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PRAKATA PENULIS 

 

Bismillahirrahmanirrahim 
Syukur alhamdulillah penulisan buku berjudul Media Pembelajaran Inklusi 

dapat terselesaikan. Dengan harapan buku ini bisa menjadi bahan kuliah, terutama 

bagi mahasiswa ULM Banjarmasin, tempat penulis mengabdi sebagai dosen. 
Buku ini menekankan pada teori belajar dan pembelajaran, serta media 

pembelajaran sekolah inklusi. Buku ini menjadi pegangan bagi mahasiswa, tenaga 

pendidik sekolah Inklusi dan dosen untuk menambah pengetahuan tentang media 
pembelajaran pada peserta didik berkebutuhan khusus, terutama di sekolah inklusi. 

Sasaran pembaca buku ini adalah seluruh mahasiswa prodi pendidikan. Buku 

ini juga dilengkapi dengan beberapa lampiran mengenai media pembelajaran inklusi 
dalam memahami media pembelajaran, mulai dari landasan penggunaan media, jenis 

media, evaluasi media, serta mendesain media pembelaaran.  
Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan modal pengetahuan bagi para 

mahasiswa prodi pendidikan, tenaga pendidik  serta para dosen. Selain itu, juga 

diperuntukkan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan buku ini dan menjadi 
rujukan referensi dalam perkuliahan yang relevan. 

Semoga apa yang telah diupayakan ini bermanfaat bagi para pembaca. Selain 

itu, juga memberi manfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Lambung 
Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis berserah diri 
dan memohon hidayah-Nya, semoga kesalahan dalam penulisan buku ajar buku 

refrensi ini mendapat ampunan dari-Nya. 
Billahittaufiq wal hidayah 

Banjarmasin, September 2018 
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 2 

A. Konsep Belajar 

1. Pengertian Belajar 

Tanda manusia hidup adalah belajar. Perjalanan hidup manusia 

sejak lahir, bayi, anak, remaja, dewasa, tua, mati dilalui dengan proses 

belajar. Peristiwa belajar tersebut berlangsung secara otomatis dalam 

interaksi antar manusia dan lingkungannya.  Proses belajar terjadi 

untuk memenuhi, mempertahankan, dan mencari nilai hidup 

manusia. Setiap tahapan kehidupan mengalami perubahan setelah 

dilakukan proses belajar. Awalnya manusia berupaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Setelah terpenuhi apa  yang dicari, 

berubah meningkat mempertahankan untuk memiliki apa yang sudah 

didapat. Kemudian setelah berhasil mempertahankan, berubah 

meningkat mengembangkan nilai kemanfaatannya. Begitulah 

seterusnya siklus kehidupan yang terus berlangsung sepanjang hidup 

melalui proses belajar. Hasil belajar menunjukkan, semakin 

meningkat kualitas belajar, maka semakin terjadi perubahan perilaku 

yang lebih baik.    

Sadiman (2005:2) mengatakan, belajar adalah proses 

kompleks, terjadi pada semua orang, berlangsung seumur hidup, 

sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat. Salah satu pertanda bahwa 

seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam 

dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan 

yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) 

maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).  

Skinner, seperti yang dikutip Barlow dalam bukunya Educational 

Psychology: The Teaching-Learning Process, berpendapat bahwa 

belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang 

berlangsung secara progresif. Pendapat ini diungkapkan dalam 

pernyataan ringkasnya, bahwa belajar adalah : “…a process of 

progressive behavior adaption”. Berdasarkan eksperimennya, B.F. 

Skinner percaya bahwa proses adaptasi tersebut akan mendatangkan 

hasil yang optimal apabila ia diberi penguat (reinforcer). 

Chaplin dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar 

dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi : 

“…acquisition of any relatively permanent change in behavior as a 

result of practice and experience” (Belajar adalah perolehan 

perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan 

dan pengalaman). Rumusan keduanya adalah: “process of acquiring 

responses as a result of special practice” (Belajar ialah proses 

memperoleh respons-respons sebagai akibat adanya latihan khusus) 

(dalam Syah, 2004: 64). 

Wittig dalam bukunya Psychology of Learning mendefinisikan 

belajar sebagai “any relatively permanent change in an organism’s 

behavioral repertoire that occurs as a result of experience (Belajar 

ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala 
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macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil 

pengalaman). 

Biggs dalam pendahuluan Teaching for Learning: The View from 

Cognitive Psychology mendefinisikan belajar dalam tiga macam 

rumusan, yaitu : rumusan kuantitatif; rumusan institusional; dan 

rumusan kualitatif.  

Secara kuantitatif (ditinjau dari sudut jumlah), belajar berarti 

kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan 

fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari 

sudut berapa banyak materi yang dikuasai peserta didik. 

Secara institusional (ditinjau kelembagaan), belajar dipandang 

sebagai proses validasi (pengabsahan) terhadap penguasaan peserta 

didik atau materi-materi yang telah ia pelajari. Bukti institusional yang 

menunjukkan peserta didik telah belajar dapat diketahui dalam 

hubungannya dengan proses mengajar. Ukurannya ialah, semakin 

baik mutu mengajar yang dilakukan tenaga pendidik maka akan 

semakin baik pula mutu perolehan peserta didik yang kemudian 

dinyatakan dalam bentuk skor atau nilai. 

Adapun pengertian belajar secara kualitatif (tinjauan mutu) 

ialah proses memperoleh arti-arti dan pamahaman-pemahaman serta 

cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling peserta didik. Belajar dalam 

pengertian ini difokuskan pada tercapainya daya pikir dan tindakan 

yang berkualitas untuk memecahkan masalah-masalah yang kini dan 

nanti dihadapi peserta didik. 

Timbulnya aneka ragam pendapat para ahli tersebut di atas 

adalah fenomena perselisihan yang wajar karena adanya perbedaan 

titik pandang. Selain itu, perbedaan antara satu situasi belajar dengan 

situasi belajar lainnya diamati oleh para ahli juga dapat menimbulkan 

perbedaan pandangan. 

Dari proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan 

pada diri seseorang dapat diartikan bahwa perubahan sebagai hasil 

proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 

lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya 

reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang ada pada 

individu. 

Oleh sebab itu, belajar adalah proses yang aktif, proses 

mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar 

adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui 

bebagai pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, 

memahami sesuatu. Apabila kita berbicara tentang belajar maka kita 

berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang (Sudjana, 

1998: 28). 

Pengertian belajar juga bisa difahami dari dinamika masyarakat, 

yaitu dari pandangan tradisional dan pandangan modern. Menurut 

pandangan tradisional, belajar adalah usaha memperoleh sejumlah 
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ilmu pengetahuan. “Pengetahuan” mendapat tekanan penting, oleh 

sebab pengetahuan memegang peran penting atau utama dalam 

hidup manusia.  

Sedangkan menurut pandangan modern, belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku berkat interaksi dengan lingkungan. 

Seseorang dinyatakan melakukan kegiatan belajar setelah ia 

memperoleh hasil, yakni terjadinya perubahan tingkah laku. Misalnya  

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, 

dan sebagainya. Pola tingkah laku tersebut meliputi aspek rohani dan 

jasmani.  

Dari berbagai pendapat di atas, belajar dapat didefinisikan 

sebuah proses interaksi antara manusia dengan lingkungan yang 

dilakukan secara terencana untuk mencapai pemahaman, 

keterampilan, dan sikap yang diinginkan. Sehingga terjadi perubahan 

pada diri seseorang dari hasil belajar tersebut, yaitu kedewasaan diri.  

Pendek kata, seorang yang telah melakukan proses belajar 

pasti terjadi perubahan pada dirinya. Perubahan tersebut bersifat 

interpersonal, positif-aktif, dan afektif fungsional. 

a. Perubahan interpersonal, yaitu perubahan yang terjadi karena 

pengalaman atau praktek yang dilakukan, proses belajar dengan 

sengaja dan disadari, bukan terjadi secara kebetulan. 

b. Perubahan yang bersifat positif-aktif. Perubahan bersifat positif 

yaitu perubahan yang bermanfaat sesuai dengan harapan 

pelajar, di samping menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih 

baik dibanding sebelumnya, sedangkan perubahan yang bersifat 

aktif yaitu perubahan yang terjadi karena usaha yang dilakukan 

pelajar, bukan terjadi dengan sendirinya. 

c. Perubahan yang bersifat efektif yaitu perubahan yang 

memberikan pengaruh dan manfaat bagi pelajar. Adapun yang 

bersifat fungsional yaitu perubahan yang relatif tetap serta dapat 

diproduksi atau dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan. 

Menurut Prosser (1999:11), pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang membawa anak didik pada pemahaman. Selain 

itu, anak didik diberi pilihan-pilihan materi agar sesuai dengan 

perkembangan dan modal belajarnya. 

 

2. Tujuan Belajar 

Menurut Peter Kline dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 49), 

belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan (fun 

and enjoy). Maka, perlu diciptakan suasana dan sistem (kondisi) 

belajar yang kondusif, di samping faktor lain yang akan menentukan 

hasil belajar peserta didik. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

adalah faktor pengajar. Oleh sebab itu, mengajar yang diartikan 

sebagai suatu usaha menciptakan sistem lingkungan, harus 

memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang fun and enjoy. 

Tetapi perlu diketahui pula bahwa sistem lingkungan ini pun 
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dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling berinteraksi, antara 

lain: tujuan pembelajaran, bahan kajian yang disampaikan, tenaga 

pendidik, peserta didik, jenis kegiatan yang dikembangkan, metode 

serta media pembelajaran yang dipilih. 

Rogers (dalam Angkowo, 2007: 49) sangat menekankan 

pentingnya relasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Sebab 

menurut mereka, pendidikan akan berfaedah besar, apabila dapat 

menumbuhkembangkan kepribadian manusia. Berkaitan dengan hal-

hal di atas, serta mencermati perkembangan dunia sekarang. Tujuan 

pembelajaran adalah mengembangkan strategi dan teknologi yang 

lebih manusiawi dalam rangka menciptakan ketahanan dan 

keterampilan manusia guna menghadapi kehidupan yang secara terus 

menerus berubah. Oleh sebab itu, pembelajaran harus mampu 

menjawab kebutuhan peserta didik, untuk merencanakan tujuan 

hidup, bagaimana membangun identitas diri, bagaimana membentuk 

ketangguhan diri, dan bagaimana mengupayakan relasi dan 

komunikasi pribadi yang efektif dengan sesama dan lingkungannya. 

Dengan demikian, secara umum ada tiga tujuan pembelajaran, yaitu : 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan; 

b. Untuk menanamkan konsep dan pengetahuan; dan 

c. Untuk membentuk sikap atau kepribadian. 

 

Dalam pembentukan sikap mental, perilaku, dan pribadi 

peserta didik, seorang tenaga pendidik perlu bijaksana dan berhati-

hati dalam pendekatannya. Sangat dibutuhkan kecakapan tenaga 

pendidik untuk memberikan, mengarahkan, serta memelihara 

motivasi peserta didik. Belajar bertujuan menggali makna 

pengetahuan, keterampilan dan sikap  melalui materi pelajaran, 

proses belajar, sumber belajar dan media belajar. Pada akhirnya 

belajar menuju perubahan positif pada diri anak.  

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Clark dalam Angkowo dan Kosasih (2007: 50) mengungkapkan 

bahwa hasil belajar peserta didik di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan peserta didik dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Ini 

menunjukkan faktor internal pada diri peserta didik lebih dominan 

dalam mempengaruhi hasil belajar.  

Faktor dalam diri menjadi modalitas utama dalam belajar 

seperti yang diungkapkan Clark di atas.  Untuk itu perlu diperhatikan  

dengan sungguh-sungguh agar modal dalam diri menjadi kekuatan 

yang mampu mendorong keberhasilan belajar. Menurut penulis, 

secara fitrah, manusia, kekuatan faktor dalam diri yang perlu 

mendapat perhatian paling tidak ada tiga hal, yaitu : 

a. Faktor Perasaan 

Seseorang perlu merasakan dari apa yang dialami dalam 

belajar.  Tentu akan muncul semangat dan motivasi bila belajar 
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mendatangkan rasa senang atau suka dan bahagia. Sebaliknya 

bila yang dipelajari membuat bosan, gelisah, dan kecewa, maka 

muncul perilaku malas, tidak disiplin, tidak peduli terhadap 

pentingnya belajar.  Dalam proses pembelajaran pendidik perlu 

memberdayakan perasaan peserta didik sebaik mungkin, menjaga 

ritme perasaan peserta didik dengan menyajikan pembelajaran 

yang menarik, menyenangkan, menggembirakan dengan berbagai 

strategi, metode, pendekatan, teknik, dan taktik yang diperlukan. 

 

b. Faktor Pikiran 

Pikiran selalu berorientasi pada untung dan rugi. Pikiran yang 

diperkaya dengan pengetahuan haruslah berdampak pada 

meningkatnya wawasan, meningkatnya kualitas pikiran positif, 

menguatnya ingatan, membaiknya pola pikir, dan semakin 

melapangkan pikiran. Proses pembelajaran adalah upaya 

memberdayakan pikiran peserta didik menjadi produktif dengan 

berbagai pola pembelajaran. Memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk fokus memikirkan kelebihan dan keuntungan 

dari apa saja yang dipelajari tentu lebih baik, dari pada tidak 

mengerti dan tidak menguntungkan dari apa yang diajarkan dan 

dipelajari. Sekecil apa pun hasil belajar adalah prestasi yang perlu 

diapresiasi dalam bentuk penghargaan. Sekecil apa pun 

penghargaan atas karya pikiran,  akan menjadi pendorong disiplin, 

semangat, dan motivasi belajar.     

 

c. Faktor Kesadaran 

Membangun kesadaran belajar menjadi kunci keberhasilan 

internal selain pentingnya memberdayakan kesadaran dan pikiran. 

Kesadaran peserta didik perlu dibangun secara optimal. Mengingat 

faktor kesadaran berorientasi pada benar atau salah, tepat atau 

keliru, terbukti atau tidak, dan mampu atau tidak melakukan, 

membuktikan, dan mempraktekkan apa yang dipelajari. Misalnya 

dalam belajar bahasa, peserta didik  harus mampu menumbuhkan 

kesadaran untuk dapat berkomunikasi atau berpidato dengan baik. 

Begitu pula dengan pelajaran agama, peserta didik diharapkan 

akan dapat berperilaku sesuai dengan norma agama dan etika 

dalam kehidupan sehari-hari di tengah pergaulan sosial. 

Kemampuan mewujudkan pengetahuan dalam perilaku sehari-

hari, menandakan kesadaran peserta didik telah terbentuk. 

Kondisi inilah yang masih menjadi tugas besar pendidikan, yang 

selama ini lebih berorientasi pada kemampuan pikiran dan 

pengetahuan, namun miskin kesadaran mempraktekkan 

pengetahuan. 

Potensi perasaan, pikiran, dan kesadaran dalam diri adalah 

tiga kekuatan yang menjadi faktor penentu meraih sukses dalam 

belajar. Sesungguhnya keberhasilan seseorang ditentukan oleh 
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dirinya sendiri. Kita sering menemukan kegagalan anak meraih 

prestasi. Padahal pendidik atau orang tuanya sudah mendorong 

bahkan memaksanya belajar agar berhasil, namun semua upaya 

hanyalah sia-sia. Kalau pun anak nampak rajin, disiplin, dan 

bersemangat, itu karena pengaruh, kehendak, dan tekanan pihak 

luar dirinya. Faktor eksternal seperti pendidik dengan segala 

pengalaman, kompetensi, dan sikapnya, orang tua dengan segala 

harapannya, serta fasilitas belajar dengan segala kualitasnya  

berfungsi memberikan ruang terbuka bagi berlangsungnya proses 

belajar peserta didik. Pendidik justru akan sangat berperan 

menawarkan berbagai strategi, metode, dan pendekatan 

pembelajaran. Melalui upaya pendidikan, pengajaran, pelatihan, 

pembimbingan, dan pengarahan adalah menjadi ruang kelas yang 

memungkinkan untuk menghidupkan perasaan, pikiran, dan 

kesadaran peserta didik.      

Teori belajar di sekolah (Theory of School Learning) dari Bloom, 

menunjukan ada tiga variabel utama dalam teori belajar di sekolah, 

yaitu karakteristik individu, kualitas pengajaran, dan hasil belajar 

peserta didik. (Angkowo, 2007: 51).  

Faktor kualitas pengajaran, khususnya kompetensi tenaga 

pendidik terhadap hasil belajar peserta didik telah ditunjukkan oleh 

hasil penelitian. Salah satu di antaranya penelitian Nana Sudjana 

(1984) di bidang Pendidikan Kependudukan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa 76,6% hasil belajar peserta didik dipengaruhi 

oleh kompetensi tenaga pendidik, dengan rincian kemampuan tenaga 

pendidik mengajar memberikan sumbangan 32,43%, penguasaan 

materi pelajaran memberikan sumbangan 32,58% dan sikap tenaga 

pendidik terhadap mata pelajaran memberikan sumbangan 8,60%. 

Di samping faktor tenaga pendidik, kualitas pengajaran 

dipengaruhi juga oleh karakteristik kelas. Variabel karakteristik kelas 

(Sabri, 2005: 50) antara lain: 

a. Besar Kelas (class size) 

Besarnya jumlah peserta didik berpengaruh terhadap efektivitas 

pembelajaran. Ukuran yang biasa digunakan adalah ratio 1 : 40. 

Artinya satu  pendidik melayani 40 peserta didik. Diduga makin 

besar jumlah peserta didik dalam satu kelas,  makin rendah 

kualitas pengajaran. 

b. Suasana Belajar  

Suasana belajar  demokratis akan memberi peluang mencapai 

hasil optimal, dibandingkan dengan suasana yang kaku, disiplin 

yang ketat,  dan otoritas pendidik. Dalam suasana belajar 

demokratis, ada kebiasaan peserta didik belajar, mengajukan 

pendapat, berdialog dengan temannya. Perasaan cemas dan 

khawatir peserta didik, sering tidak menumbuhkan kreativitas 

belajar. 

 



Dr. Amka, M.Si 
 8 

 

c. Fasilitas dan sumber belajar 

Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Selain pendidik, 

buku, media dan alat peraga, laboratorium, lingkungan alam juga 

merupakan sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik 

dan peserta didik. 

Ada tiga unsur dalam kualitas pengajaran yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar peserta didik, yakni: kompetensi tenaga 

pendidik, karakteristik kelas, dan karakteristik sekolah (Sabri, 2005: 

51).  

Beberapa pendapat pakar tersebut di atas, menguatkan bahwa 

faktor eksternal juga sangat menentukan proses dan hasil belajar. 

Begitu pula dengan pendapat Caroll dalam Angkowo dan Kosasih 

(2007: 51) bahwa hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh 5 (lima) 

faktor, yakni : 

a. Faktor bakat belajar; 

b. Faktor waktu yang tersedia untuk belajar; 

c. Faktor kemampuan individu; 

d. Faktor kualitas pengajaran; dan 

e. Faktor lingkungan. 

 

Caroll menegaskan faktor lingkungan juga berpengaruh dalam 

belajar. Rumusan tersebut sejalan dengan pendapat Croxford dan 

Cowie, dalam John MacBeath dan Peter Mortimore (2005: 23) yang 

menyimpulkan tentang faktor lingkungan sosial bahwa : 

Efek dari konteks sosial sekolah tidak sama untuk semua murid. 

Suatu sekolah dengan konteks sosial tinggi punya efek yang 

besar dalam memperbaiki hasil belajar murid yang latar 

belakang keluarganya sendiri relatif tidak menguntungkan, 

dibandingkan hasil belajar seorang murid yang latar belakang 

keluarganya sendiri menguntungkan. Sebaliknya, suatu sekolah 

dengan konteks sosial rendah punya efek lebih menekan pada 

hasil belajar seorang murid yang latar belakang keluarganya 

sendiri secara relatif tidak menguntungkan. 

Menurut Yamin (2007: 141), faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar diantaranya : 

a. Bakat dan kecepatan belajar 

Masing-masing peserta didik dan mahapeserta didik memiliki 

kecepatan belajar yang berbeda-beda dalam mempelajari suatu 

pelajaran, dan kecepatan belajar setiap peserta didik dan 

mahapeserta didik berbeda dalam mempelajari pelajaran yang 

berbeda. 

b. Kemampuan untuk menguasai pelajaran 

Setiap mata pelajaran, tergantung dari mode pembelajaran 

(Instructional mode) yang digunakan dalam mata pelajaran 

tersebut, mempersyaratkan kemampuan atau keterampilan 
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peserta didik dan mahapeserta didik yang berbeda (verbal ability, 

aural ability, dll.). 

c. Mutu program pembelajaran 

Mutu program pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal, 

sebagai berikut : 

 Kejelasan dan ketepatan teknik pembelajaran untuk setiap 

peserta didik dan mahapeserta didik (berdasarkan perbedaan 

individu). 

 Jumlah partisipasi dan latihan dalam belajar untuk setiap 

mahapeserta didik. 

 Jumlah dan jenis penguatan serta umpan balik yang diberikan 

untuk setiap peserta didik dan mahapeserta didik. 

d. Ketahanan (perseverance) 

Setiap peserta didik dan mahapeserta didik berbeda dalam 

ketahanan atau keuletannya (persistence) dalam mempelajari 

suatu mata pelajaran berdasarkan pengalaman keberhasilannya 

dan kegagalannya dalam mempelajari mata pelajaran tersebut. 

e. Waktu 

Setiap peserta didik dan mahapeserta didik membutuhkan jumlah 

waktu yang berbeda untuk mempelajari dan menguasai satu mata 

pelajaran.  

