsip Pemilihan Media 

Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran merujuk pada pertimbangan 

seorang guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran untuk 

digunakan atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan 

adanya beraneka ragam media yang dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Faktor yang mempengaruhi penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran yang dapat dipakai sebagai dasar dalam kegiatan 

pemilihan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah tujuan pembelajaran yang 

ingindicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang 

diinginkan, keadaan latar atau lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya 

jangkauan yang ingin dilayani. 

2.6. Media Elektronik 

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi 

elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses beberaapa konten yang 

terdapat pada media elektronik. Istilah ini merupakan kontras dari media statis 

(terutama media cetak), meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak 

membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media 

elektronik yang familiar bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, 

rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat 

berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk 

digital. Bentuk media elektronik yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran 
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bahasa Jepang adalah JED (Japanese English Dictionary), Kanji Recognized, 

Imiwa dictionary (意味和 dictionary). Bahkan saat ini latihan untuk menghadapi 

ujian tes kemampuan bahasa Jepang pun sudah dilakukan melalui sarana media 

elektronik di jaman modern ini. 

 