 

4. Modalitas Belajar 

Satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam belajar adalah 

tentang modalitas belajar. Modalitas belajar merupakan potensi dasar 

yang dimiliki anak. Modalitas belajar turut menentukan pendekatan 

belajar, strategi, metode, dan teknik belajar.  

Bobbi De Porter dan Mike Hernacki (2000: 113) membagi 

modalitas belajar menjadi 3 (tiga), yaitu : 

a. Visual 

Visual adalah  modalitas belajar dengan cara melihat. Peserta didik 

yang memiliki modalitas visual cirinya adalah memiliki keteraturan, 

suka memperhatikan, menjaga penampilan, mengingat dengan 

gambar, suka membaca, menangkap detil, mengingat apa dilihat 

(DePorter, 2000: 85).  

Belajar dengan pendekatan visual berarti belajar melalui 

pandangan mata. Menurut Dave Meier dalam Martinis Yamin 

(2007: 109), ketajaman visual lebih menonjol pada sebagian orang 

dan sangat kuat dalam diri seeorang. Bahkan sebagian besar anak 

bertipe visual. Kemampuan visual berkaitan otak sebagai 

perangkat untuk menerima, memproses, dan menyimpan  

informasi visual.  

b. Auditorial 

Modalitas auditorial adalah modalitas belajar dengan cara 

mendengar untuk menerima suara atau bunyi melalui berbagai 

media yang melahirkan bunyi musik, nada, irama. Tipe auditorial 
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biasanya lebih mudah memahami materi melalui mendengar, 

cirinya antara lain perhatian mudah terpecah, pola komunikasi 

berirama, cara belajar dengan mendengar dan bersuara bila 

membaca, dan suka berdialog secara internal atau eksternal. 

Dr. Alfred Tomatis, seorang ahli pendengaran yang lahir di 

Nice, Perancis Selatan, 1 Januari 1920 telah lama meneliti tentang 

pola kinerja telinga sebagai alat pendengaran. Tomatis dalam 

Martinis Yamin (2007: 185) mengemukakan bahwa saraf-saraf 

yang sama dan mengontrol otot-otot telinga tengah juga terlibat 

dalam produksi suara. Saraf fasial menyediakan stimulus bagi otot-

otot wajah, termasuk bibir, yang sangat penting bagi jelasnya suara 

dan dapat dipahaminya ucapan. Saraf yang sama juga 

mempengaruhi otot sanggurdi. Hubungan wajah-telinga secara 

intuitif dipahami oleh tenaga pendidik atau dosen berpengalaman 

yang dapat ”membaca” apakah peserta didiknya tengah 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh (atau menyimak) atau 

tidak dari ekspresi wajah mereka. Saraf fasial juga bertugas 

mengendalikan otot digastrik yang memungkinkan mulut 

membuka-menutup. Sehingga anak tipe auditorial ini lebih mudah 

menangkap materi dari ketajaman pendengaran.  

c. Kinestetik 

Kinestetik adalah salah satu modalitas belajar dengan cara 

bergerak, bekerja, dan menyentuh. Belajar dengan melakukan, 

menunjuk tulisan saat membaca, menanggapi secara fisik, 

mengingat sambil berjalan dan melihat. 

 

Bagi anak yang cenderung kinestetik maka dalam kegiatan 

belajar lebih bisa menangkap materi dengan melakukan sendiri, 

mempraktekkan dan menyentuh media yang digunakan. Sehingga 

para tenaga pendidik pun dituntut jeli dalam memilih metode dan 

media pembelajaran untuk anak kinestetik. 

Setiap orang memiliki potensi dan kecenderungan pada tiga 

modalitas       tersebut. Namun hampir semua orang cenderung pada 

salah satu modalitas belajar (Bandler dan Grinder dalam DePorter, 

2000: 85) yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, 

pemprosesan, dan komunikasi. Sebagian anak memiliki kombinasi 

modalitas (Markova dalam DePorter, 2000: 85).  

Modalitas belajar yang dimiliki manusia tidak bisa lepas dari 

hakekat manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya, manusia itu 

terdiri atas jiwa dan raga. Sebagai makhluk yang berjiwa terdiri atas 

aspek cipta, rasa, dan karsa yang masing-masing merupakan sumber 

daya psikis yang perlu dikembangkan. Kalau ketiga aspek tersebut 

berkarya akan menghasilkan kekreatifan. Cipta yang berpusat di otak 

kalau dikembangkan akan menghasilkan kecerdasan atau 

kepandaian. Rasa yang berpusat di hati kalau dibina akan 

menghasilkan manusia yang tahu keindahan, kesenian, dan 
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kesusilaan. Sedang karsa adalah suatu sumber kemauan yang kalau 

dibina akan menghasilkan kejujuran (Dakir, 2004: 26). 

Sebagai makhluk jasmani (raga) manusia membutuhkan raga 

yang sempurna yang berupa kesehatan. Kalau raganya berkarya dan 

dibina akan menghasilkan keterampilan atau keprigelan. 

Kalau dilihat dari sifatnya, manusia adalah sebagai makhluk 

sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial manusia 

membutuhkan perkembangan sosialnya atau perkembangan 

kemasyarakatannya. Sebagai makhluk individu manusia 

membutuhkan perkembangan kemandirian. 

Untuk itu, para pendidik perlu memahami modalitas belajar 

yang dimiliki setiap peserta didik. Kemampuan memetakan modalitas 

anak didik akan mempengaruhi tingkat pencapaian hasil belajar anak. 

Tenaga pendidik perlu menyesuaikan materi, metode, media dan jenis 

evaluasi pembelajaran sesuai modalitas belajar peserta didik. 

 

5. Komunikasi dalam Pembelajaran 

Pembelajaran hanya bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. 

Dalam pembelajaran tidak hanya tenaga pendidik dan peserta didik 

tetapi juga kepala sekolah, staff sekolah hingga teman sejawat. 

Masing-masing elemen ini melakukan interaksi dalam konteks 

pembelajaran untuk menemukan makna dan pemahaman yang 

mengarah pada pendewasaan anak didik sesuai tujuan pembelajaran. 

Proses komunikasi terjadi dengan tujuan mentransfer informasi 

dari orang satu kepada orang lain. Dalam pembelajaran pun juga 

terjadi komunikasi antara tenaga pendidik dan anak didik. Komunikasi 

tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di masyarakat. Dengan 

demikian, komunikasi merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-

hari, bahkan dapat dikatakan merupakan manifestasi dari kehidupan 

itu sendiri. 

Pada hakekatnya gagasan dari satu pihak ke pihak lain adalah 

komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian lambang-

lambang yang berarti antar manusia. Seseorang menyampaikan 

lambang-lambang yang mengandung pengertian tertentu kepada 

orang lain. Lambang-lambang yang mengandung pengertian tersebut 

disebut “pesan” atau message. 

Sejalan dengan uraian di atas Carl Hovland (Darwanto, 2007: 3) 

dalam bukunya Social Communication menyatakan arti komunikasi 

sebagai: 

”a systematic attempt to formulate in rigorous, fashion the 

principles by which information is ‘transmitted and opinions and 

attitudes are formed”. Yaitu usaha yang teratur untuk merumuskan 

penyebaran informasi dalam rangka pembentukan opini dan sikap. 

Dalam penyebaran informasi ini, masalah kesamaan pengertian 

dan pendapat antara komunikator dan komunikan menjadi suatu hal 

yang sangat penting. Dampak komunikasi hanya bisa dinilai kalau ada 
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umpan balik dari khalayak sasaran, sebab dengan adanya umpan 

balik, sudah membuktikan adanya jaminan bahwa pesan telah sampai 

pada khalayak. 

Interaksi pembelajaran merupakan suatu kegiatan komunikasi 

yang dilakukan secara timbal balik antara peserta didik dan tenaga 

pendidik, mahapeserta didik dengan dosen dalam memahami materi 

melalui diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktek serta metode lain 

untuk mengambil pemahaman dari materi pelajaran di kelas. 

Komunikasi antara peserta didik dengan tenaga pendidik 

adalah penyampaian pesan (materi) pelajaran. Di dalamnya terjadi 

dan terlaksana hubungan timbal balik (komunikatif). Tenaga pendidik 

menyampaikan pesan (message), peserta didik menerima pesan dan 

kemudian bertanya kepada tenaga pendidik. Atau sebaliknya tenaga 

pendidik yang bertanya kepada peserta didik dalam pembelajaran. 

Dalam komunikasi tidak lepas dari empat unsur, yaitu: komunikator, 

komunikan, pesan, dan media. Ini sesuai makna asal komunikasi yang 

merupakan kata yang berasal communicare yang berarti 

“berpartisipasi, memberitahukan, menjadi milik bersama” (Yamin, 

2007: 162). 

Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan pengalaman 

kesamaan bahasa yang dipergunakan. Dengan kata lain, seseorang 

yang mengerti bahasa belum tentu mengerti maknanya. Dalam proses 

pembelajaran keberhasilan komunikasi ini diukur dengan kesamaan 

pemahaman peserta didik dan tenaga pendidik tentang materi 

pembelajaran. 

Alur dan komponen komunikasi antara pengirim, materi, 

perantara, serta penerima perlu dipadukan agar saling memberi 

fungsi dan manfaat. Sehingga proses komunikasi menjadi bermakna 

dan berjalan secara optimal sesuai tujuan dilakukan komunikasi. 

Sebab keberhasilan komunikasi diukur dari pemahaman antara 

pengirim pesan dengan penerima pesan tentang materi yang 

dikomunikasikan.  

Harold D. Lasswell dalam bukunya The Structure and Function 

of Communication in Society dalam Darwanto (2007: 4), menyebutkan 

bahwa komunikasi yang baik menjawab pertanyaan berkut ini : Who 

Says What in Which Channel to Whom With What Effect?. 

Dari susunan tersebut tampak bahwa proses komunikasi 

meliputi kelima unsur dan masing-masing unsur dapat dipisahkan 

satu dengan lainnya. 

a. Who, merupakan unsur yang terdapat pada sumber atau 

komunikator. 

b. Say What, merupakan unsur yang terdapat pada isi pesannya 

(message). 

c. In Which Channel, merupakan unsur media yang dipergunakan. 

d. To Whom, merupakan unsur sasarannya. 

e. And What Effect, merupakan unsur akibat dari yang ada. 
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Keberhasilan komunikasi perlu memperhatikan unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Komunikator (sender), yaitu pengirim pesan  kepada komunikan 

atau penerima pesan 

b. Penyandian (encoding), yaitu pengalihan fikiran ke dalam bentuk 

lambang atau penuangan pesan ke dalam simbol-simbol 

komunikasi. 

c. Pesan (Message), yaitu pesan yang disampaikan oleh 

komunikator 

d. Alat (media), yaitu saluran komunikasi pesan yang disampaikan 

e. Pengawasandian (decoding), yaitu proses komunikan penafsiran 

simbol-simbol komunikasi yang mengandung pesan 

f. Komunikan (receiver), yaitu penerima pesan dari komunikator 

g. Tanggapan (Response), reaksi komunikan setelah menerima 

pesan 

h. Umpan balik (feedback), yaitu tanggapan komunikan apabila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator 

i. Ganguan (noice), yaitu kesalahan komunikasi karena gangguan, 

akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda 

dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya 

(dalam Yamin, 2007: 166). 

Beberapa gangguan atau hambatan komunikasi yang ditemui 

dalam proses belajar mengajar menurut Asnawir dan Basyiruddin 

Usman (2002: 6) antara lain: 

a. Verbalisme, di mana tenaga pendidik menerangkan pelajaran 

hanya melalui kata-kata atau secara lisan. Di sini yang aktif hanya 

tenaga pendidik, sedangkan peserta didik lebih banyak bersifat 

pasif dan komunikasi bersifat satu arah. 

b. Perhatian yang bercabang, yaitu perhatian peserta didik tidak 

terpusat pada informasi yang disampaikan tenaga pendidik, tetapi 

bercabang perhatian lainnya. 

c. Kekacauan penafsiran, terjadi disebabkan berbeda daya tangkap 

peserta didik, sehingga sering terjadi istilah-istilah yang sama 

diartikan berbeda-beda. 

d. Tidak adanya tanggapan, yaitu peserta didik tidak merespon secara 

aktif apa yang disampaikan oleh tenaga pendidik, sehingga tidak 

terbentuk sikap yang diperlukan. 

e. Kurang perhatian, disebabkan prosedur dan metode pengajaran 

kurang bervariasi, sehingga penyampaian informasi yang 

”monoton” menyebabkan kebosanan peserta didik. 

f. Keadaan fisik dan lingkungan yang mengganggu, seperti besar 

kecilnya objek, gerakan cepat atau lambat, sehingga menyebabkan 

tanggapan peserta didik menjadi mengambang. 

g. Sikap pasif anak didik, yaitu tidak bergairahnya peserta didik dalam 

mengikuti pelajaran disebabkan kesalahan memilih teknik 

komunikasi. 
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Onong Uchjana Effendy dalam Darwanto (2007: 11-13) 

membuat ikhtisar mengenai cakupan Ilmu Komunikasi ditinjau dari 

komponen, bentuk, sifat, metode, teknik, model, bidang, dan 

sistemnya, seperti tersebut di bawah ini: 

a. Komponen Komunikasi  

Komponen komunikasi terdiri atas: komunikator (communicator), 

pesan (message), media, komunikan (communicant), dan dampak 

(effect). 

b. Bentuk Komunikasi 

1). Komunikasi personal (personal communication) yang terdiri 

atas komunikasi intrapersonal (interpersonal communication) 

dan antarpersonal (antarpersonal communication). 

2). Komunikasi kelompok (group communication), yang terdiri 

atas komunikasi kelompok kecil (small group communication), 

seperti ceramah, diskusi panel, simposium, forum, seminar, 

sumbang saran, dan komunikasi kelompok besar (large group 

communication atau public speaking). 

3). Komunikasi massa, yang dilakukan melalui pers, radio, 

televisi, dan film. 

c. Sifat Komunikasi 

Komunikasi dapat bersifat tatap muka, bermedia, verbal (lisan atau 

tulisan) serta nonverbal (kial) atau isyarat badaniah (gestural) dan 

bergambar (pictoral). 

d. Metode Komunikasi 

Jenis-jenis metode komunikasi adalah: 

1) Jurnalistik (journalism) yang berupa jurnalistik cetak (printed 

journalism), jurnalistik elektronik (electronic journalism), 

jurnalistik radio (radio journalism), dan jurnalistik televisi 

(television journalism). 

2) Hubungan masyarakat (publik relation). 

3) Periklanan (advertising). 

4) Pameran (exhibition atau exposition). 

5) Publisitas (publicity). 

6) Propaganda. 

7) Perang urat syaraf (psychological warfare). 

8) Penerangan. 

e. Teknik Komunikasi 

Teknik komunikasi dapat berupa: 

(1). Komunikasi informatif (informative communication). 

(2). Komunikasi persuasif (persuasive communication). 

(3). Komunikasi instruktif atau koersif (instructive coersive 

communication). 

(4). Hubungan manusiawi (human relation). 

f. Tujuan Komunikasi 

(1). Perubahan sikap (attitude change). 

(2). Perubahan pendapat (opinion change). 
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(3). Perubahan perilaku (behavior change). 

(4). Perubahan sosial (social change). 

g. Model Komunikasi 

(1). Komunikasi satu tahap (one step flow communication). 

(2). Komunikasi dua tahap (two step flow communication). 

(3). Komunikasi multitahap (multi step flow communication). 

Secara garis besar, Surakhmad dalam Yamin (2007: 169) 

menggolongkan komunikasi dalam tiga jenis : 

a. Pengalaman riil, yakni segenap media di dalam kehidupan sehari-

hari. 

Jenis pengalaman ini dapat menghasilkan pengertian yang 

sangat teliti dan luwes yang tidak didapati pada pengalaman 

lainnya. Peran tenaga pendidik menyampaikan pesan melalui 

pengalaman yang pernah dialami oleh tenaga pendidik, dosen, dan 

memungkinkan pula para peserta didik, mahapeserta didik 

mengutarakan pengalaman riilnya kepada rekan-rekan. 

b. Pengalaman buatan, yakni segenap media yang sengaja diciptakan 

untuk mendekatkan pada pengalaman riil. 

Pengalaman buatan dapat diciptakan untuk mendekatkan 

peserta didik pada pengalaman riil, baik dalam arti waktu, ruang, 

maupun situasi. Penggunaan pengalaman buatan memudahkan 

tenaga pendidik untuk menyusun rencana-rencana pengalaman 

edukatif yang akan dilaksanakan di sekolah. Karyawisata dan 

kemah misalnya, merupakan bentuk pengalaman buatan yang baik 

karena memberikan kesempatan riil secara terpimpin. 

c. Pengalaman verbal, berupa ceramah, catatan merupakan alat 

utama dalam komunikasi. 

Pada tingkat pengalaman verbal, kedua jenis pengalaman 

yang terdahulu dapat diintegrasikan. Malah sebenarnya 

pengalaman verbal ini tidak dapat dipisahkan dari dua jenis 

pengalaman sebelumnya. 

Berbicara tentang jenis komunikasi, Darwanto (2007: 9) 

membagi menjadi dua, yaitu: 

a. Komunikasi yang tidak membutuhkan media. 

Komunikasi tidak menggunakan media berupa Inter 

Communication yang berarti komunikasi dengan dirinya sendiri dan 

dapat pula bersifat Intra Communication atau yang lebih dikenal 

dengan komunikasi tatap muka, artinya komunikator dengan 

komunikan berhadapan secara langsung. 

b. Komunikasi dengan membutuhkan media. 

Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan media 

nonmassa, seperti surat, telepon, telegram, teleks dan bahkan 

seorang utusan pun dapat dikategorikan sebagai media nonmassa. 

Untuk media massa sendiri ada dua pengertian, pertama media 

massa tradisional dan media massa modern. Media massa 

tradisional misalnya ketoprak, wayang, ludruk, dan masih banyak 
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lagi. Sedangkan yang dikategorikan sebagai media massa modern 

seperti media cetak, film dan elektronik, dalam hal ini Radio dan 

Televisi. 

 

B. Media Pembelajaran 

1. Pengertian  

Dalam bahasa Latin,  media bentuk jamaknya medium, secara 

harfiah berarti perantara atau pengantar. Banyak pengertian yang 

diberikan para pakar tentang media. Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi Pendidikan (Association of Education and Communication 

Technology atau AECT) di Amerika, membatasi media sebagai segala 

bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi.  

Oemar Hamalik dalam Syukur (2005: 125) mendefinisikan 

media sebagai teknik yang digunakan dalam rangka lebih 

mengefektifkan komunikasi antara tenaga pendidik dan murid dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan 

Yusufhadi Miarso (1986: 47) mengartikan media sebagai wadah dari 

pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada 

sasaran atau penerima pesan tersebut, materi yang ingin disampaikan 

adalah pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang ingin dicapai 

adalah terjadinya proses belajar. 

Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan 

dengan kata “teknologi” yang berasal dari kata latin tekne (bahasa 

Inggris art) dan logos (bahasa Indonesia “ilmu”). 

Menurut Webster dalam Arsyad (2006: 5), art adalah 

keterampilan (skill) yang diperoleh lewat pengalaman, studi, dan 

observasi. Dengan demikian, teknologi tidak lebih dari suatu ilmu yang 

membahas tentang keterampilan yang diperoleh lewat pengalaman, 

studi, dan observasi. Bila dihubungkan dengan pendidikan dan 

pembelajaran, maka teknologi mempunyai pengertian sebagai 

perluasan konsep tentang media. Teknologi bukan sekadar benda, 

alat, bahan, atau perkakas, tetapi tersimpul pula sikap, perbuatan, 

organisasi dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan 

ilmu. 

Secara lebih utuh media pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai alat bantu berupa fisik maupun non fisik yang sengaja 

digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta 

didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan 

efisien. Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta 

didik dengan utuh serta menarik minat peserta didik untuk belajar 

lebih lanjut. 

 

2. Ruang Lingkup dan Fungsi Media Pembelajaran 

a. Ruang Lingkup  

Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan sebagian 

dari keseluruhan program pembelajaran yang dianggap belum jelas, 
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sehingga diperlukan media sebagai alat bantu penjelas. Materi 

pembelajaran akan lebih jelas jika digunakan media pembelajaran. 

Maka media pembelajaran tidak untuk menjelaskan keseluruhan 

materi pelajaran, tetapi sebagian yang belum jelas saja. Media 

pembelajaran untuk membangkitkan rangsangan indera penglihatan, 

pendengaran, perabaan, dan penciuman peserta didik. Media 

pembelajaran digunakan untuk membantu pendidik memberikan 

penjelasan secara efektif.  

 

Menurut Ahmad Rohani (1997: 4), ciri-ciri media pembelajaran 

secara umum adalah : 

1) Identik dengan alat peraga langsung dan tidak langsung. 

2) Digunakan dalam proses komunikasi intruksional. 

3) Merupakan alat yang efektif dalam intruksional. 

4) Memiliki muatan normatif bagi kepentingan pendidikan. 

5) Erat hubungannya dengan metode mengajar dan komponen-

komponen sistem instruksional lainnya. 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa media pembelajaran 

mempunyai peran penting dalam memperlancar proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik. Peranan media pembelajaran dapat 

seperti dirincikan di bawah ini.  

1) Dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. 

2) Dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. 

3) Dapat mengatasi apabila suatu benda secara langsung tidak 

dapat diamati karena terlalu kecil. Misalnya, sel, bakteri, atom 

dapat digunakan media gambar, slide, film dan sebagainya. 

4) Dapat mengatasi gerak benda secara cepat atau terlalu lambat, 

sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta 

didik. 

5) Dapat mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks dapat dipisahkan 

bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. 

6) Dapat mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara 

langsung melalui telinga. Misalnya, alat bantu sistem pengeras 

suara. 

7) Dapat mengatasi peristiwa-peristiwa alam. Misalnya, terjadinya 

letusan gunung berapi dapat digunakan media gambar, film dan 

sebagainya. 

8) Memungkinkan terjadinya kontak langsung dengan masyarakat 

atau dengan keadaan alam sekitar. Misalnya, berkunjung ke 

museum, kebun binatang dan sebagainya. 

9) Dapat memberikan kesamaan atau kesatuan dalam pengamatan 

terhadap sesuatu yang pada awal pengamatan peserta didik 

berbeda-beda. 

10) Dapat membangkitkan minat belajar yang baru dan 

membangkitkan motivasi kegiatan belajar peserta didik (Rohani , 

1997: 7). 



Dr. Amka, M.Si 
 18 

 

Ruang lingkup media pembelajaran adalah meliputi segala 

alat peraga serta sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Media tersebut bisa memberikan 

rangsangan pada peserta didik untuk belajar, menjadikan 

pembelajaran makin efektif dan efisien, bisa menyalurkan pesan 

secara sempurna, serta dapat mengatasi kebutuhan dan problem 

peserta didik dalam belajar. Lebih penting lagi adalah media ini 

sengaja dipilih dalam proses pembelajaran. Sehingga media yang 

tidak berorientasi pada pecapaian tujuan pembelajaran bukan 

termasuk dalam ruang lingkup media pembelajaran. 

 

b. Fungsi media pembelajaran 

Media pembelajaran telah menjadi bagian integral dalam 

pembelajaran. Bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Sebab telah dikaji dan diteliti 

pembelajaran dengan menggunakan media hasilnya lebih optimal. 

Dalam bagian ini dipaparkan berbagai fungsi media dalam 

pembelajaran. 

Pada mulanya media hanya berfungsi sebagai alat bantu visual 

dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berupa sarana yang dapat 

memberikan pengalaman visual kepada peserta didik antara lain 

untuk mendorong motivasi belajar, memperjelas dan mempermudah 

konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkrit, 

serta mudah difahami. Dengan demikian media dapat berfungsi untuk 

mempertinggi daya serap atau retensi belajar peserta didik terhadap 

materi pembelajaran (Miarso, 1986: 49). 

Oemar Hamalik dalam Arsyad (2006: 15) mengemukakan 

bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta 

didik. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada  saat 

itu.  

Selain membangkitkan motivasi dan minat peserta didik, 

media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan 

informasi. 

Pemakaian media dalam proses pembelajaran akan dapat 

membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa pengaruh 

psikologis terhadap peserta didik. Media juga dapat berguna untuk 
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membangkitkan gairah belajar, memungkinkan peserta didik untuk 

belajar mandiri sesuai dengan minat dan kemampuannya.  

Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan 

informasi, dan (3) memberi instruksi. 

Menurut Benni Agus Pribadi dalam Fatah Syukur (2005: 125), 

media pembelajaran berfungsi sebagai berikut: 

1) Membantu memudahkan belajar bagi peserta didik dan juga 

memudahkan proses pembelajaran bagi tenaga pendidik. 

2) Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkrit). 

3) Menarik perhatian peserta didik lebih besar (jalannya pelajaran 

tidak membosankan). 

4) Semua indera peserta didik dapat diaktifkan. 

5) Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. 

 

Fungsi media pembelajaran, dapat juga dilihat dari segi 

perkembangan media itu sendiri, yaitu: 

1) Pada mulanya media berfungsi sebagai alat bantu mengajar. 

2) Dengan masuknya audio-visual instruction, media berfungsi 

memberikan pengalaman konkrit kepada peserta didik. 

3) Munculnya teori komunikasi menyebabkan media mempunyai 

fungsi sebagai alat penyalur pesan atau informasi belajar. 

4) Adanya penggunaan pendekatan sistem dalam pembelajaran, 

media berfungsi sebagai bagian integral dalam program 

pembelajaran. 

5) Akhirnya, media bukan saja sekedar berfungsi sebagai peraga 

bagi tenaga pendidik, tetapi pembawa informasi atau pesan 

pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik (Soeharto, 2003: 

106). 

 

3. Kedudukan Media dalam Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen. Dalam pembelajaran terdapat komponen tujuan, 

komponen materi atau bahan, komponen strategi, komponen alat dan 

media, serta komponen evaluasi. Dari sini tampak bahwa media 

merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran. 

Sehingga kedudukannya tidak hanya sekedar sebagai alat bantu 

mengajar, tetapi sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran.  

Kedudukan media dalam pembelajaran sangat penting. Sebab 

media dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Bahkan kalau 

dikaji lebih jauh, media tidak hanya sebagai penyalur pesan yang 

harus dikendalikan sepenuhnya oleh sumber berupa orang, tetapi 
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dapat juga menggantikan sebagian tugas tenaga pendidik sebagai 

penyaji materi ajaran. 

Lebih jelasnya kedudukan media dalam pembelajaran dapat 

digambarkan dalam bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

Bagan 1 : Kedudukan Media dalam Pembelajaran 
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A. Sejarah Lahirnya Media Pembelajaran 

Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar 

tenaga pendidik (teaching aids). Alat bantu yang dipakai adalah alat 

bantu visual, misalnya: gambar, model, objek, dan alat-alat lain yang 

dapat memberikan pengalaman konkrit, motivasi belajar serta 

mempertinggi daya serap dan retensi belajar peserta didik. Karena terlalu 

memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya orang 

kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran 

(instruction), produksi, dan evaluasinya. 

Pada tahun 1920 dikenal sebagai awal gerakan media 

pembelajaran yang disebut Visual Educational. Pelopornya adalah Johan 

Amos Comenius (Prawiradilaga, 2007: 5). Comenius melihat betapa 

sulitnya anak-anak di Eropa yang tidak berbahasa Latin (misalnya 

Jerman, Perancis, Rusia, dan sebagainya) untuk belajar bahasa Latin. 

Bagi mereka bahasa Latin sangat abstrak, karena itu Comenius menulis 

buku Orbis Pictus. Dalam buku tersebut, tiap kata latin yang harus 

dipelajari diberikan gambar bendanya di samping kata tersebut. Dengan 

demikian bahasa Latin yang dipelajari oleh anak-anak menjadi lebih 

nyata atau konkrit dan mudah diingat. Aliran realisme inilah yang 

mendorong timbulnya aliran atau gerakan “visual education”, di mana 

tenaga pendidik harus menggunakan gambar-gambar untuk 

memperjelas apa yang diajarkannya. 

Sebelum itu pada tahun 1440-an Johannes Gutenberg telah 

menciptakan mesin cetak yang tercatat sebagai pencipta pertama di 

dunia. Dengan diciptakan mesin cetak maka orang sudah dapat 

membaca buah fikiran, gagasan, pesan, informasi dari orang lain dalam 

bentuk huruf cetak yang dihasilkan mesin cetak. Karya Johannes ini 

akhirnya berupa buku, manuskrip serta benda cetak lain yang 

mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan di dunia. Sebab media 

cetak berfungsi : 

1. Menekankan kata dari pada gambar; 

2. Menjadikan pembelajaran suatu proses linear, satu hal untuk satu 

waktu; 

3. Menekankan konsep abstrak dari pada pengalaman konkrit dalam 

belajar; 

4. Meningkatkan peranan otak kiri “maskulin” di atas peranan otak 

kanan “feminin”; dan 
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5. Mendukung individualisme dari pada kerja sama dalam belajar 

(Yamin, 2007:112).  

 

Setelah media visual berkembang secara cepat dengan berbagai 

modifikasi dari kreasi setiap generasi maka muncullah media audio. 

Munculnya media audio ini diawali dengan ditemukannya radio pada 

tahun 1930-an.  

Bermacam peralatan dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk 

menyampaikan pesan ajaran kepada peserta didik melalui penglihatan 

dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin 

terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Dalam usaha 

memanfaatkan media sebagai alat bantu ini Edgar Dale mengadakan 

klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit ke yang 

paling abstrak. Klasifikasi pengalaman tersebut lebih dikenal dengan 

Kerucut Pengalaman (Cone of Experience) (Usman, 2002: 21).  

Gambar 1 : Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1950-an. Pendidikan 

dipandang sebagai suatu proses komunikasi yang memiliki komponen-

komponen tersendiri. Thomas dan Weaver dalam Prawiradilaga (2007: 5) 

pada tahun 1944 menciptakan suatu model komunikasi untuk kegiatan 

elektronika dan dalam kawasan matematika, sehingga muncullah istilah 

“Audiovisual Communication”. Selanjutnya muncul istilah “Educational 

Communication”, dan kemudian “Educational Media”. Semuanya 

menampilkan fungsi baru yaitu komunikasi dalam penggunaan media. 
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Pendidik tidak memposisikan media sebagai alat bantu mengajar 

saja tetapi peserta didik bisa menggunakan media tersebut untuk 

memahami materi pembelajaran meskipun tanpa kehadiran tenaga 

pendidik di kelas. Keberadaan media telah menjadi penyalur pesan. 

Namun pada masa ini peserta didik masih diposisikan sebagai obyek 

dalam pembelajaran, belum diposisikan sebagai bagian integral dan 

subyek dalam pembelajaran. 

Lalu pada tahun 1960-1965 orang mulai memperhatikan peserta 

didik sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. 

Pada saat itu teori tingkah laku (behaviorism theory) ajaran B.F. Skinner 

(Sadiman, 2005: 9) mulai mempengaruhi penggunaan media dalam 

kegiatan pembelajaran. Teori ini mendorong orang untuk lebih 

memperhatikan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Menurut 

teori ini, mendidik adalah mengubah tingkah laku peserta didik. Teori ini 

telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah 

laku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Media 

instruksional yang terkenal yang dihasilkan teori ini adalah teaching 

machine dan programmed instruction 

Media pembelajaran berkembang lagi pada tahun 1965-1970. Hal 

ini terkait dengan pendekatan sistem (system approach) yang mulai 

menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan 

sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam 

program pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus 

direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada 

peserta didik.  

Pada dasarnya para tenaga pendidik dan ahli audio visual 

menyambut baik perubahan ini. Tenaga pendidik mulai merumuskan 

tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku peserta didik. Untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mulai dipakai berbagai format 

media. Dari pengalaman mereka, tenaga pendidik mulai belajar bahwa 

cara belajar peserta didik itu berbeda-beda. Sebagian lebih cepat belajar 

melalui media visual, sebagian melalui media audio, sebagian lebih 

senang melalui media cetak, yang lain melalui media audio visual, dan 

sebagainya. Dari sini lahirlah konsep penggunaan multi media dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Pada periode ini sudah diidentifikasi penggunaan media yang 

disesuaikan dengan modalitas belajar anak. Bagi anak yang lebih 

cenderung visual maka media yang digunakan dalam pembelajaran 
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berbasis visual, begitu juga yang audio maupun kinestetik. Karena dalam 

satu kelas modalitas anak beragam maka tenaga pendidik cenderung 

menggunakan multimedia dalam pembelajaran. 

Kita dapat melihat dari uraian di atas bahwa sudah selayaknya 

kalau media tidak lagi hanya kita pandang sebagai alat bantu belaka bagi 

tenaga pendidik untuk mengajar, tetapi lebih sebagai alat penyalur pesan 

dari pemberi pesan (tenaga pendidik, penulis buku, produser, dan 

sebagainya) ke penerima pesan (peserta didik atau pelajar).  

1. Perkembangan Media Elektronika di Indonesia 

a. Media Massa Radio 

Siaran radio diperkenalkan hampir ke seluruh negara pada 

tahun 1920, setelah melalui berbagai eksperimen yang memakan 

waktu cukup lama. Di Indonesia sendiri baru diperkenalkan oleh 

Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934, melalui organisasi 

penyiaran NIROM (Nederlansche Radio Omroop Maatschapy) di 

Batavia (sekarang Jakarta). Sebelum itu di Batavia juga, telah 

mengudara siaran radio amatir pada tahun 1926, dengan nama 

Batavia Radio Vereniging (BRV). Setelah itu kemudian berkembang di 

kota-kota besar di Jawa adalah sebagai berikut: 

1) Tahun 1934 Mataramsche Vereniging Radio Omroop (MVRO) di 

Yogyakarta; 

2) Tahun 1934 Vereniging Omroop Radio Luisterance (VORL) di 

Bandung; 

3) Tahun 1934 Eersche Madioensche Radio Omroop (EMRO) di 

Madiun; dan  

4) Tahun 1936 Radio Semarang (RS) di Semarang. 

Di luar Jawa baru muncul pada tahun 1938. Di Kota Padang berdiri 

siaran radio amatir dengan nama Amateur Radio Omroop (AROP) 

(Darwanto, 2007: 63-64). 

Radio Republik Indonesia lahir pada tanggal 11 September 

1945 setelah Indonesia merdeka. Melalui RRI inilah segala kegiatan 

politik pada masa revolusi fisik dahulu, disebarluaskan ke seluruh 

penjuru dunia, sehingga terdapat adanya pengakuan kedaulatan 

Republik Indonesia oleh negara lain.  

Dari waktu ke waktu perkembangan organisasi penyiaran radio 

semakin meluas, termasuk di Indonesia. Kini RRI telah memiliki 49 
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stasiun penyiaran. Di samping tumbuhnya beberapa radio amatir di 

seluruh Indonesia. 

Selain berfungsi sebagai sumber informasi, radio juga berfungsi 

sebagai sarana hiburan dan pendidikan. Tiga fungsi utama dalam 

siaran RRI adalah memberikan penyajian acara-acara yang 

mengandung nilai berita dan penerangan, nilai hiburan serta nilai 

pendidikan. 

Dalam perkembangannya, radio menjadi media pembelajaran 

yang bersifat audio dan digunakan dalam proses pembelajaran. Mulai 

dari program bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, serta 

materi pembelajaran lain. 

b. Media Massa Televisi 

Media berupa televisi juga menjadi bagian sejarah 

perkembangan media pendidikan. Perkembangan televisi pada 

awalnya tersendat-sendat karena teknologi ini hanya bisa digunakan 

oleh kalangan militer. Hal itu terjadi karena negara-negara yang saat 

awal televisi diketemukan dan diupayakan untuk dikembangkan, 

sedang mengalami perpecahan yang menjadikan timbulnya Perang 

Dunia II. Sehingga mengakibatkan penemuan-penemuan sistem 

televisi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi militer sangat 

tersendat bahkan terhenti. 

Kebangkitan televisi terjadi setelah tahun 1950, di mana 

teknologi pembuatan radar dan penggunaan pemancar berkekuatan 

tinggi seperti, Very High Frequency (VHF) dan Ultra High Frequency 

(UHF) yang tadinya dimonopoli pihak militer, akhirnya diizinkan untuk 

dikembangkan bagi kepentingan sipil. 

Keberhasilan pengoperasian stasiun televisi, seperti yang kita 

nikmati sekarang, tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai 

eksperimen sebelumnya. Paul Nipkow, seorang insinyur Polandia, 

menemukan sistem penyaluran sinyal gambar hanya dengan 

menggunakan satu foto sel dari satu kawat penghubung. Sistem ini 

dianggap lebih praktis, sehingga diadakan percobaan pemancaran 

serta penerimaan sinyal televisi tersebut. 

Demikian halnya yang dilakukan oleh John Loggie Baird, yang 

dikenal sebagai penemu televisi modern pertama di dunia. Baird di 

depan anggota-anggota dari Institut Pengetahuan Nasional Inggris, 

mendemonstrasikan sebuah peralatan hasil penemuannya. Walaupun 
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gambarnya masih kabur dan tidak jelas, namun hasil penemuannya 

merupakan tonggak terpenting dalam perkembangan sejarah televisi. 

Patut dicatat bahwa pada tanggal 2 November 1936, British 

Broadcasting Corporation (BBC) mulai mengoperasikan siaran televisi 

yang pertama di dunia (Darwanto, 2007: 71-72). 

Gagasan konkrit untuk memiliki siaran televisi di Indonesia lahir 

setelah pada tahun 1961. Pemerintah memutuskan untuk 

memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek Asian 

Games. Tentu saja proyek media massa televisi ini sebelumnya telah 

dilakukan penelitian yang mendalam tentang kemanfaatannya. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 20 atau 

E atau M atau 1961, dibentuklah Panitia Persiapan Pembangunan 

Televisi di Indonesia, kemudian berdasarkan Surat Keputusan 

Presiden NO. 215 atau 1963, dibentuklah Yayasan Televisi Republik 

Indonesia yang berlaku sejak tanggal 20 Oktober 1963 (Darwanto, 

2007: 84). 

Dengan kondisi yang terbatas lahirlah televisi siaran di bumi 

pertiwi Indonesia, pada tanggal 24 Agustus 1962. Meskipun saat 

awalnya hanya mempunyai jangkauan siaran terbatas serta jumlah 

pesawat penerima terbatas pula. 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Media Pembelajaran 

Lahirnya media pembelajaran juga melalui proses dan waktu yang 

panjang. Sebab media pembelajaran ini awalnya diadopsi dari 

perkembangan media yang digunakan untuk kepentingan perusahaan 

maupun lembaga pemerintah, baik sipil maupun militer. 

Lahirnya media pembelajaran ini pun dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik faktor eksternal maupun internal dunia pendidikan. Di antara 

faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya media pembelajaran antara 

lain : 

1. Perkembangan dunia industri. Perkembangan dunia industri yang 

dibarengi dengan penciptaan berbagai mesin baru juga 

mempengaruhi lahirnya media pendidikan. Mulai munculnya mesin 

ketik, mesin di bidang pertanian serta peralatan lain yang kemudian 

digunakan dalam proses pembelajaran. 
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2. Perkembangan teori komunikasi. Dunia komunikasi juga turut 

mempengaruhi perkembangan media pendidikan. Mulai dari 

ditemukannya telepon, radio, televisi, hingga internet. 

3. Perkembangan pendekatan pembelajaran. Pendekatan 

pembelajaran yang dipilih tenaga pendidik juga mempengaruhi 

munculnya media pembelajaran. Dinamika pendekatan 

pembelajaran ini menuntut perkembangan media baru atau media 

yang didesain ulang sehingga sesuai dengan pendekatan 

pembelajaran yang sedang dikembangkan di dunia pendidikan. 

 

C. Media Tradisional dan Media Modern 

Perkembangan teknologi oleh Seels dan Glasgow dalam Arsyad 

(2006: 33-36) membagi dua kategori, yaitu pilihan  media tradisional dan 

pilihan media teknologi mutakhir (modern). 

1.  Pilihan Media Tradisional 

a) Visual diam yang diproyeksikan 

- proyeksi opaque (tak tembus pandang) 

- proyeksi overhead 

- slides 

- filmstrips  

b) Visual yang tidak diproyeksikan 

- gambar, poster 

- foto 

- charts, grafik, diagram 

- pameran, papan info, papan-bulu 

c) Audio 

- rekaman piringan 

- pita kaset, reel, catridge 

d) Penyajian Multimedia 

- slide plus suara (tape) 

- multi-image 

e) Visual dinamis yang diproyeksikan 

- film 

- televisi 

- video 

f) Cetak 

- buku teks 

- modul, teks terprogram 

- workbook 

- majalah ilmiah, berkala 

- lembaran lepas (hand-out) 

g) Permainan  

- teka-teki 
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- simulasi 

- permainan papan 

h) Realia  

- model 

- specimen (contoh) 

- manipulatif (peta, boneka) 

 

2.  Pilihan Media Teknologi Mutakhir (Modern) 

a) Media berbasis telekomunikasi 

- Teleconference 

- Kuliah jarak jauh 

b) Media berbasis mikroprosesor 

- Computer-assisted instruction 

- Permainan komputer 

- Sistem tutor intelijen 

- Interaktif 

- Hypermedia 

- Compact (video) disc 

Pengertian dari media mutakhir secara ringkas disajikan berikut 

ini. 

Teleconference adalah suatu teknik komunikasi di mana 

kelompok-kelompok yang berada di lokasi geografis berbeda 

menggunakan mikrofon dan amplifier khusus yang dihubungkan satu 

dengan lainnya sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dengan 

aktif dalam suatu pertemuan besar dan diskusi. 

Kuliah jarak jauh (telelecture) adalah suatu teknik pengajaran 

di mana seseorang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu menghadapi 

sekelompok pendengar yang mendengarkan melalui amplifier 

telepon. Pendengar dapat bertanya kepada pembicara dan kelompok 

itu dapat mendengarkan jawaban atau  tanggapan pembicara. 

Computer-assisted instruction adalah suatu sistem 

penyampaian materi pelajaran yang berbasis mikroprosesor yang 

pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut. 

Hypertext adalah suatu tulisan yang tak berurutan-

nonsekuensial. Dengan suatu sistem authoring (menulis), pengarang 

mampu menghubungkan informasi dari bagian mana pun dalam paket 

pelajaran itu, menciptakan jalur-jalur melalui satu korpus materi yang 

berkaitan, memberi keterangan teks yang tersedia, dan membuat 

catatan yang menghubungkan teks-teks itu. 

Hypermedia adalah perluasan dari hypertext yang 

menggabungkan media lain ke dalam teks. Dengan sistem 

hypermedia, pengarang dapat membuat suatu korpus materi yang 
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kait-mengkait yang meliputi teks, grafik, grafik atau gambar animasi, 

bunyi, video, musik, dan lain-lain. 

Sistem tutor intelijen adalah pengajaran dengan bantuan 

komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan peserta 

didik dan melalui dialog itu peserta didik dapat mengarahkan jalannya 

pelajaran. 

Interactive video adalah suatu sistem penyampaian pengajaran 

di mana materi video rekaman disajikan dengan pengendalian 

komputer kepada penonton (peserta didik) yang tidak hanya 

mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan 

respons yang aktif, dan respons itu yang menentukan kecepatan dan 

sekuensi penyajian. Peralatan yang diperlukan antara lain: komputer, 

videodisc laser, dan layar monitor. 

Compact video disc adalah sistem penyimpanan dan rekaman 

video di mana signal audio-visual direkam pada disket plastik, bukan 

pada pita magnetik. Pada dasarnya pemilahan media tradisional dan 

modern ini didasarkan pada perkembangan media dari sisi masa 

perkembangan. 

Pada intinya yang dikelompokkan media tradisional adalah 

media pembelajaran yang berbasis visual dan audio yang belum 

dikemas berbasis komputer. Sedangkan media modern adalah media 

pembelajaran yang telah dikombinasikan dengan sistem prosessor 

atau komputer. 
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Ada tiga landasan penggunaan media pembelajaran yang dapat 

dijadikan pertimbangan bagi tenaga pendidik dalam memilih media yang 

tepat sesuai isi dan tujuan dalam materi pembelajaran. Ketiga landasan 

tersebut adalah landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan 

sosiologis. Berikut ini diuraikan deskripsi masing-masing landasan. 

A. Landasan Filosofis 

Dalam pembelajaran pasti terjadi interaksi antara tenaga pendidik 

dan peserta didik. Interaksi ini sebetulnya merupakan proses untuk mencari 

makna secara bersama, yaitu penguasaan materi pembelajaran. Dalam 

pembelajaran juga ada tujuan, materi pelajaran, strategi, dan evaluasi untuk 

mengukur keberhasilan. 

Sehingga pembelajaran tidak lepas dari usaha pencarian kebenaran 

yang terdiri dari kegiatan berlogika, beretika, dan berestetika. Dalam 

pembelajaran tenaga pendidik dan peserta didik berusaha mencari mana 

yang benar dan mana yang salah. Kegiatan ini disebut kegiatan berlogika. 

Selain itu, tenaga pendidik dan peserta didik juga melakukan 

kegiatan dalam pembelajaran untuk mencari mana yang baik dan mana 

yang buruk. Kegiatan ini disebut kegiatan beretika. Jika setelah 

pembelajaran peserta didik dan tenaga pendidik bisa membedakan antara 

yang baik dan yang buruk maka pembelajaran tersebut telah berhasil. Begitu 

juga saat berestetika. Tenaga pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran juga dituntut mencari dan menemukan antara yang indah dan 

tidak indah. Jika setelah pembelajaran tenaga pendidik dan peserta didik 

bisa membedakan antara indah dengan tidak indah maka pembelajaran 

tersebut dinilai berhasil. 

Persoalan ini membutuhkan jawaban secara jelas melalui jawaban 

filosofis, yaitu usaha memahami dan menemukan makna pembelajaran 

secara sistematis, radikal, dan empiris. Untuk memahami landasan filosofis 

ini perlu dimengerti sekilas tentang filsafat itu sendiri. 

Filosofis (filsafat) secara harfiah berarti cinta kebijakan 

(Sukmadinata, 2002: 39). Berfilsafat berarti mengerti berbuat bijak. 

Berfilsafat berarti pula berfikir sampai ke akar.  

Secara akademik, filsafat berarti upaya untuk menggambarkan dan 

menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang 

alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Berfilsafat berarti 

menangkap sinopsis peristiwa-peristiwa yang simpang siur dalam 

pengalaman manusia.  
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Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia, berusaha 

melihat segala yang ada ini sebagai satu kesatuan yang menyeluruh dan 

mencoba mengetahui kedudukan manusia di dalamnya. Untuk itu, sering 

dikatakan bahwa filsafat merupakan ibu dari segala ilmu. 

Terdapat perbedaan pendekatan antara ilmu dengan filsafat dalam 

mengkaji atau memahami alam semesta ini. Ilmu menggunakan 

pendekatan analitik, berusaha menguraikan keseluruhan dalam bagian-

bagian yang kecil dan lebih kecil. Filsafat berupaya merangkum atau 

mengintegrasikan bagian-bagian ke dalam satu kesatuan yang menyeluruh 

dan bermakna. Ilmu berkenaan dengan fakta-fakta sebagaimana adanya 

(Das Sein), berusaha melihat segala sesuatu secara obyektif, 

menghilangkan hal-hal yang bersifat subjektif. Filsafat melihat segala 

sesuatu dari sudut bagaimana seharusnya (Das Sollen), faktor-faktor 

subjektif dalam filsafat sangat berpengaruh. Filsafat dan ilmu mempunyai 

hubungan yang saling mengisi dan melengkapi (komplementer). Filsafat 

memberikan landasan-landasan dasar bagi ilmu. Keduanya dapat 

memberikan bahan-bahan bagi manusia untuk membantu memecahkan 

berbagai masalah dalam kehidupannya. 

Pendapat para filsuf umumnya memandang filsafat umum sebagai 

dasar dari filsafat pendidikan, tetapi John Dewey umpamanya mempunyai 

pandangan yang hampir sama dengan Butler. Bagi Dewey, filsafat dan 

filsafat pendidikan adalah sama, sebagaimana juga pendidikan menurut 

Dewey sama dengan kehidupan. Seperti halnya dalam filsafat umum, dalam 

filsafat pendidikan pun dikenal banyak pandangan atau aliran. Setiap 

pandangan mempunyai landasan metafisika, epistemologi, dan aksiologi 

tentang masalah pendidikan yang berbeda. 

Dalam tulisan ini akan dikemukakan salah satu pandangan tentang 

filsafat pendidikan, yaitu pandangan dari John Dewey. Hal ini bukan berarti 

bahwa pandangan tersebut paling sesuai untuk masyarakat kita atau paling 

disetujui penulis. 

1. Dasar-dasar Filsafat Dewey 

Ciri utama filsafat Dewey adalah konsepsinya tentang dunia 

yang selalu berubah, mengalir, atau on going-nes. Prinsip ini membawa 

konsekuensi yang cukup jauh, bagi Dewey tidak ada yang menetap dan 

abadi, semuanya berubah. Ciri lain filsafat Dewey adalah anti dualistik. 

Pandangannya tentang dunia adalah monistik dan tidak lebih dari 

sebuah hipotesis. 
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Filsafat Dewey lebih berkenaan dengan epistemologi dan 

tekanannya kepada proses berfikir. Proses berfikir merupakan satu 

dengan pemecahan yang bersifat tentatif, antara ide dengan fakta, 

antara hipotesis dengan hasil. Proses berfikir merupakan proses 

pengecekan dengan kejadian-kejadian nyata. Dalam filsafat Dewey 

kebenaran itu terletak dalam perbuatan atau truth is in marking, yaitu 

adanya penyesuaian antara hipotesis dengan kenyataan. 

Dewey sangat menghargai peranan pengalaman, merupakan 

dasar bagi pengetahuan dan kebijakan. Experience is the only basis for 

knowledge and wisdom (Dewey dalam Sukmadinata, 2002: 40). 

Pengalaman itu mencakup segala aspek kegiatan manusia, baik yang 

berbentuk aktif maupun yang pasif. Mengetahui tanpa mengalami 

adalah omong kosong. Dewey menolak sesuatu yang bersifat spekulatif. 

Pengalaman selain merupakan sumber dari pengetahuan, juga 

sumber dari nilai. Karena pengalaman selalu berubah maka nilai pun 

berubah. Nilai-nilai adalah relatif, subjektif, dan hanya dirasakan oleh 

manusia. Sesuatu itu bernilai karena diberi nilai oleh manusia, sesuatu 

itu dibutuhkan karena manusia membutuhkannya, selalu dalam 

hubungannya dengan pengalaman. Nilai-nilai itu tidak dapat diukur dan 

tidak ada hierarki nilai. 

All values are thus subjective and either intrinsic or instrumental …. 

Values being finally intrinsic, and feeling, it is held, being unmeasurable, 

no scale of values, and of any two things felt as intrinsically valuable it 

is than another. To be felt as worthwihile in it self is thus the ultimate 

orientation of values. (Dewey dalam Sukmadinata, 2002: 41). 

Tujuan perkembangan manusia adalah self realization. 

Pengertian self bagi Dewey adalah sesuatu yang konkrit bersifat empiris 

tidak dapat dipisahkan dari pengalaman dan lingkungan. Self 

realization hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan interaksi 

dengan yang lain. 

2. Teori Pendidikan Dewey  

Bagi Dewey, Education is growth, development, life. Ini 

berarti bahwa proses pendidikan itu tidak mempunyai tujuan di luar 

dirinya, tetapi terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Proses 

pendidikan juga bersifat kontinu, merupakan reorganisasi, 

rekonstruksi, dan pengubahan pengalaman hidup.  
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John Dewey menegaskan bahwa pendidikan itu tidak 

mempunyai tujuan, hanya orang tua, tenaga pendidik, dan 

masyarakat yang mempunyai tujuan. And it is well to remind 

ourselves that education as such has no aims. Only persons, 

parents, and teacher atc., have aims, not an abstract idea like 

education (John Dewey dalam Sukmadinata, 2002: 42). 

Untuk mengetahui bagaimanakah proses belajar terjadi 

pada anak, kita bisa melihat dari bagaimana syarat-syarat untuk 

pertumbuhan. Pendidikan sama dengan pertumbuhan. Syarat 

pertumbuhan adalah adanya kebelumdewasaan (immaturity), yang 

berarti kemampuan untuk berkembang. Immaturity tidak berarti 

negatif, tetapi positif, kemampuan, kecakapan, dan kekuatan untuk 

tumbuh. Ini menunjukkan bahwa anak adalah hidup, ia memiliki 

semangat untuk berbuat. Pertumbuhan bukan sesuatu yang kita 

berikan, pertumbuhan adalah sesuatu yang harus mereka lakukan 

sendiri. 

Ada dua sifat dari immaturity, yakni kebergantungan dan 

plastisitas. Kebergantungan berarti kemampuan untuk menyatakan 

hubungan sosial, dan ini akan menyebabkan individu itu matang 

dalam hubungan sosial. Sedangkan plastisitas adalah kemampuan 

untuk berubah. Plastisitas ini juga berarti habitat yaitu kecakapan 

menggunakan keadaan lingkungan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan, bersifat aktif mengubah lingkungan. 

Pengalaman itu bersifat aktif dan pasif. Pengalaman yang 

bersifat aktif berarti berusaha, mencoba, dan mengubah. 

Sedangkan pengalaman pasif berarti menerima dan mengikuti saja. 

Kalau kita mengalami sesuatu maka kita berbuat, sedangkan kalau 

mengikuti sesuatu kita memperoleh akibat atau hasil. Belajar dari 

pengalaman berarti menghubungkan kemunduran dengan 

kemajuan dalam perbuatan kita, yakni kita merasakan kesenangan 

atau penderitaan sebagai suatu akibat atau hasil. “To learn from 

experience is to make a backward and forward connection between 

what we have do to things and what we enjoy or suffer from thing in 

consequence (Dewey dalam Sukmadinata, 2002: 43). 

Belajar dari pengalaman adalah bagaimana 

menghubungkan pengalaman kita dengan pengalaman masa lalu 

dan yang akan datang. Belajar dari pengalaman berarti 

mempergunakan daya pikir reflektif (reflective thingking), dalam 
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pengalaman kita. Pengalaman yang efektif adalah pengalaman 

reflektif.  

Mengacu pada konsep filosofis di atas, seorang tenaga 

pendidik dalam menggunakan media pembelajaran perlu 

memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media 

semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan 

dan disepakati banyak orang. Baik kebenaran akademik maupun 

kebenaran sosial. 

Misalnya, isi pesan (materi pelajaran) yang disampaikan 

kepada peserta didik seharusnya sudah merupakan kebenaran yang 

teruji secara obyektif, radikal dan empiris. Jangan sampai materi 

pelajaran masih salah, tidak baik, dan tidak indah. 

Media yang digunakan tenaga pendidik juga perlu dicek 

kembali kebenaran dan ketepatannya. Tenaga pendidik yang 

memilih media belum sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

berarti media tersebut tidak benar, tidak bagus, dan tidak indah. 

Artinya penggunaan media yang tidak tepat belum 

mempertimbangkan landasan filosofis. 

B. Landasan Psikologis 

Kondisi psikologis anak didik dalam satu kelas biasanya berbeda 

perkembangannya. Sehingga dalam melakukan interaksi antar peserta didik 

dan tenaga pendidik juga tidak bisa disamaratakan. Pemberian materi dan 

penggunaan media pembelajaran pun perlu disesuaikan dengan kondisi 

psikologis anak yang beragam tersebut.  

Kondisi psikologis merupakan karakteristik psiko-fisik seseorang 

sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Perilaku-perilaku tersebut merupakan 

manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak 

tampak, perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Kondisi psikologis setiap individu berbeda, karena perbedaan tahap 

perkembangannya, latar belakang sosial-budaya, juga karena perbedaan 

faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya. Kondisi ini pun berbeda pula 

bergantung pada konteks, peranan, dan status individu di antara individu-

individu yang lainnya. Interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan harus 

sesuai dengan kondisi psikologis para peserta didik maupun kondisi 

pendidiknya.  
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Peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses 

perkembangan. Tugas utama yang sesungguhnya dari para pendidik adalah 

membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Sejak kelahiran 

sampai menjelang kematian, anak selalu berada dalam proses 

perkembangan, perkembangan seluruh aspek kehidupannya. Tanpa 

pendidikan di sekolah, anak tetap berkembang, tetapi dengan pendidikan di 

sekolah tahap perkembangannya menjadi lebih tinggi dan lebih luas.  

Dari penjelasan di atas, minimal ada dua bidang psikologi yang 

mendasari media pembelajaran, yaitu Psikologi Perkembangan dan 

Psikologi Belajar. Keduanya sangat diperlukan, baik di dalam merumuskan 

tujuan, memilih, dan menerapkan media serta teknik-teknik evaluasi. 

1. Psikologi Perkembangan  

a. Metode dalam psikologi perkembangan 

Pengetahuan tentang perkembangan individu diperoleh melalui 

studi yang bersifat longitudinal,  psikoanalitik, sosiologik, atau studi 

kasus.  

Studi longitudinal menghimpun informasi tentang 

perkembangan individu melalui pengamatan dan pengkajian 

perkembangan sepanjang masa perkembangan, dari saat lahir 

sampai dengan dewasa, seperti yang pernah dilakukan oleh Williard 

C. Olson. 

Studi psikoanalitik dilakukan oleh Sigmund Freud beserta para 

pengikutnya. Studi ini lebih banyak diarahkan mempelajari 

perkembangan anak pada masa-masa sebelumnya, terutama pada 

masa kanak-kanak (balita). Menurut mereka, pengalaman yang tidak 

menyenangkan pada masa balita ini dapat mengganggu 

perkembangan pada masa-masa berikutnya.  

Metode sosiologik digunakan oleh Robert Havighurst. Ia 

mempelajari perkembangan anak dilihat dari tuntutan akan tugas-

tugas yang harus dihadapi dan dilakukan dalam masyarakat. Tuntutan 

akan  tugas-tugas kehidupan masyarakat ini oleh Havighurst disebut 

sebagai tugas-tugas perkembangan (developmental tasks). 

Metode lain yang sering digunakan untuk mengkaji 

perkembangan anak adalah studi kasus. Dengan mempelajari kasus-

kasus tertentu, para ahli psikologi perkembangan menarik beberapa 

kesimpulan tentang pola-pola perkembangan anak. Studi demikian 
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pernah dilakukan oleh Jean Piaget tentang perkembangan kognitif 

anak (Sukmadinata, 2002: 47).  

Anak atau orang dewasa merupakan kesatuan jasmani dan 

rohani yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menunjukkan 

karakteristik-karakteristik tertentu yang khas. Individu manusia 

adalah sesuatu yang kompleks tetapi unik. Ia memiliki banyak aspek, 

seperti aspek jasmani, intelektual, sosial, emosional, moral, tetapi 

keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang khas. 

b. Teori perkembangan 

Proses perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, 

bersamaan, dan bersifat  individual. Perkembangan tersebut dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan, yaitu : 

1) Pendekatan Pentahapan 

Pendekatan pentahapan menekankan bahwa individu 

berjalan melalui tahap-tahap perkembangan. Setiap tahap 

perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda 

dengan tahap yang lainnya.  

2) Pendekatan Diferensial 

Pendekatan diferensial melihat bahwa individu memiliki 

persamaan dan perbedaan. Atas dasar persamaan dan 

perbedaan tersebut individu dikategorikan dan dikelompokkan 

dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Kita mengenal ada 

kelompok individu berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, 

status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Pengelompokan 

individu adakalanya juga didasarkan atas kesamaan 

karakteristiknya.  

Kedua pendekatan tersebut berusaha untuk menarik atau 

membuat generalisasi yang berlaku untuk semua individu.  

3) Pendekatan Ipsatif  

Pendekatan ipsatif berusaha melihat karakteristik setiap 

individu dengan ciri khasnya masing-masing.  

Dari ketiga pendekatan itu yang banyak dianut oleh para 

ahli psikologi perkembangan adalah pendekatan pentahapan. 

Dalam pendekatan ini, dikenal dua variasi, yaitu: 
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a) Pendekatan yang bersifat menyeluruh, mencakup segala 

segi perkembangan, seperti perkembangan fisik dan 

gerakan motorik, sosial, intelektual, moral, emosional, religi, 

dan sebagainya. 

b) Pendekatan yang bersifat khusus, mendeskripsikan salah 

satu segi atau aspek perkembangannya saja.  

 

Dalam pentahapan yang bersifat menyeluruh dikenal 

tahap-tahap perkembangan dari G. Stanley Hall dan Havighurst. 

Stanley Hall adalah seorang ahli Psikologi Perkembangan 

penganut  teori evolusi. Hall menerapkan teori rekapitulasi, salah 

satu konsep dalam teori evolusi, pada perkembangan anak. Hall 

membagi keseluruhan masa perkembangan anak atas empat 

tahap sebagai berikut: 

a) Masa kanak-kanak (infancy), usia 0-4 tahun, merupakan 

masa kehidupan sebagai binatang melata dan berjalan; 

b) Masa anak (childhood), usia 4-8 tahun, masa manusia 

pemburu; 

c) Masa puber (youth), usia 8-12 tahun, masa manusia belum 

beradab; dan 

d) Masa remaja (adolescence), usia 12 atau 13 sampai 

dewasa, merupakan masa manusia beradab. 

Sedangkan Robert J. Havighurst menyusun fase-fase 

perkembangan atas dasar problema-problema yang harus 

dipecahkannya dalam setiap fase. Havighurst membagi seluruh 

masa perkembangan anak atas lima fase, yaitu: 

a) Masa bayi (infancy), usia 0-1 atau 2 tahun; 

b) Masa anak awal (early childhood), usia 2 atau 3-5 atau 7 

tahun; 

c) Masa anak (late childhood), usia dari 5 atau 7 tahun sampai 

masa pubesen; 

d) Masa adolesen awal (early  adolecence), dari pubesen ke 

pubertas; dan 

e) Masa adolesen (late adolescence), dari pubertas sampai 

dewasa. 

Ada sepuluh kelompok tugas perkembangan yang harus 

dikuasai anak pada setiap fase yang membentuk pola, yaitu 

pola: 
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a) Kebergantungan-keberdirisendirian. 

b) Memberi-menerima kasih sayang. 

c) Hubungan sosial. 

d) Perkembangan kata hati. 

e) Peran bio-sosio dan psikologis. 

f) Penyesuaian dengan perubahan badan. 

g) Penguasaan perubahan badan dan motorik. 

h) Belajar memahami dan mengontrol lingkungan fisik. 

i) Pengembangan kemampuan konseptual dan sistem simbol. 

j) Kemampuan melihat hubungan dengan alam semesta 

(Sukmadinata, 2002: 49). 

 

2. Psikologi Belajar 

Dalam mengambil keputusan tentang media pembelajaran 

dalam psikologi anak dan bagaimana anak belajar, sangat 

diperlukan antara lain dalam: 

a. Seleksi dan organisasi bahan pelajaran; 

b. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan 

efektif; dan 

c. Merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar 

tercapai. 

 

Apa yang akan dipelajari memerlukan pengenalan 

perkembangan anak, akan tetapi bagaimana anak belajar 

membutuhkan pengetahuan tentang berbagai teori belajar.  

Definisi belajar adalah sebagai perubahan kelakuan, suatu 

“change of behavior”. Suatu definisi yang sering dikuti oleh para ahli 

pendidikan.  

Adapun dalam pembahasan psikologi belajar di sini, penulis 

akan membahas tentang beberapa teori belajar. Ada beberapa teori 

belajar yang banyak diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, di 

antaranya: 

a. Teori ilmu jiwa atau mental disiplin.  

b. Ilmu jiwa asosiasi, Teori S.R. 

c. Teori Gestalt. 

d. Teori Apersepsi Herbart (Nasution, 2005: 80). 
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Dalam penggunaan media pembelajaran seorang tenaga 

pendidik juga dituntut untuk memperhatikan kondisi psikologis anak 

didik yang perkembangannya cukup beragam tersebut. Pemilihan 

media pembelajaran tidak bisa disamakan antara anak yang belum 

sempurna perkembangan psikologisnya dengan anak yang sudah 

sempurna perkembangan psikologisnya. Sebab media 

pembelajaran tidak bisa berfungsi secara optimal jika tidak sesuai 

dengan perkembangan psikologis anak didik. Anak tidak akan bisa 

mengambil makna pembelajaran melalui media yang tidak sesuai 

modalitas dan psikologisnya. 

Penggunaan media untuk anak usia dini pasti berbeda 

dengan penggunaan media untuk anak usia remaja atau setingkat 

SMA atau SMK atau MA meskipun judul materi pelajarannya sama. 

Kenapa harus berbeda?. Sebab kemampuan berfikir antara anak 

usia dini dengan anak usia remaja berbeda. Anak usia dini belum 

bisa berfikir abstrak sehingga media yang digunakan sebaiknya 

mengarah pada proses berfikir konkrit. Sedangkan anak usia remaja 

telah bisa berfikir abstrak sehingga media yang digunakan tidak 

harus bersifat konkrit. 

Pendek kata, aspek psikologis  perlu dipertimbangkan dalam 

penggunaan media pembelajaran. Tenaga pendidik perlu lebih jeli 

dalam memilih media pembelajaran agar sesuai dengan kondisi 

psikologis anak didik dalam satu kelas. Kesesuaian media dengan 

kondisi psikologis anak akan menjadikan pembelajaran makin 

optimal dan tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

C. Landasan Sosiologis 

Penggunaan media pembelajaran juga tidak bisa dilepaskan 

dengan kondisi sosiologis anak didik. Sebab kondisi sosiologis ini juga 

mempengaruhi respon anak didik terhadap media yang digunakan tenaga 

pendidik dalam pembelajaran. Kesesuaian media dengan kondisi sosial 

anak didik dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi media yang 

digunakan. 

Secara sosiologis, pendidikan dapat dipahami sebagai proses 

budaya. Dalam koteks kebudayaan manusia dibina dan dikembangkan 

sesuai dengan nilai budayanya untuk menjadi manusia berbudaya. 

Kebudayaan dinyatakan sebagai cipta, karsa, dan rasa yang dihasilkan 

manusia melalui ide, kegiatan, dan karyanya. Ide manusia bersifat abstrak 

dapat berupa konsep, gagasan, nilai, dan norma. Kegiatan budaya 
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merupakan tindakan berpola dari manusia kehidupan sehari-hari ditengah 

masyarakat. Sedangkan hasil karya manusia berbudaya depat berupa 

benda-benda dan nilai-nilai budaya.  

Dalam menggunakan media, tenaga pendidik perlu 

mempertimbangkan latar belakang sosial anak didik dalam sekolah. Sebab 

jika media yang digunakan tidak sesuai latar belakang sosial anak didik 

maka materi pelajaran atau pesan yang dikirim tentunya tidak bisa 

tersampaikan secara optimal. Bahkan pembelajaran akan menjadi bias 

karena media yang digunakan tenaga pendidik tidak sesuai dengan kondisi 

sosial anak didik. 

Misalnya, seorang tenaga pendidik yang mengajar di sekolah 

yang rata-rata peserta didiknya berasal dari keluarga dengan latar belakang 

sosial kurang maju. Mereka belum pernah melihat tampilan slide berbasis 

komputer, lalu pendidik menyampaikan materi dengan menggunakan LCD 

dan dihiasi dengan berbagai animasi gambar, maka peserta didik akan lebih 

memperhatikan kecanggihan media dan animasi yang ditampilkan. 

Sementara materi pelajarannya tidak diperhatikan sehingga pembelajaran 

menjadi bias karena media yang dipilih tidak sesuai kondisi sosial anak 

didik. Begitu sebaliknya, tenaga pendidik yang mengajar di sekolah yang 

anak didiknya berasal dari keluarga yang kondisi sosialnya lebih maju dan 

sehari-hari telah berinteraksi dengan komputer serta jenis media berbasis 

komputer lainnya. Maka saat tenaga pendidik memilih media yang 

tradisional peserta didik akan makin menurun motivasi belajarnya dan tidak 

fokus pada materi yang disampaikan tenaga pendidik. Padahal di antara 

fungsi dan manfaat media pembelajaran adalah untuk meningkatkan 

motivasi dan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran. 

Untuk itu, landasan sosiologis perlu dipertimbangkan tenaga 

pendidik dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. Tenaga 

pendidik perlu menganalisis latar belakang sosial anak didik dalam 

menggunakan media pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran sangat 

dipengaruhi kesesuaian media dengan kondisi sosial anak didik. 
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Jenis media pembelajaran cukup banyak, baik yang berupa fisik 

maupun non fisik. Masing-masing media pembelajaran juga memiliki 

karakteristik yang melekat pada setiap jenis media tersebut. Ada media 

tradisional ada juga yang modern, ada media proyeksi ada juga media non 

proyeksi, ada media visual dan ada media audio, serta jenis lainnya. 

Banyak sekali media pembelajaran yang telah kita pelajari, namun 

sedikit sekali media yang cukup sering digunakan di dalam kelas. Media 

yang sering digunakan di dalam kelas di antaranya: Overhead Projector, 

gambar, model, papan tulis, dan buku. Sedangkan media lain seperti video, 

film, kaset audio, atau film bingkai relatif jarang digunakan, meskipun 

benda-benda ini tidak asing lagi bagi kebanyakan tenaga pendidik.  

Meskipun demikian, ada baiknya kita mengenal bermacam-macam 

media pembelajaran ini, dengan harapan hal ini akan memacu kita untuk 

berusaha mengadakan dan menggunakannya di dalam kelas kita. 

A. Jenis Media ditinjau dari Penggunaan 

1. Media Visual 

Secara faktual media belajar visual, dapat dipantau lewat mata. 

Melalui kekuatan mata manusia, dapat dipandang wujud dan 

jenisnya, dapat ditangkap ukuran besar dan kecilnya, dapat dinikmati 

langsung warna dan kesan indahnya. Dalam pendidikan karakter, 

melalui visual mata, media belajar tidak hanya perlu dipantau dan 

ditangkap wujudnya. Namun, yang paling utama adalah dimensi nilai 

yang terkandung dalam media belajar tersebut, sehingga proses 

belajar dengan menggunakan media visual mempunyai makna yang 

dapat diterapkan dalam perilaku berkarakter sehari-hari. 

Selain menjadi media menguatkan karakter peserta didik, 

media visual tentu sangat membantu peserta didik untuk 

memudahkan memahami materi pembelajaran. Semakin mudah 

memahami materi, tentu minat belajar semakin menguat.  

Pembelajaran dengan menggunakan media visual, menjadikan 

berbagai contoh nyata dapat ditampilkan. Dengan demikian peserta 

didik seolah  mengalami peristiwa nyata yang diwakili oleh media 

visual yang berupa gambar, diagram, peta, grafik dan lain sebagainya. 

Berbagai fungsi nyata media visual, menyakinkan kepada kita bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media visual dapat terlaksana 

dengan efektif.      
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Media jenis visual ini paling banyak digunakan tenaga 

pendidik dalam pembelajaran, terutama media visual sederhana dan 

bersifat non proyeksi. Selain mudah didapatkan media visual lebih 

mengakomodir kebanyakan modalitas belajar anak didik. Sebab anak 

lebih banyak belajar dari apa yang dilihat. Demikian perlunya media 

visual untuk membantu peserta didik belajar, maka perlu 

dipertimbangkan dalam pemilihan media visual. Paling tidak yang 

perlu diperhatikan diantaranya adalah memilihi media visual harus 

benar-benar mewakili kenyataan. Sekalipun hanya sebagai 

perumpamaan dan imitasi, namun kemiripan mencerminkan keadaan 

senyatanya. Mutu media visual juga perlu dipertimbangankan. Jangan 

sampai media visual mengabaikan kualitas dan seadanya saja, 

sehingga tidak ada kesan menarik untuk digunakan dalam belajar. 

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah para pendidik perlu benar-

benar memahami cara mengoperasikan, memperagakan, atau 

menyajikan media visual yang digunakan.     

Berbagai media visual yang sering digunakan dalam 

pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Gambar atau Foto 

Media visual berupa gambar atau foto dapat ditampilkan 

semenarik mungkin dan mengandung nilai edukasi. Melalui 

gambar atau foto dapat mewakili tema pembelajaran. Melalui 

gambar pula meteri pembelajaran akan dijelaskan secara rinci dan 

jelas. Gambar yang ditampilkan bukanlah sekedar gambar mati 

tanpa makna. Media visual melalui gambar akan digali sejumlah 

visualisasi konsep. Gambar yang ditampilkan seolah hidup dan 

bercertita dengan sejuta makna. 
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        Gambar 2 : Foto bencana lumpur lapindo di Sidoarjo 

Dari gambar bencara lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur 

tersebut, pembelajaran ditawarkan sebuah peristiwa kongket, 

mewakili dimensi ruang dan waktu dalam pengamatan, dan 

memperjelas permasalahan materi pembelajaran.   

b. Sketsa 

Sketsa (gambar garis atau stick figure) merupakan bentuk 

gambar konsep sederhana dan tidak rinci. Sketsa berguna menarik 

perhatian peserta didik ketika menyampaikan pesan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 :  Sketsa 

Sketsa dapat dibuat secara cepat sementara tenaga 

pendidik menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. 

Meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan kesenian atau 

melukis, kita dapat membuat gambar sederhana yang merupakan 

sketsa atau gambar garis (stick figure). Gambar garis atau sketsa 

kendati pun amat sederhana, dapat menunjukkan aksi atau sikap 

dengan dampak yang cukup baik. Dengan sketsa kita dapat 

menyampaikan cerita atau pesan-pesan penting. 

Dalam membuat sketsa ciri utama objek, aksi, atau situasi 

yang ingin dilukiskan harus tetap ada. Aksi atau kegiatan yang 

sedang berlangsung dapat dilukiskan dengan baik dengan sketsa. 

Bentuk sesuatu objek yang sederhana pun juga dapat dilukiskan 



47 Media Pembelajaran Inklusi 
 

dengan sketsa tanpa mengkhawatirkan penafsiran yang keliru dari 

peserta didik (Arsyad, 2006: 116). 

c. Diagram 

Diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai 

peta dari pada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk 

meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta 

hubungan satu bagian dengan bagian yang lain (Usman, 2002: 43). 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1  

 

Diagram 2 

Gambar 4 : Diagram 

Denah rumah adalah contoh dari media grafis yang 

berbentuk diagram. Pada denah tersebut dapat kita lihat berapa 

ukuran rumah, jumlah kamar, susunan kamar-kamarnya, letak 

pintu, jendela, perabot-perabot rumah tersebut, dan lain 

sebagainya. 

d. Bagan 

Media visual berupa bagan (chart) salah satu  media 

pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan 
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menggunakan lambang-lambang visual, untuk mendapatkan 

sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, 

lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut ruang dan waktu 

(Usman, 2002: 32). 

 

Ada beberapa jenis bagan (chart) antara lain: 

Bagan Pohon (Tree Chart) 

 

Ibarat sebuah pohon yang terdiri dari batang, cabang-cabang 

dan ranting-ranting. Biasanya bagan pohon dipakai untuk 

menunjukkan sifat, komposisi atau hubungan antar kelas atau 

keturunan. Silsilah termasuk bagan pohon (Sadiman, 2005: 37). 

 

 

 

Gambar 5 : Bagan Pohon 

Bagan Organisasi 

Bagan oganisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan 

susunan dan hirarki suatu organisasi. Bagan semacam ini 

dihubungkan oleh garis-garis, dan masing-masing garis mempunyai 

arti tertentu. Dalam bagan organisasi ini dapat dilihat dengan jelas 

bidang-bidang yang terdapat di dalamnya, dan dapat pula diketahui 

siapa yang bertangung jawab, dan otoritas dalam bidang masing-

masing serta dalam organisasi secara keseluruhan (Usman, 2002: 

35). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Bagan Organisasi 
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Bagan Alir (Flow Chart) 

Bagan alir atau arus (flow chart) adalah bagan proses yang 

menunjukkan suatu urutan, prosedur, atau aliran proses. Bagan 

alir sering digambar secara horizontal dan menampilkan 

bagaimana kegiatan yang berbeda-beda, adonan, atau prosedur 

muncul sebagai suatu kesatuan menyeluruh (Arsyad, 2006: 137). 

 

Gambar 7 : Bagan Alir 

Bagan Garis Waktu 

Bagan garis waktu atau juga disebut Time Line Chart adalah 

bagan yang menunjukkan atau yang menggambarkan kronologi 

atau hubungan peristiwa dalam suatu periode atau waktu. Pesan-

pesan yang disampaikan biasanya disajikan dalam bagan secara 

kronologis (Usman, 2002: 37). 

e. Grafik (Graphs) 

Grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik, 

bergaris, bergambar yang memperlihatkan hubungan timbal balik 

informasi secara statistik (Sabri, 2005: 115).  
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Gambar 8 : Grafik 

Beberapa manfaat dan kelebihan grafik sebagai media 

sebagai berikut: 

1) Bermanfaat untuk menerangkan data kuantitatif dan hubungan-

hubungannya. 

2) Kemungkinan pembaca untuk memahami data yang disajikan 

dengan cepat dan menyeluruh, baik dalam bentuk ukuran 

jumlah pertumbuhan atau arah suatu kemajuan. 

3) Penyajian angka lebih cepat, jelas, menarik, ringkas, dan logis. 

Grafik yang dijadikan media visual, kriterianya antara lain 

adalah : 

1) Sederhana (simplicity). 

2) Mudah dibaca (legibility). 

3) Praktis, mudah diatur (manageability). 

4) Menggambarkan kenyataan (realisme). 

5) Menarik (attractiveness). 

6) Jelas dan tidak memerlukan informasi tambahan 

(appropiateness). 

7) Teliti (accuracy).  

Ada beberapa jenis grafik yang telah lazim dan umum 

diketahui (Usman, 2002: 39-42), yakni:  

Grafik Garis atau Kurva (Line Graph) 

Yaitu grafik yang menggunakan garis-garis yang terdiri dari 

garis-garis absis dan ordianat, atau garis horizontal dan vertikal. 

Grafik tersebut dapat menunjukkan suatu keadaan atau 

perkembangan dalam jangka waktu tertentu dengan jelas sekali.  
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Gambar 9 : Grafik Garis 

Grafik Batang (Bar Graph) 

Grafik batang juga menggunakan garis-garis yang 

mengkomunikasikan garis horizontal dan garis vertikal dan dibuat 

garis bantu berupa petak-petak. Pada grafik ini dapat dilihat 

dengan jelas perbandingan keadaan dari waktu ke waktu. 

Untuk menggambarkan grafik batang ini diperlukan sumbu 

datar dan sumbu tegak lurus. Sumbu datar ini dibagi menjadi 

beberapa skala bagian yang sama, begitu juga sumbu tegaknya. 

Skala pada sumbu datar dengan skala sumbu tegak tidak perlu 

sama. 

 

 

Gambar 10 : Grafik Batang 
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Grafik Lingkaran (Pie Graph) 

Grafik lingkaran (Pie Graph) juga disebut dengan Circle 

Graph. Grafik ini menunjukkan hubungan yang bersifat persentasi 

atau hubungan frekuensi. Grafik ini berupa gambar sebuah 

lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor 

menggambarkan kategori data yang telah diubah menjadi bentuk 

grafik lingkaran. 

Gambar 11 : Grafik Lingkaran 

Grafik Simbol (Pictoral Graph) 

Ialah grafik yang menggunakan gambar sebagai simbol untuk 

menghitung jumlah yang digrafiskan. Grafik ini sangat menarik untuk 

dilihat, lebih menarik lagi jika simbol yang digunakan cukup bagus dan 

memiliki karakteristik tertentu. Setiap satuan jumlah tertentu dibuat 

sebuah sesuai dengan datanya. 

 

Gambar 12 : Grafik Simbol 
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f. Peta dan Globe 

Peta adalah penyajian visual dari muka bumi. Sedangkan 

globe adalah bola bumi atau model (Syukur, 2005: 31). Grafik peta 

disebut juga kartograf, yang melukiskan keadaan hubungan 

dengan tempat kejadiannya.  

 

Gambar 13 : Peta Dunia 

    

 

 

 

 

 

Gambar 14 : Globe 

Kelebihan peta dan globe sebagai media pembelajaran 

adalah: 

1) Memudahkan peserta didik mengerti posisi wilayah negara, 

politik, keamanan,  kepulauan dan sebagainya. 

2) Merangsang minat peserta didik terhadap penduduk dan 

pengaruh-pengaruh geografis. 

3) Memungkinkan peserta didik memperoleh gambaran tentang 

imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan dan 

kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. 
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Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, peta dan 

globe sangat penting untuk mengkongkretkan pesan-pesan yang 

abstrak. 

 

g. Papan Flanel 

Papan flanel adalah media grafis yang efektif sekali untuk 

menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. 

Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat sehingga praktis. 

Gambar-gambar yang akan disajikan dapat dipasang dan dicopot 

dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. Selain gambar, 

di kelas-kelas permulaan sekolah dasar atau taman kanak-kanak, 

papan flanel ini dipakai pula untuk menempelkan huruf dan angka-

angka. 

 

 

Gambar 15 : Papan Flanel 

2. Media Audio 

Faktual menunjukkan bahwa media belajar audio dapat dipantau 

lewat telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar. Melalui kekuatan 

telinga manusia, dapat didengar arah datangnya suara, dapat 

didengar besar dan kecilnya suara, dapat dinikmati merdu dan 

tidaknya suara, dan dapat ditangkap jauh dan dekat datangnya suara. 

Dalam pendidikan karakter, melalui audio sebagai media belajar tidak 

hanya dipantau dan ditangkap suaranya. Namun, yang paling utama 

adalah dimensi nilai karakter, yaitu kemampuan untuk mendengar 

dan memperhatikan dengan fokus, sehingga tidak dipengaruhi oleh 

gangguan penglihatan. Terlatih mendengar akan meningkatkan 

kemampuan untuk mengingat. Pembelajaran mendengarkan melalui 

media audio akan membentuk kebiasaan mendengarkan dan 

memperhatikan orang lain bicara, ketimbang suka didengar dan 

diperhatikan oleh orang lain. Kelemahan kemampuan mendengar 
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sering kita lihat orang lain bicara dan kita juga tidak sabar ikut bicara. 

Pada akhirnya kita tidak dapat menyerap apa yang disampaikan orang 

lain, sebab kita juga ikut bicara.  

Sudjana dan Rivai (dalam Arsyad, 2006: 45) mengemukakan 

hubungan media audio dengan pengembangan kemampuan 

mendengarkan. Kemampuan mendengarkan akan membantu 

mencapai : 

a. Pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian  

Misalnya, peserta didik mengidentifikasi kejadian tertentu dari 

rekaman yang didengarnya. 

b. Mengikuti pengarahan.  

Misalnya, sambil mendengarkan pernyataan atau kalimat singkat, 

peserta didik menandai salah satu pilihan pernyataan yang 

mengandung arti yang sama. 

c. Melatih daya analitis.  

Misalnya, peserta didik menentukan urut-urutan kejadian atau 

suatu peristiwa, atau menentukan ungkapan mana yang menjadi 

sebab dan yang mana akibat dari pernyataan-pernyataan atau 

kalimat-kalimat rekaman yang didengarnya. 

d. Menentukan arti dari konteks.  

Misalnya, peserta didik mendengarkan pernyataan yang belum 

lengkap sambil berusaha menyempurnakannya dengan memilih 

kata yang disiapkan. Kata-kata yang disiapkan itu berbunyi sangat 

mirip dan hanya dapat dibedakan apabila sudah dalam konteks 

kalimat. 

e. Memilah-milah informasi atau gagasan yang relevan dan informasi 

yang tidak relevan.  

Misalnya, rekaman yang diperdengarkan mengandung dua sisi 

informasi yang berbeda dan peserta didik mengelompokkan 

informasi ke dalam dua kelompok itu. 

f. Merangkum, mengemukakan kembali, atau mengingat kembali 

informasi.  

Misalnya, setelah mendengarkan rekaman suatu peristiwa atau 

cerita, peserta didik diminta untuk mengungkapkan kembali 

dengan kalimat-kalimat mereka sendiri. 

Media audio dapat berupa antara lain radio, alat perekam pita 

magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 

a. Radio 

Radio merupakan salah satu media audio hasil kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Siaran radio diperkenalkan 



Dr. Amka, M.Si 
 56 

hampir ke seluruh negara pada tahun 1920. Oemar Hamalik 

(dalam Usman, 2002: 83) mengemukakan “Radio is a power full 

education tool; teacher can use it effectively at all educational 

levels and in nearly all phase of education”. 

 

       

 

 

 

Gambar 16 : Radio 

 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa radio merupakan 

alat pendidikan yang digunakan secara efektif untuk seluruh level 

dan fase pendidikan. 

b. Laboratorium Bahasa 

Dalam laboratorium bahasa, peserta didik duduk sendiri-

sendiri di dalam kotak bilik akustik dan kotak suara. Peserta didik 

mendengarkan suara tenaga pendidik yang duduk di ruang kontrol 

lewat headphone. Pada saat peserta didik menirukan ucapan 

tenaga pendidik dia juga mendengar suaranya sendiri lewat 

headphone-nya, sehingga dia bisa membandingkan ucapannya 

dengan ucapan tenaga pendidik. Dengan demikian dia bisa segera 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. 
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Gambar 17 : Laboratorium Bahasa 

3. Media Kinestetik 

Media kinestetik adalah media yang penggunaan dan 

pemfungsiannya memerlukan sentuhan (touching) antara tenaga 

pendidik dan peserta didik atau perlu perasaan mendalam agar 

pesan pembelajaran bisa diterima dengan baik. Biasanya media 

jenis ini lebih menekankan pengalaman dan analisis suasana dalam 

penerapannya. Jenis-jenis media yang bisa dikategorikan media 

kinestetik adalah : 

a. Dramatisasi 

Dramatisasi adalah teknik sekaligus media pembelajaran 

yang menggunakan ekspresi dan gerak. Pada dramatisasi ini 

biasanya anak-anak sendiri sebagai pelaku untuk 

mendramatisasikan segala peristiwa atau keadaan yang 

berkenaan dengan pelajaran sejarah atau cerita masa lampau. 

Dalam dramatisaai ini para peserta didik aktif dalam permainan 

atau mereka hanya sebagai penonton dan mendengarkan dengan 

penuh perhatian. Pembelajaran melalui dramatisasi dapat 

dilakukan dalam bentuk pageant, pantomim, tableau, bermain-

main peranan, atau sosio-drama. 

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari dramatisasi ini 

menurut Usman (2002: 105) dalam kegiatan belajar mengajar 

sebagai berikut: 

1) Menyalurkan ekspresi anak-anak ke dalam kegiatan yang 

menyenangkan. 

2) Mendorong aktifitas, inisiatif, dan kreatifitas anak sehingga 

mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pelajaran. 
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3) Memahami isi cerita, karena mereka ikut memainkan peranan 

di dalamnya. 

4) Membantu untuk menghilangkan perasaan malu, rendah diri, 

keseganan, dan kemurungan pada anak. 

5) Memupuk rasa saling membantu dan kerja sama antara satu 

dengan lainnya, juga memupuk perasaan saling mempercayai 

sesuai dengan kesanggupan masing-masing. 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

pelaksanaan dramatisasi ini adalah: 

1) Mempersiapkan situasi untuk memulai drama. 

2) Menjelaskan kepada anak-anak apa yang diharapkan dari hasil 

dramatisasi yang dilakukan. 

3) Menugaskan untuk memegang peran tertentu kepada anak-

anak. 

4) Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan para pelaku. 

5) Pelaksanaan drama. 

6) Menilai drama tersebut secara bersama-sama antara tenaga 

pendidik dan peserta didik. 

 

b. Demonstrasi 

Demonstrasi juga dapat dijadikan media pembelajaran yang 

bersifat kinestetik (gerak). Perbedaannya dengan dramatisasi, 

pada demonstrasi ini pada umumnya tenaga pendidiklah yang 

mendemonstrasikan atau mempertunjukkan bagaimana cara 

bekerja atau melakukan sesuatu kemudian barulah para peserta 

didik mengikutinya sebagaimana petunjuk tenaga pendidik. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

demonstrasi, yaitu: 

1) Mengetahui latar belakang dan keperluan yang akan dihadapi. 

2) Melukiskan pokok persoalan yang diperbincangkan di papan 

tulis atau di kertas untuk dibagi-bagikan. 

3) Mengatur waktu sedemikian rupa sehingga demonstrasi dapat 

dijelaskan dan didiskusikan pada waktu yang ditentukan. 

4) Adakan diskusi setelah demonstrasi berakhir, karena diskusi 

banyak manfaatnya untuk mengevaluasi hal-hal yang telah 

maupun yang akan dilakukan kemudian. 

5) Sediakan waktu untuk mengajukan petanyaan-pertanyaan yang 

berkenaan dengan demonstrasi yang dilakukan. 
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6) Mengambil kesimpulan dan melakukan ulangan, termasuk hal-

hal yang diperlalukan, untuk menanamkan pengertian yang 

lebih baik terhadap anak-anak. 

 

 

 

Gambar 18 : Demonstrasi 

 

James Kinder dalam Asnawir dan Basyiruddin Usman (2002: 

107) mengemukakan sebagai berikut: ”The demonstration method 

is usually informal and it is efective with simple processes or 

complext project”. 

Dengan demikian demonstrasi itu dapat dilakukan hampir 

pada semua pelajaran. Menurut Oemar Hamalik dalam Asnawir 

dan Basyiruddin Usman (2002: 107-108), demonstrasi itu akan 

efektif bila dilakukan sebagai berikut: 

1) Setiap langkah dari demonstrasi harus dapat dilihat dengan 

jelas oleh peserta didik. 

2) Semua penjelasan secara lisan hendaknya dapat didengar 

secara jelas pula oleh peserta didik. 

3) Anak-anak mengikuti, dan pada prinsipnya mereka harus tahu 

apa yang sedang diamati. 

4) Demonstrasi harus direncanakan dengan teliti. 

5) Tenaga pendidik sebagai demostrator harus mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan lancar dan efektif. 

6) Demonstrasi hendaknya dilaksanakan pada saat yang tepat. 

7) Beri kesempatan kepada anak-anak untuk berlatih apa yang 

telah mereka amati. 
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8) Siapkan semua alat yang diperlukan sebelum demonstrasi 

dimulai. 

9) Demonstrasi hendaknya disertai dengan ringkasannya di papan 

tulis. 

10) Lakukan try out terlebih dahulu sebelum demonstrasi 

dilaksanakan. 

11) Jangan melupakan tujuan pokok. 

12) Buat laporan tentang hasil demonstrasi tersebut. 

 

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum 

demonstrasi dimulai adalah sebagai berikut: 

1) Persiapkan alat-alat yang diperlukan. 

2) Tenaga pendidik menjelaskan kepada peserta didik apa yang 

direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. 

3) Tenaga pendidik mendemonstrasikan kepada peserta didik 

secara perlahan-lahan, serta memberikan penjelasan yang 

cukup singkat. 

4) Tenaga pendidik mengulang kembali selangkah demi selangkah 

dan menjelaskan alasan-alasan setiap langkah. 

5) Tenaga pendidik menugaskan kepada peserta didik agar 

melakukan demonstrasi sendiri langkah demi langkah dan 

disertai penjelasan. 

Jadi, demonstrasi maupun dramatisasi merupakan kegiatan 

yang bersifat ekspresi dan gerak, baik ekspresi perbuatan yakni 

dapat dilihat maupun ekspresi ucapan atau kata-kata yang dapat 

didengar. Kedua media ini sangat bermanfaat dalam menjelaskan 

dan menerangkan pelajaran. 

c. Permainan dan Simulasi 

Permainan dan simulasi adalah yang dapat dijadikan sebagai  

media belajar. Melalui kegiatan permainan dan simulasi, para 

peserta didik memiliki kesempatan belajar untuk mendapatkan 

pengalaman yang menggembirakan dan memperagakan atau 

mencontohkan konteks yang diajarkan.Simulasi dapat bersifat fisik 

(misalnya simulasi ruangan pengemudi pesawat terbang), verbal 

(misalnya simulasi untuk pelajaran membaca permulaan) ataupun 

matematis (untuk mengajarkan sistem ekonomi). 

Permainan simulasi menggabungkan unsur-unsur 

permainan dan simulasi yaitu adanya setting, pemain, aturan, 
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tujuan, dan penyajian model situasi sebenarnya. Permainan peran 

(role play) berbeda dari yang lain karena memiliki tiga komponen, 

yaitu: 

1) Adanya skenario atau lingkungan tempat terjadinya tindakan-

tindakan. 

2) Adanya sejumlah peran dengan berbagai karakternya yang 

harus dibawakan. 

3) Adanya masalah yang harus dipecahkan oleh pemegang-

pemegang peran tersebut. 

Sebagai media pembelajaran, permainan memiliki beberapa 

kelebihan, seperti : 

1) Membangun suasana belajar menyenangkan 

2) Dapat melibatkan partisipasi aktif peserta didik 

3) Terjadinya umpan balik langsung 

4) Terbentuknya peran-peran pelaku 

5) Permainan memiliki keragaman. 

 

Sebagaimana halnya media-media pembelajaran yang lain, 

permainan dan simulasi mempunyai kelemahan atau keterbatasan 

yang patut dipertimbangkan antara lain: 

1) Karena asyik, atau karena belum mengenai aturan atau teknis 

pelaksanaan. 

2) Dalam menstimulasikan situasi sosial permainan cenderung 

terlalu menyederhanakan konteks sosialnya sehingga tidak 

mustahil peserta didik justru memperoleh kesan yang salah. 

3) Kebanyakan permainan hanya melibatkan beberapa orang 

peserta didik saja padahal keterlibatan seluruh peserta didik 

amatlah penting agar proses belajar bisa lebih efektif dan 

efisien (Sadiman, 2005: 81). 
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d. Karya Wisata (Field Strip) 

Karya wisata dilakukan di bawah bimbingan tenaga pendidik 

dengan membuat perencanaan yang matang terlebih dahulu, 

perumusan tujuan dan tugas yang harus dilakukan. Misalnya, 

mengunjungi pabrik, perkebunan, museum, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19 : Karya Wisata 

Dalam menggunakan karya wisata perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Tujuan harus jelas dan rencana cermat dan matang. 

2) Peserta didik mempelajari segala sesuatu yang akan dikunjungi 

tersebut. 

3) Peserta didik dapat melihat hubungan karya wisata dengan apa 

mereka pelajari. 

4) Peserta didik mengerti apa tujuan yang akan dicapai dari karya 

wisata, dan apa yang diharapkan dari masing-masing mereka 

sekembalinya dari karya wisata tersebut. 

5) Tenaga pendidik atau salah seorang utusan sebaiknya pergi 

terlebih dahulu untuk mengunjungi objek karya wisata supaya 

dapat membuat perencanaan yang lebih matang. 

6) Setiap kegiatan karya wisata didiskusikan dan dinilai. 

7) Peserta didik diminta untuk membuat laporan. 

8) Diusahakan jangan sampai terlalu banyak mengganggu bidang 

studi lainnya (Usman, 2002: 114). 

 

e. Kemping atau Perkemahan Sekolah 

Kemping juga merupakan salah satu media pembelajaran 

yang bersifat kinestetik. Peserta didik diajak secara langsung ke 

alam lingkungan untuk berkemah. Perkemahan ini banyak 

mempunyai nilai-nilai pendidikan, misalnya merasa dekat dengan 

alam sekitar dan menimbulkan rasa kagum terhadap keindahan 

alam sebagai ciptaan Tuhan dan dapat menimbulkan rasa dekat 
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dengan Tuhan, Pencipta alam semesta, memupuk rasa tanggung 

jawab, jiwa gotong royong, dan perasaan sosial. Perkemahan 

sekolah merupakan media pembelajaran dan pembinaan praktis 

untuk pembentukan kepribadian dan budi luhur, dan berjiwa sosial 

serta bertanggung jawab atas tugas yang diemban. 

 

Gambar 20 : Perkemahan Sekolah 

f. Survey Masyarakat (Community Survey) 

Van Dalen dalam Syukur (2005: 115) mengatakan bahwa 

survey merupakan bagian dari media pembelajaran dan studi 

deskriptif yang bertujuan untuk mencari kedudukan atau status 

fenomena dan menentukan kesamaan status dengan cara 

membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. Yang 

termasuk studi survey adalah survey sekolah, job analysis, analisis 

dokumen, publik opinion, survey dan Community. 

Metode yang digunakan adalah  metode kunjungan 

pendidikan atau survey visitor, yaitu dengan mengundang 

seseorang dalam masyarakat ke sekolah untuk dijadikan sumber 

dan media pembelajaran. Sebaliknya kita dapat menggunakan 

media lainnya ialah dengan mengunjunginya dengan teknik 

interview atau teknik observasi. Kedua teknik ini biasa tercakup 

dalam metode survey. 

Interview, atau wawancara menurut Masri Singarimbun dan 

Sofin Efendi dalam Syukur ( 2005: 116), yaitu mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

Artinya, interview adalah pertemuan antar pribadi yang dilakukan 

secara informal antara seorang atau sejumlah peserta didik 

dengan seorang dewasa untuk memperoleh pendapat otoritatif 

atas keterangan-keterangan informal tentang beberapa hal. 

http://images.google.co.id/imgres?imgurl=http://sekolah.mmu.edu.my/skpengkalanbalak/kemah.jpg&imgrefurl=http://sekolah.mmu.edu.my/skpengkalanbalak/kokurikulum.htm&start=35&h=240&w=320&sz=18&tbnid=Q3L4X87GQuM2CM:&tbnh=89&tbnw=118&hl=id&prev=/images%3Fq%3Dkemah%26start%3D20%26gbv%3D1%26hl%3Did%26sa%3DN%26ie%3DUTF-8
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Berbagai jenis media kinestetik ini merupakan alternatif 

media pembelajaran yang bisa digunakan tenaga pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sesuai isi 

dan tujuan pembelajaran. Tentunya tidak semua materi bisa 

digunakan media berbasis kinestetik ini. 

Misalnya, tenaga pendidik mengajarkan materi tentang 

sejarah maka media alam, lingkungan, dan suasana di lokasi yang 

merupakan miniatur sejarah tersebut sangat tepat untuk dipilih. 

Anak bisa diajak pergi ke lokasi sejarah itu terjadi sehingga anak bisa 

merasakan dan menganalisis sejarah dari apa yang disentuh dan 

dirasakan. Bagi anak yang modalitas belajarnya dominan pada 

aspek kinestetik media yang digunakan juga lebih tepat jika jenisnya 

kinestetik. 

B. Jenis Media  

Berdasarkan penggunaannya, dikenal dengan media proyeksi dan 

media non proyeksi. 

1. Media Proyeksi 

Media yang diproyeksi adalah media yang menggunakan 

proyektor sehingga gambar nampak pada layar (Sabri, 2005: 116). 

Artinya penggunaan media ini tergantung pada alat bantu proyektor 

untuk menghubungkan dengan penerima pesan. Media yang 

diproyeksi antara lain. 

 

a. Proyektor Transparansi atau Oherhead Proyektor (OHP) 

OHP adalah alat yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

dapat memproyeksikan transparansi ke arah layar lewat atas atau 

samping kepala orang yang menggunakannya (Sadiman, 2005: 

62).  

OHP ini telah ditemukan sejak tahun 1930-an yaitu sejak 

adanya penemuan lensa fresnal yang digunakan dalam OHP. 

Negara Eropa yang mula-mula menggunakan OHP ini adalah 

Skandinavia. Dalam perang dunia kedua penggunaan OHP sangat 

dirasakan sekali manfaatnya oleh angkatan bersenjata. Amerika 

Serikat meningkatkan penggunaan OHP dalam penyampaian 

informasi pendidikan diiringi dengan kebutuhan teknis atau teknik 

penggunaannya (Usman, 2002: 57). 
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Gambar 21 :  Overhead 

Projector (OHP) 

 

Bagian-bagian OHP 

OHP terdiri dari beberapa bagian, yakni: 

1) Kepala (projection head), pada bagian kepala ini terdapat 

lensa pemotret yang membawa gambar ke layar (screen). 

Kepala OHP ini dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan 

kedudukan layar. 

2) Lampu hologen, letaknya di dalam kotak yang berkekuatan 

antara 650-750 watt. Karena kuatnya lampu tersebut maka 

OHP dapat digunakan di tempat yang terang. 

3) Lensa cekung, terletak di bawah atau di samping lampu 

hologen yang memantulkan cahaya ke lensa fresnal dan plat 

kaca pada permukaan kotak. 

4) Trasparansi, diletakkan pada fresnal dan kaca di permukaan 

kotak proyektor yang dipantulkan ke layar. Transparansi ini 

sejenis plastik yang digunakan untuk menulis atau menyajikan 

materi yang akan disajikan. Makin tebal transparansi yang 

digunakan makin baik mutu dan mahal harganya. 

5) Rol film, yaitu transparansi yang dapat digulung sehingga si 

pemakai tidak perlu susah menggantinya (Usman, 2002: 59). 

 

Penggunaan OHP sebagai media pembelajaran mempunyai 

beberapa kelebihan sebagai berikut: 

1) Biaya operasional relatif lebih murah dibanding media modern. 

2) Penggunaannya lebih praktis, mudah dalam operasional, 

cukup diletakkan transparancy film di atasnya, transparan film 

dapat ditulis atau dibuat gambar, warna tulisan akan muncul 

sebagaimana aslinya. 
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3) Tidak menimbulkan polusi, seperti jika menggunakan papan 

tulis. 

4) Dapat digunakan untuk memperagakan dua atau tiga dimensi 

dalam batas-batas tertentu (dalam menghasilkan gambar 

silhouete). 

5) Penggunaan sangat mudah, tidak membutuhkan operator. 

6) Tidak memerlukan ruangan yang terlalu gelap. 

7) Dapat meningkatkan daya ingat karena disajikan secara 

visual. 

8) Dapat dikombinasikan dengan papan tulis dan handout atau 

jenis media lainnya. 

9) Terjadinya kontak mata, karena selama menggunakan OHP 

tenaga pendidik sambil menjelaskan, berdiri dan menghadap 

ke peserta didik. 

10) Tanpa layar, gambar atau tulisan dapat diproyeksikan ke 

dinding (Yamin, 2007: 213). 

 

Arief S. Sadiman, dkk (2005: 63) menambahkan kelebihan 

pemakaian media OHP, antara lain: 

1) Menghemat tenaga dan waktu karena dapat dipakai 

berulang-ulang. 

2) Sepenuhnya di bawah kontrol tenaga pendidik. 

3) Praktis dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas 

atau ruangan. 

4) Dapat dipakai sebagai petunjuk sistematis penyajian 

tenaga pendidik. 

5) Dapat menstimulasi efek gerak yang sederhana dan warna 

pada proyeksinya dengan menambahkan alat penyajian 

tertentu. 

Di samping memiliki beberapa kelebihan, media OHP juga 

mempunyai beberapa kelemahan di antaranya: 

1) Fasilitas OHP harus tersedia. 

2) Listrik pada ruang atau lokasi penyajian harus tersedia. 

3) Tanpa layar yang dapat dimiringkan (misalnya hanya 

menggunakan dinding atau layar lurus), sulit untuk mengatasi 

distorsi tayangan yang berbentuk trapesium (keystoning). 

4) Harus memiliki teknik khusus untuk pengaturan urutan baik 

dalam hal penyajian maupun penyimpanan (Arsyad, 2006: 

44). 
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5) Harus memiliki spidol atau marking pen (spidol khusus untuk 

transparansi) (Yamin, 2007: 213). 

6) Kesulitan mencari suku cadangnya apabila OHP rusak. 

7) Transparansi memerlukan waktu, usaha dan persiapan yang 

baik, lebih-lebih kalau menggunakan teknik penyajian yang 

kompleks. 

8) Karena lepas, transparansi menuntut cara kerja yang 

sistematis dalam penyajiannya. Bila tidak penyajian bisa 

kacau. 

9) Jika teknik pemanfaatan serta potensinya kurang dikuasai, 

ada kecenderungan OHP dipakai sebagai pengganti papan 

tulis dan peserta didik cenderung bersikap pasif (Sadiman, 

2005: 64). 

 

Cara Penggunaannya 

Dalam pengoperasian OHP perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Periksa sumber tegangan listrik dan sesuaikan tegangan pada 

peralatan yang akan digunakan. 

2) Hubungkan OHP dengan sumber listrik. 

3) Tekan tombol ON atau OFF ke posisi ON. 

4) Letakkan trasparansi pada posisi yang benar (di atas stage). 

5) Atur posisi lensa head asserably dari posisi OHP itu sendiri 

untuk menghindarkan energi key stoneeffect. 

6) Aturlah tombol pengatur fokus, sehingga didapatkan hasil 

gambar proyeksi yang jelas dan tajam (fokus). 

 

b. Film  

Film salah satu media belajar yang menampilkan gambar 

bergerak dan suara atau visual dan audio. Berbagai jenis film dapat 

digunakan dalam pendidikan. Misalnya film ukuran 8 mm dan 16 

mm, 35 mm (film pendidikan umumnya berukuran 8 mm dan 16 

mm). Film bisu dan film bersuara, film berwarna atau hitam putih 

dapat digunakan dalam pembelajaran.  

Bila kita cermati, film yang dijadikan sebagai media belajar 

sangat berguna mengembangkan pola pikir, wawasan, dan 

pendapat peserta didik, memperkaya informasi, memperkuat 

ingatan, mengembangkan imajinasi dan fantasi peserta didik, 

mampu meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik, 
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memperjelas pembelajaran yang bersifat abstrak, dan memberikan 

gambaran realistik atau konkret. 

c. Slide 

Slide merupakan salah satu media belajar berupa film 

transparansi. Biasanya berukuran 35 mm, dan berbingkai 2 x 2 inci.  

 

  

 

 

 

Gambar 22 : Slide 

Beberapa keunggulan slide antara lain : 

1) Baik untuk menyajikan berbagai bidang studi tertentu, dapat 

digunakan baik secara kelompok maupun individual, tidak 

pandang usia. 

2) Penyimpanannya sangat mudah (praktis). 

3) Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. 

4) Dapat menjadi media yang sangat efektif bila dibandingkan 

dengan media cetak yang berisi gambar yang sama (walaupun 

gambar cetak tersebut disusun dalam urutan yang sama disertai 

narasi yang sama pula). 

5) Mudah direvisi atau diperbaiki, baik visual maupun audionya. 

6) Relatif sederhana atau mudah, baik cara membuatnya maupun 

cara menggunakannya, dibandingkan dengan media TV dan 

film. 

7) Program dibuat dalam waktu singkat tergantung dengan hal-hal 

berikut: 

- Merencanakan naskah atau menulis naskah. 

- Menggambar grafis. 

- Memotret. 

- Memproses film. 

- Memberi bingkai. 

- Merekam narasi. 
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Selain kelebihan dan keuntungan tersebut di atas, film 

bingkai juga mempunyai keterbatasan dan kelemahan di 

antaranya: 

1) Gambar dan grafik visual yang disajikan tidak bergerak sehingga 

daya tariknya tidak sekuat dengan televisi atau film. 

2) Film bingkai terlepas-lepas, dan ini merupakan suatu titik 

keunggulan sekaligus kelemahannya, karena memerlukan 

perhatian untuk penyimpanannya agar film-film bingkai itu tidak 

hilang atau tercecer. 

3) Meskipun biaya produksinya tidak terlalu mahal, film bingkai 

masih memerlukan biaya lebih besar dari pada pembuatan 

media foto, gambar, dan grafik yang tidak diproyeksikan (Arsyad, 

2006: 48). 

4) Bila tidak ada daylight screen, penggunaan program slide suara 

memerlukan ruangan yang gelap (Sadiman, 2005: 59). 

 

d. Film Rangkai   

Berbeda dengan slide (film bingkai),  gambar pada slide 

berurutan sebagai satu kesatuan. Ukuran filmnya sama dengan 

film bingkai, yaitu 35 mm. Perbedaan film bingkai (slide) dan film 

rangkai (film strip) terletak pada; slide berupa gambar-gambar yang 

tepotong-potong dan diberi bingkai kemudian disusun sebaik 

mungkin sesuai dengan squence penyajian materi yang akan 

disajikan. Sedangkan film strip berbentuk film yang khusus, yaitu 

film yang digulung (roll film) dan memuat sejumlah gambar yang 

biasanya berjumlah 50 sampai 75 buah (Usman, 2002: 79). 
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Gambar 23 : Film Rangkai (Filmstrip) 

Di antara kelebihan penggunaan film rangkai sebagai media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Seperti halnya film bingkai, kecepatan penyajian film rangkai 

bisa diatur, dapat ditambah narasi dengan kontrol oleh tenaga 

pendidik. 

2) Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media 

pembelajaran yang berbeda dalam satu rangkai. Misalnya: foto, 

bagan, dokumen, gambar, tabel, simbol, kartun, dan 

sebagainya. 

3) Cocok untuk mengajarkan keterampilan. 

4) Urutan gambar sudah pasti karena film rangkai merupakan satu 

kesatuan. 

5) Penyimpanannya mudah, cukup digulung dan dimasukkan ke 

dalam tempat khusus. 

6) Reproduksinya dalam jumlah besar relatif lebih mudah 

pergambarnya dibandingkan film bingkai. Film rangkai tidak 

memerlukan bingkai. 

7) Memiliki non projected still picture 

8) Dapat untuk belajar kelompok maupun individu (Sadiman, 

2005: 61). 
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e. Proyektor Tidak Tembus Pandang (Opaque Projector) 

Proyektor tidak tembus adalah alat untuk memproyeksikan 

bahan bukan transparan, tetapi bahan-bahan tidak tembus 

pandang (opaque). Benda-benda tersebut adalah benda datar, tiga 

dimensi seperti mata uang, model, serta warna dan anyaman dapat 

diproyeksikan. 

 

   

 

 

Gambar 24 : Proyektor tidak tembus pandang (Opaque Projector) 

2. Media Non Proyeksi 

Media visual non proyeksi (Non Projected Media) adalah media 

yang penggunaannya tidak memerlukan bantuan alat proyektor. 

Media ini sudah bisa digunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

bantuan alat atau sarana lain. Media non proyeksi ini juga termasuk 



Dr. Amka, M.Si 
 72 

media yang paling banyak digunakan tenaga pendidik dalam 

pembelajaran. Yang tergolong media jenis non proyeksi ini antara lain: 

a. Wallsheets 

Media ini termasuk media visual non proyeksi. Sebab penggunaan 

dan tampilan media ini tanpa menggunakan alat bantu proyektor. 

Media berupa wallsheets ini bisa berupa peta, chart, diagram, 

poster. Peta biasanya digunakan tenaga pendidik dalam 

pembelajaran dengan cara ditempel di dinding kelas atau 

laboratorium. Sehingga anak didik bisa mengakses pesan secara 

langsung tanpa menggunakan bantuan alat lain.  

b. Buku cetak  

Buku cetak merupakan media visual non proyeksi. Dengan 

menggunakan buku anak didik bisa melihat dan mengakses pesan 

atau materi pembelajaran secara langsung tanpa bantuan alat lain 

yang bersifat proyektif.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 : Buku Cetak 

c. Papan tulis 

Papan tulis merupakan media yang paling banyak digunakan 

tenaga pendidik dalam pembelajaran. Papan tulis ini juga termasuk 

media visual non proyeksi. Media ini bisa digunakan dan 

menampilkan pesan tanpa harus dibantu alat proyektor.  Sehingga 

anak didik dan tenaga pendidik bisa memahami materi pelajaran 

secara langsung tanpa menggantungkan diri pada alat bantu lain. 
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Gambar 26 :  Papan Tulis 

 

Sesungguhnya masih banyak lagi jenis media visual non 

proyeksi yang bisa digunakan tenaga pendidik dalam pembelajaran. 

Tetapi yang terpenting adalah aspek ketersediaan, media ini mudah 

dioperasionalkan dan sebagian besar tenaga pendidik memiliki 

keterampilan untuk menggunakan media tersebut. 

 



Dr. Amka, M.Si 
 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 Media Pembelajaran Inklusi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
 

PRINSIP DAN KRITERIA 

PEMILIHAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 
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A. Prinsip Pemilihan Media 

Memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran 

tidaklah mudah. Selain memerlukan analisis mendalam dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek juga dibutuhkan prinsip-prinsip agar 

pemilihan media bisa lebih tepat. Pada bagian sebelumnya tenaga 

pendidik harus mempertimbangkan landasan filosofis, psikologis dan 

sosiologis dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. 

Setelah landasan pemilihan dan penggunaan telah sesuai, pemilihan 

media juga perlu merujuk pada prinsip-prinsip tertentu. Prinsip yang perlu 

diperhatikan agar media yang digunakan tepat memenuhi sasaran 

pembelajaran adalah efektif dan efisien, relevan, dan produktif. Ketiga 

prinsip itulah yang sering diabaikan, sehingga sering kita melihat di 

sekolah ada media yang hanya ditempatkan di gudang, tidak 

dimanfaatkan secara optimal karena tidak sesuai kebutuhan sekolah 

atau peserta didik. 

1. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi 

Efektifitas pembelajaran tercapai bila keberhasilannya dapat 

diukur dari tingkat ketercapaian tujuan. Jika semua tujuan 

pembelajaran telah tercapai maka pembelajaran disebut efektif. 

Sedangkan efisiensi adalah bila  tujuan pembelajaran dapat dicapai 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sekecil mungkin. 

Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, waktu,  dan sumber daya 

lainnya. 

Dalam memilih media pembelajaran seorang tenaga pendidik 

juga dituntut bisa memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi 

tersebut. Media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

seharusnya bisa mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan 

pembelajaran. Jangan sampai media yang digunakan tidak 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien. 

Media yang telah memenuhi aspek efektifitas dan efisiensi ini 

tentunya akan meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar 

dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Materi yang 

disampaikan melalui media ini juga akan lebih mudah diserap anak 

didik. Karena itu, prinsip ini menjadi penting untuk digunakan dasar 

dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan. 
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2. Prinsip relevansi 

Pertimbangan kesesuaian media dengan materi yang akan 

disampaikan juga perlu menjadi pertimbangan tenaga pendidik dalam 

memilih media pembelajaran. Tenaga pendidik dituntut bisa memilih 

media yang sesuai dengan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. 

Media yang relevan akan meningkatkan fungsi dan manfaat 

media itu sendiri. Namun tenaga pendidik perlu melakukan analisis 

dengan mempertimbangkan banyak faktor agar bisa memilih media 

yang relevan tersebut. Semakin relevan media yang dipilih maka akan 

semakin mendukung dalam pencapaian tujuan pembelajaran.  

3. Prinsip Produktivitas  

Prinsip produktivitas dalam memilih media pembelajaran juga 

perlu mendapat perhatian pendidik, selain prinsip efektivitas dan 

efisiensi. Media pembelajaran yang produktif memudahkan pendidik 

dan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai 

tujuan.  

Satu contoh, seorang tenaga pendidik yang memilih media 

visual non proyeksi berupa papan tulis dengan tenaga pendidik yang 

memilih media visual proyeksi berupa slide atau LCD tentu akan 

terdapat perbedaan dari sisi produktifitas mengajarnya. Jelasnya, 

tenaga pendidik yang memilih media slide akan lebih produktif 

dibandingkan mengajar dengan menggunakan papan tulis saja. 

Sebab tenaga pendidik yang menggunakan papan tulis harus 

kehilangan waktu untuk menulis dulu, sedangkan tenaga pendidik 

yang menggunakan media slide tinggal klik sudah muncul pesan atau 

materi pembelajaran yang akan disampaikan. 

Untuk itu, dalam memilih media perlu dipertimbangkan prinsip 

produktifitas. Tentunya media yang lebih produktiflah yang 

seharusnya digunakan tenaga pendidik dalam melakukan 

pembelajaran. Semakin produktif media yang digunakan maka akan 

semakin cepat dan tepat tujuan pembelajaran terealisasikan. 
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B. Kriteria Pemilihan 

Pemilihan media pemelajaran perlu memperhatikan ketepatan 

memilih media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Apabila tidak tepat memilih, tentu media tidak dapat menunjang 

kelancaran proses pembelajaran. Beberapa kriteria yang perlu 

diperhatikan dalam memilih media yang akan digunakan antara lain 

adalah :  

1. Kesesuaian Media Dengan Tujuan Pembelajaran 

Perlu diingat bahwa memilih media yang akan digunakan perlu 

mengacu kepada tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Media yang dipilih harus sesuai untuk menunjang kelancaran 

pencapaian tujuan. Kehadiharan media yang sesuai sebagai alat 

bantu pembelajaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

kemampuan baik peserta didik dari sisi   ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Tujuan yang dirumuskan ini adalah kriteria yang paling 

pokok, sedangkan tujuan pembelajaran yang lain merupakan 

kelengkapan dari kriteria utama ini. 

2. Media Tepat Guna  

Sering kita menemukan media pembelajaran yang tidak tepat 

guna. Hal ini menandakan telah terjadi kesalahan memilih media 

pembelajaran. Media tepat guna dapat dipahami bahwa pemilihan 

media telah didasarkan pada kegunaannya.  

3. Kondisi Peserta Didik 

Kondisi peserta didik perlu menjadi pertimbangan dalam 

memilih media pembelajaran. Hal ini mengingat kondisi peserta didik 

sangat beragam. Ada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas 

rata, kemampuan sedang, dan kemampuan di bawah rata-rata. Ada 

pula peserta didik yang perlu perhatian karena hambatan belajar. 

Mialnya hambatan penglihatan, hambatan bicara, dan hambatan 

kognitif lainnya. Semua kondisi peserta tersebut tentu tidak bisa 

disediakan dengan satu jenis media belajar. Keragaman peserta didik 

membuat kita harus menyediakan media belajar yang beragam pula.  
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Media yang efektif adalah media yang penggunaannya 

memperhatikan keragaman individual peserta didik. Misalnya, jika 

peserta didik yang ada di kelas tergolong tipe auditif-visual maka 

media yang kita gunakan seharusnya juga media berbasis audio-

visual. Begitu juga dengan keadaan peserta didik yang kinestetik. 

Untuk peserta didik tipe ini media yang digunakan juga berbasis 

kinestetik. 

Oleh karena itu, agar media sesuai dengan bekal awal maka 

sesuaikanlah media itu dengan apa yang telah difahami peserta didik. 

Agar media yang digunakan sesuai perkembangan peserta didik maka 

pilihlah media yang sesuai dengan jenjang perkembangan psikologis 

anak. 

4. Ketersediaan 

Ketersediaan media belajar perlu pula dipertimbangkan untuk 

menunjang kelancaran proses pembelajaran, Oleh karena itu dengan 

keragaman peserta didik, media pembelajaran harus diupayakan 

tersedia. Apabila media belajar yang bersifat teknologi canggih tidak 

tersedia, maka sedapat mungkin pendidik mengembangkan sendiri 

alternatifnya, dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di 

sekitar sekolah.   

5. Biaya  

Biaya yang disediakan untuk pemilihan media perlu disesuaikan 

dengan proses, dan hasil belajar yang akan dicapai. Tidak perlu 

pendidik memilih media yang biayanya mahal tetapi hasil 

pembelajarannya tidak sebanding dengan biaya yang harus 

dikeluarkan untuk memproduksi media tersebut. Secara ekonomis, 

biaya minimal tetapi hasil belajar optimal. Pilihlah media yang murah 

dan sederhana tetapi hasilnya banyak dan bagus. Kalaupun harus 

memilih media yang mahal maka hasilnya harus lebih besar dan lebih 

memuaskan. 

6. Keterampilan Operasional 

Kriteria keterampilan mengoperasikan media pembelajaran 

perlu pula diperhatikan. Tidak jarang kita temukan pendidik yang tidak 

terampil menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu sebelum 
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digunakan dalam pembelajaran, hendaknya diperlukan pelatihan 

menggunakan media pembelajaran. 

Sesungguhnya pemilihan media adalah pertimbangan optimalisasi 

media untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak ada ketentuan baku 

dalam memilih media. Tidak ada media paling bagus dan paling jelek. 

Media yang bagus adalah media yang dapat mendukung ketercapaian 

tujuan pembelajaran. Media yang berbasis teknologi canggih belum tentu  

efektif dan efisien dalam merealisasikan tujuan pembelajaran. Begitu 

juga media yang tradisional dan sederhana belum tentu selalu jelek dan 

tidak bisa mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya, media 

yang bagus adalah media yang dapat mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran. Sehingga rujukan dan kriteria utama dalam memilih 

media adalah kontribusi media dalam meningkatkan keberhasilan 

pembelajaran.  
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SUMBER BELAJAR SEBAGAI 
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Pembelajaran merupakan proses yang membutuhkan berbagai 

resource untuk menunjang keberhasilan belajar. Sumber daya yang 

dibutuhkan pun sangat beragam sesuai materi dan kondisi pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. Sebab semakin lengkap resources yang digunakan 

maka akan mendukung berlangsungnya proses pembelajaran dan 

mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 

Sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi 

sumber informasi, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Tenaga pendidik dituntut mampu 

menganalisis kebutuhan, merancang, mendesain, menemukan, 

memproduk, dan menggunakan berbagai jenis sumber belajar. Sebab, 

pembelajaran yang efektif akan terjadi jika bahan pembelajaran yang 

diperlukan tersedia. Sehingga apa yang disampaikan tenaga pendidik dapat 

diserap peserta didik secara maksimal. Selain itu, dalam pelaksanaan 

pembelajaran tenaga pendidik dituntut menentukan strategi pembelajaran 

sebelum pelajaran dimulai serta persiapan lain, baik persiapan tulis maupun 

persiapan di kelas. Salah satu komponen yang perlu dipersiapkan adalah 

sumber belajar. 

Berdasarkan pada asumsi bahwa satuan pelajaran akan berhasil 

apabila semua strategi, alat serta bahan yang digunakan sesuai dengan 

situasi peserta didik, serta sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, dan 

tidak menyimpang dari konsep yang akan dicapai. Di sinilah peran dan 

fungsi sumber belajar menjadi penting dalam proses pembelajaran. Tidak 

hanya berorientasi pada peserta didik tetapi juga berorientasi pada 

kemampuan tenaga pendidik dalam menggunakan sumber belajar dalam 

proses pembelajaran. Selain ketepatan memilih sumber belajar, tenaga 

pendidik juga dituntut untuk bisa mengoperasionalkan dan 

mengembangkan sumber belajar agar pembelajaran menjadi efektif. Tujuan 

pembelajaran tercapai secara singkat dengan sumber daya yang sedikit, 

dalam arti efektif dan efisien.  

A. Pengertian dan Ciri-ciri Sumber Belajar 

1. Pengertian Sumber Belajar 

Definisi tentang sumber belajar telah dipaparkan para pakar 

pendidikan dengan berbagai sudut pandang. Sehingga memunculkan 

definisi berbeda karena aspek analisis yang ditekankan tidak sama. 

Kita belajar berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, atau norma-

norma tertentu dari lingkungan sekitar kita baik itu tenaga pendidik, 

dosen, teman sekelas, buku, laboratorium, perpustakaan maupun 

sumber-sumber belajar lainnya. Di luar kelas (sekolah) kita banyak 
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belajar pula dari orang tua, saudara, teman, tetangga, tokoh 

masyarakat, buku, majalah, koran, radio, televisi, film, atau dari 

pengalaman, peristiwa dan kejadian-kejadian tertentu. Semua sumber 

tersebut ternyata mempengaruhi proses belajar anak didik dan 

terkadang membantu memudahkan proses pembelajaran. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa komponen sumber 

belajar adalah meliputi: pesan, manusia, material (media-software), 

peralatan (hardware), teknik (metode), dan lingkungan yang 

dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk 

memfasilitasi terjadinya tindak belajar. Lebih lanjut dikemukakan oleh 

AECT, bahwa sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

(1) resources by design – those resources which have been 

specifically developed as “Instructional system component” in order to 

facilitate purposive formal learning, and (2) resources by utilization – 

those resources which have not specifically been designed for 

instruction but which can be discovered, applied and used for learning 

purposes (Soeharto, 2003: 74). 

2. Ciri-ciri Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat dipahami segala sesuatu yang dapat 

dipergunakan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. 

Ciri-cirinya antara lai adalah : 

a. Mendukung proses dan tujuan pembelajaran 

b. Mampu mengubah pemahaman, pola pikir, sikap, dan perilaku 

c. Dapat dikatagorikan sesuai dengan pemanfaatan dan tujuan 

pembelajaran.  

d. Dapat dirancang sendiri atau sudah tersedia. 

 

Sumber belajar yang dirancang adalah sumber belajar yang 

keberadaannya dihasilkan dari penemuan dan diproduksi oleh 

pendidik dan peserta didik, baik tenaga pendidik maupun peserta 

didik. Contohnya, internet pembelajaran merupakan sumber belajar 

yang didesain untuk mempermudah proses pembelajaran. Sedangkan 

sumber belajar yang sudah tersedia adalah sumber belajar yang 

keberadaannya tanpa melalui produksi manusia dan sudah ada sejak 

awal. Sumber belajar ini biasanya berupa lingkungan dan kondisi 

alam. Misalnya, tenaga pendidik menjelaskan materi tentang thawaf 

dengan menggunakan sumber belajar ka’bah. Keberadaan ka’bah ini 

tidak didesain tetapi sudah ada sebelum pembelajaran dilaksanakan. 
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B. Lingkungan Sebagai  Media Pembelajaran 

Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas. Dalam 

prakteknya, pembelajaran juga dilakukan di lingkungan, baik lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kondisi 

dan sumber daya yang ada di masyarakat juga bisa digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

Lingkungan yang berada di sekitar kita baik di sekolah maupun di 

luar sekolah dapat dijadikan sebagai sumber dan media pembelajaran. 

Lingkungan yang dikategorisasikan dapat menjadi media pembelajaran 

antara lain : 

1) Masyarakat di sekeliling sekolah. 

2) Lingkungan fisik di sekitar sekolah. 

3) Bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai dan bahan-bahan bekas 

yang bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan media 

dalam pembelajaran, seperti: tutup botol, batu-batuan, kerang, kaleng 

bekas, bahan yang tersisa dari kayu dan sebagainya. 

4) Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 

 

Namun tidak semua lingkungan bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran. Sebab media pembelajaran memiliki ciri, karakter, prinsip, 

landasan, serta ketentuan lain. Menurut Asnawir dan Basyiruddin Usman 

(2002: 109), topik-topik yang dipilih untuk memfungsikan lingkungan 

sebagai media pembelajaran, hendaklah memenuhi syarat-syarat, antara 

lain: 

1. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Dapat menarik perhatian peserta didik. 

3. Hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

4. Dapat mengembangkan keterampilan anak berinteraksi dengan 

lingkungan. 

5. Berhubungan erat dengan lingkungan peserta didik. 

6. Dapat mengembangkan pengalaman dan pengetahuan peserta didik. 

 

C. Perpustakaan Sebagai Media  Pembelajaran 

Perpustakaan merupakan salah satu media untuk menyampaikan 

bahan pembelajaran. Perpustakaan yang dikelola dengan baik, mampu 

menyediakan sejumlah bahan pembelajaran yang beragam jenis dan 

jumlahnya. Dengan berbagai bahan yang tersedia, perpustakaan 

berfungsi pula sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 



85 Media Pembelajaran Inklusi 
 

pusat rekreasi baca, pusat penelitian dan pengembangan, bahkan dapat 

menjadi pelestarian pengetahuan. Secara langsung maupun tidak 

langsung perpustakaan menjadi penyalur pesan pembelajaran yang 

dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran.  

Pengelolaan perpustakaan sekarang tidak lagi secara manual 

tetapi sudah dikelola secara digital. Perpustakaan tidak hanya berisi buku 

saja tetapi berisi software yang didalamnya menyimpan pesan 

pembelajaran lebih banyak dan lengkap. 

Dalam perkembangannya, perpustakaan saat ini bukan hanya 

merupakan tempat untuk menyimpan atau mengoleksi buku sebagai 

benda mati. Perpustakaan saat ini harus diberlakukan sebagai tempat 

yang disebut “the prevation of knowledge”. Artinya perpustakaan 

merupakan tempat untuk mengumpulkan, memelihara, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara khusus perpustakaan 

berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pelestarian, pengelolaan, 

pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi (Benny Agus Pribadi dalam 

Syukur, 2005: 102) 

1.  Pengertian 

Kata “perpustakaan” berasal dari kata pustaka, yang berarti (1) 

kitab, buku-buku, (2) kitab primbon. Kemudian kata “pustaka” 

mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, menjadi perpustakaan. 

Perpustakaan mengandung arti: (1) kumpulan buku-buku bacaan, (2) 

bibliotek, dan (3) buku-buku kesusasteraan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia dalam Sutarno, 2003: 7). Selanjutnya ada istilah 

“pustakaloka” yang berarti tempat atau ruangan perpustakaan. 

Pengertian yang lebih umum dan luas dari perpustakaan adalah suatu 

ruangan, bagian dari gedung ataubangunan, atau gedung itu sendiri, 

yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan diatur sedemikian 

rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila 

sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Perpustakaan dilengkapi 

dengan berbagai sarana dan prasarana, seperti ruang baca, rak buku, 

rak majalah, meja-kursi baca, kartu-kartu katalog, sistem pengelolaan 

tertentu, dan petugas yang menjalankan perpustakaan agar dapat 

berjalan sebagaimana mestinya (Sutarno, 2003: 7). 

Definisi perpustakaan ini nampaknya kurang sesuai dengan 

perkembangan perpustakaan saat ini. Lebih tepatnya, definisi 

perpustakaan adalah sebuah ruangan yang berisi koleksi bahan 
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bacaan dan sumber informasi baik berupa buku maupun software 

yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Perpustakaan juga dikelola 

dengan mekanisme kepustakaan yang telah disepakati secara 

internasional. 

Dengan begitu, sebuah perpustakaan mempunyai ciri-ciri dan 

persyaratan tertentu, yaitu sebagai berikut : 

a. Adanya ruangan atau gedung yang dipergunakan untuk 

perpustakaan. 

b. Adanya koleksi bahan pustaka atau bacaan dan sumber informasi. 

c. Adanya petugas yang menyelenggarakan dan melayani pemakai. 

d. Adanya masyarakat pembaca. 

e. Adanya sarana dan prasarana yang diperlukan. 

f. Adanya suatu sistem atau mekanisme tetentu. 

 

2. Peranan perpustakaan 

Seagaimana definisinya, peranan perpustakaan paling utama 

adalah memberi informasi dari berbagai ilmu dan disiplin ilmu. Setiap 

pengguna perpustakaan dapat mengakses informasi sesuai disiplin 

ilmu yang digeluti dalam perpustakaan tersebut. Secara umum peran 

perpustakaan adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kecerdasan bangsa. 

Membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Dengan 

semakin banyak membaca, semakin bertambah pula wawasan 

dan cakrawala seseorang. Dengan demikian juga dapat 

meningkatkan kecerdasan seseorang yang rajin membaca dengan 

baik. 

b. Memajukan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Perpustakaan memberikan dorongan untuk membangun 

manusia yang mengikuti perkembangan pendidikan dan teknologi. 

c. Melestarikan budaya bangsa. 

Budaya yang ada di negara kita, dan harus ditingkatkan adalah 

budaya membaca (salah satunya). Dan budaya-budaya lain demi 

kelestarian bangsa. 

d. Kancah studi : memiliki pengetahuan. 

e. Kancah penelitian.  
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Perpustakaan bisa menjadi sarana penelitian, bahkan menjadi 

sumber utama dalam proses penelitian literer.  

f. Ajang konsultasi disiplin ilmu.  

Perpustakaan bisa digunakan untuk mencocokkan data dari 

disiplin ilmu. Sebab perpustakaan berisi literasi yang menghimpun 

berbagai disiplin ilmu secara lengkap (Martono dalam Syukur, 

2005: 103). 

Perpustakaan melayani masyarakat termasuk mahapeserta 

didik, dengan layanan yang memadai atau memuaskan. Jenis layanan 

perpustakaan menurut Beenham dan Morrison (dalam Syukur, 2005: 

103) adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan fasilitas untuk pengembangan individu dan 

kelompok dari berbagai tingkat pendidik. 

b. Memberikan pelayanan dan fasa untuk memperolah informasi. 

c. Sebagai pusat pengembangan kebudayaan. 

d. Sebagai pusat pengembangan hobi dan rekreasi. 

 

3. Fungsi perpustakaan 

Fungsi perpustakaan adalah suatu tugas atau jabatan yang 

harus dilakukan di dalam perpustakaan tersebut. Pada prinsipnya 

sebuah perpustakaan mempunyai tiga kegiatan utama, yaitu: (1) 

menghimpun, (2) memelihara, dan (3) memberdayakan semua koleksi 

bahan pustaka (Sutarno, 2003: 58). Selanjutnya fungsi-fungsi sebuah 

perpustakaan menurut Fatah Syukur (2005: 103) adalah sebagai 

berikut: 

a. Penyimpan 

Perpustakaan bertugas menyimpan bahan-bahan pustaka atau 

bacaan yang diterimanya. 

b. Pendidikan 

Perpustakaan berfungsi sebagai pusat bahan pustaka atau 

bacaan untuk keperluan pendidikan yang dilakukan oleh pemakai 

perpustakaan. 

c. Penelitian 

Perpustakaan bertugas menyediakan bahan pustaka atau bacaan 

untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh pemakai 

perpustakaan. 
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d. Informasi 

Perpustakaan menyediakan informasi bagi pemakainya. Informasi 

sudah merupakan pengelolaan data bahan perpustakaan yang 

disesuaikan dengan permintaan pemakai. Perpustakaan sebagai 

pemberi informasi ini berfungsi untuk menambah wawasan bagi 

pemakainya, memberikan pengetahuan, memberikan 

pengalaman tentang segala yang bermanfaat. 

e. Kultural 

Perpustakaan bertugas menyimpan khazanah budaya bangsa 

serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat 

melalui penyediaan bahan bacaan. Perpustakaan adalah sarana 

pelestarian budaya. Dengan memberikan dan menjaga buku-buku 

yang mengenai sejarah budaya bangsa atau perkembangan 

budaya sekarang. 

4.  Pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar 

Perpustakaan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

sekolah. Hampir di setiap sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke 

pertenaga pendidikan tinggi terdapat perpustakaan sekolah. Bahkan 

unit-unit perpustakaan keliling (mobile library) dari Departemen 

Pendidikan tersedia di kota-kota besar guna melayani kebutuhan para 

pelajar.  

Perpustakaan merupakan pusat sarana akademis. 

Perpustakaan menyediakan bahan-bahan pustaka berupa barang 

cetakan seperti buku, majalah atau jurnal ilmiah, peta, dan surat 

kabar. Di dalam perpustakaan terdapat pula bahan-bahan non 

cetakan seperti film, foto-foto, kaset audio atau video, lagu-lagu dalam 

piringan hitam, rekaman pidato (dokumenter), dan lain-lain. 

Bahan-bahan referensi yang biasanya ditata dalam satu ruang 

khusus merupakan sumber-sumber untuk fakta-fakta tertentu yang 

sudah baku, misalnya ensiklopedia, kamus, buku tahunan, atlas, dan 

lain-lain. Bahan-bahan sumber ini diperlukan oleh banyak orang 

sehingga tidak dipinjamkan untuk dibawa ke luar perpustakaan. 

Bahan-bahan reserve biasanya terdiri dari buku-buku, artikel-

artikel, atau handout untuk mata pelajaran tertentu atas permintaan 

tenaga pengajarnya. Ini dimaksudkan agar semua pelajar-

mahapeserta didik yang mengikuti mata pelajaran itu dapat 

memperoleh akses terhadap bahan-bahan yang merupakan bagian 

dari  penyelesaian tugas-tugas yang dibebankan oleh pengajar. 
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Buku-buku dalam berbagai bidang kelimuan pada umumnya 

siap untuk dipinjamkan untuk jangka waktu antara dua minggu 

sampai satu bulan kepada pelajar-mahapeserta didik atau 

masyarakat umum yang memiliki kartu anggota perpustakaan. 

D. Televisi Sebagai Media Pembelajaran 

Selain perpustakaan, televisi juga merupakan media yang dapat 

menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio-visual dengan 

disertai unsur gerak. Dilihat dari sudut jumlah penerima pesannya, 

televisi tergolong ke dalam media massa (Sadiman, 2005: 71). 

Dalam hal efektivitasnya dalam menjalankan fungsinya, di depan 

rapat staf Menteri Penerangan Republik Indonesia, DR. Jack Lyle, Director 

of Communication Institute The West Center dalam Darwanto (2007: 

118), menyatakan sebagai berikut : 

 “Television provides us with a “window on the word”. What we se through 

that window helps create what Walter Lippman many years ago called 

“the picture in our mind”, and it is these picture which constituean 

importance portion of an individual’s learning, particulary with regard to 

people, places, situation which the individual has never personally met 

visited or experienced”. 

Bahwa televisi untuk kita sebagai “jendela dunia”. Apa yang kita lihat 

melalui jendela ini sangat membantu dalam mengembangkan daya 

kreasi kita, hal ini seperti diungkapkan oleh Walter Lippman beberapa 

tahun yang lalu, bahwa dalam pikiran kita ada semacam ilustrasi gambar 

dan gambar-gambar ini merupakan suatu yang penting dalam 

hubungannya dengan proses belajar, terutama sekali yang berkenaan 

dengan orang, tempat, dan situasi yang tidak setiap orang pernah 

ketemu, mengunjungi atau telah mempunyai pengalaman. 

Berbagai riset telah dilakukan untuk menguji seberapa jauh 

kehebatan televisi dalam peranannya terhadap pendidikan, khususnya 

anak-anak. Satu diantaranya adalah hasil riset dari Patricia Marks 

Greenfield bersama Jessica Beagles Roos dalam Darwanto ( 2007: 126). 

Mereka melibatkan anak-anak umur enam tahun sampai sepuluh tahun 

dari empat kelompok yang berbeda. 

“Kulit putih kelas menengah, kulit hitam kelas menengah, kulit 

putih kelas pekerja, dan kulit hitam kelas pekerja. Setiap anak 

diberikan kesempatan menonton film kartun di layar televisi 

dengan kisah yang diceritakan. Pada waktu yang berbeda, anak itu 

diberi kesempatan untuk mendengarkan kisah lainnya yang 

berasal dari kaset atau radio. Setelah menonton atau mendengar 

kisah itu, anak diuji ingatannya dan pengertiannya. Hasilnya 

ternyata dapat memperjelas peranan televisi dalam pendidikan. 

Penyajian melalui radio serupa dengan apa yang terjadi di ruang 
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kelas, yaitu anak-anak mendengarkan cerita tenaga pendidik atau 

saling menukar pengalaman dengan murid-murid lainnya. 

Rangsangan di ruang kelas, pada dasarnya berupa rangsangan 

kata-kata, sedangkan penyajian melalui televisi ada tambahan 

berupa ilustrasi visual yang dinamis”. 

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut di atas, Dr. Oemar Hamalik 

dalam bukunya Media Pendidikan, mengutip pendapat A.S. Franklin 

Durham yang ditulis dalam bukunya Television in our School, tentang 

siaran pendidikan untuk sekolah melalui media massa televisi (dalam 

Darwanto, 2007: 126) sebagai berikut. 

“An communication, television is unique in its ability to bring many 

other side into classroom.Every audio and visual help we have 

known can be carried by television, motion picture, film strip, slide 

(particularly to provides setting for dramatic productions), 

recordings, drawings, maps, and counless other instructional 

device more over it given school thec opportunity to present fresh, 

original, creative illustration produced in the living present”. 

Pendapat Franklin di atas, lebih meyakinkan bahwa melalui media 

televisi, dapat membantu di dalam memecahkan masalah-masalah 

pendidikan, apalagi kita dapat memanfaatkan penggunaan berbagai alat 

audio visual, di mana media massa lain tidak memungkinkan. 

Hal ini berarti bahwa televisi mampu meningkatkan kemampuan 

belajar, bukan saja untuk anak-anak, melainkan juga untuk semua 

tingkatan usia. Harus diingatkan kembali bahwa televisi bagaimanapun 

hanya merupakan “alat atau media”. Karena itu dalam proses belajar 

mengajar tergantung dari baik buruknya program siaran yang dibuat. 

Oemar Hamalik (dalam Syukur, 2005: 153) mengemukakan 

beberapa manfaat penggunaan televisi di sekolah, khususnya bagi 

pendidikan anak-anak, antara lain: 

1. Televisi bersifat langsung dan nyata, dapat menyajikan peristiwa 

sebenarnya pada waktu kejadiannya. Melalui televisi kelas dapat 

mengadakan kontak langsung dengan ahli-ahli ilmu pengetahuan dari 

berbagai bidang keahlian. 

2. Televisi memperluas tinjauan kelas, melintasi berbagai daerah dan 

mungkin juga berbagai peristiwa, keadaan penduduk dan 

kehidupannya dari daerah atau negara lain. 

3. Televisi dapat menciptakan kembali semua peristiwa masa lampau, 

baik melalui film, drama, dan sebagainya. 

4. Televisi dapat mempertunjukkan banyak hal dan banyak segi yang 

beraneka ragam. Alat ini dapat menyajikan pokok-pokok tersebut satu 

persatu secara runtut dan sebaik-baiknya. 



91 Media Pembelajaran Inklusi 
 

5. Televisi dapat melatih tenaga pendidik. Baik dalam pre-service mapun 

in-service training, tenaga pendidik memerlukan kesempatan untuk 

melihat contoh-contoh mengajar yang baik. 

6. Masyarakat akan mengerti tentang sekolah. Pada umumnya orang tua 

dan masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa yang dikerjakan di 

sekolah dan bagaimana program sekolah dilakukan. Melalui program 

televisi masyarakat dapat melihat dan menikmati serta 

memahaminya. 

7. Televisi dapat menarik minat, baik terhadap anak maupun terhadap 

orang dewasa. 

Sebagai media pembelajaran, televisi memiliki kelebihan-

kelebihan dan kekurangan-kekurangan, sebagai berikut: 

Kelebihan-kelebihan media televisi : 

1. Televisi dapat memancarkan berbagai jenis bahan audio-visual 

termasuk gambar diam, film, objek, spesimen, dan drama. 

2. Televisi bisa menyajikan model dan contoh-contoh yang baik bagi 

peserta didik. 

3. Televisi dapat membawa dunia nyata ke rumah dan ke kelas-kelas, 

seperti orang, tempat-tempat, dan peristiwa-peristiwa, melalui 

penyiaran langsung atau rekaman. 

4. Televisi dapat memberikan kepada peserta didik peluang untuk 

melihat dan mendengar diri sendiri. 

5. Televisi dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh 

peserta didik dengan usia dan tingkatan pendidikan yang berbeda-

beda. 

6. Televisi dapat menyajikan visual dan suara yang amat sulit diperoleh 

dalam dunia nyata; misalnya ekspresi wajah, dental operation, dan 

lain-lain. 

7. Televisi dapat menghemat waktu tenaga pendidik dan peserta didik. 

Misalnya, dengan merekam siaran pelajaran yang disajikan dapat 

diputar ulang jika diperlukan tanpa harus melakukan proses itu 

kembali (Arsyad, 2006: 52). 

Televisi mempunyai kelemahan antara lain adalah  : 

1. Harganya mahal 

2. Komunikasi bersifat satu arah. 

3. Jika akan memanfaatkan di kelas jadwal siaran dan jadwal pelajaran 

di sekolah sering kali sulit disesuaikan. 

4. Program di luar kontrol tenaga pendidik. 

5. Besarnya gambar di layar relatif kecil dibanding dengan film, sehingga 

jumlah peserta didik yang dapat memanfaatkan terbatas (Sadiman, 

2005: 73). 

6. Televisi pada saat disiarkan akan berjalan terus dan tidak ada 

kesempatan untuk memahami pesan-pesannya sesuai dengan 

kemampuan individual peserta didik. 
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7. Tenaga pendidik tidak memiliki kesempatan untuk merevisi film 

sebelum disiarkan. 

8. Kekhawatiran muncul bahwa peserta didik tidak memiliki hubungan 

pribadi dengan tenaga pendidik, dan peserta didik bisa jadi bersikap 

pasif selama penayangan (Arsyad, 2006: 53). 

 

Televisi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran jika televisi 

dapat berfungsi sebagai penyalur pesan pembelajaran. Sebab tidak 

semua jenis program dalam televisi dapat berfungsi sebagai penyalur 

pesan pembelajaran. Apalagi akhir-akhir ini banyak program televisi yang 

tidak edukatif, baik dari sisi kontent maupun tampilan. 

Penggunaan televisi sebagai media pembelajaran ini dapat 

dikategorisasikan dalam dua jenis, yaitu televisi pendidikan dan televisi 

secara umum. Televisi pendidikan telah didesain dan dikembangkan 

secara khusus untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga program dan 

tampilannya telah disesuaikan dengan isi dan tujuan pembelajaran. 

Namun televisi umum program dan tampilannya tidak didesain dan 

dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran semata, meskipun 

bagian-bagian programnya berisi pendidikan.  

Tenaga pendidik yang menggunakan media televisi dituntut bisa 

menentukan secara tepat media televisi yang dijadikan media, apakah 

televisi pendidikan atau televisi umum. Oleh karena itu, ada beberapa 

prinsip agar televisi dapat digunakan dalam pembelajaran, sebagai 

berikut :  

1. Relevan dengan tujuan pembelajaran. 

2. Meningkatkan motivasi dan menarik bagi peserta didik. 

3. Program dan tampilan sesuai isi pembelajaran. 

4. Mudah digunakan dalam pembelajaran. 

5. Tenaga pendidik terampil mengoperasionalkan dalam pembelajaran. 

 

Masih banyak lagi prinsip lain ketika ditinjau dari kajian aspek lain. 

Intinya, televisi bisa digunakan sebagai media pembelajaran dengan 

ketentuan program dan tampilan televisi dapat berfungsi sebagai 

penyalur pesan dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran lebih 

optimal. 
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BAB VII  

ANALISIS DAN EVALUASI 

MEDIA PEMBELAJARAN 
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A. Proses Analisis Media Pembelajaran 

Setelah diterapkan, media pembelajaran perlu dianalisis dari 

berbagai aspek agar bisa dikembangkan lebih sempurna. Analisis ini 

sekaligus refleksi tentang penerapan media pembelajaran sesuai fungsi dan 

karakteristik media yang digunakan dalam pembelajaran. Sehingga 

langkah analisis ini merupakan awal dari proses evalusi media 

pembelajaran.  

Tenaga pendidik tentunya mengetahui kekurangan dan 

kelebihan media yang telah digunakan dalam pembelajaran. Melalui 

refleksi ini tenaga pendidik bisa mengidentifikasi kekurangan dan 

kelebihan media sehingga bisa digunakan bekal untuk evaluasi dan 

pengembangan media secara lebih mendalam. Pada bagian ini 

diuraikan analisis media difokuskan pada proses dan prosedur analisis 

media pembelajaran. 

1. Proses Analisis Media 

Proses analisis media ini dilakukan dengan berbagai 

tahapan dan pertimbangan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, 

hingga merumuskan hasil analisis. Lee (2000:3) mengatakan, 

pendekatan analisis media dibagi menjadi dua tahapan, yaitu 

analisis kebutuhan dan analisis awal dan akhir media setelah 

digunakan. 

Analisis kebutuhan adalah cara sistematis untuk 

mengeksplorasi dan membangun tipe solusi yang dibutuhkan. 

Sedangkan analisis awal dan akhir media adalah kumpulan teknik 

yang dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk membantu 

mempersempit tipe dan tingkatan solusi yang diperlukan. 

Pada tahap analisis kebutuhan difokuskan pada 

pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari 

peserta didik dan tenaga pendidik. Kemudian informasi yang 

didapatkan dari analisis kebutuhan inilah yang akan dijadikan data 

untuk melangkah ke tahap analisis berikutnya, yaitu analisis awal 

dan akhir media. Sedangkan analisis awal dan akhir media 

difokuskan pada analisis lebih mendalam untuk mendesain solusi 

perbaikan dan pengembangan media pembelajaran. 

Dalam melakukan analisis media diperlukan berbagai 

persiapan dan langkah sebagai berikut: 
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1. Menentukan sejauh mana analisis diperlukan. 

2. Menentukan waktu analisis. 

3. Menentukan besaran aspek dan materi yang dianalisis. 

4. Membatasi sumber untuk mengumpulkan data. 

5. Membangun teknik untuk mengumpulkan data. 

6. Menentukan partner dalam melakukan analisis. 

 

Langkah dan tahapan analisis ini perlu dipertimbangkan 

dalam proses analisis karena terkait dalam proses penggunaan 

media pembelajaran. Sehingga jika langkah dan tahapan ini tidak 

dijalankan maka akan mengurangi kesempurnaan dalam proses 

analisis media pembelajaran. 

Dalam analisis media pembelajaran melibatkan berbagai 

aspek. Adapun aspek-aspek yang dianalisis antara lain : 

1. Audience analysis : Analisis difokuskan pada identifikasi latar 

belakang, karakteristik belajar, dan keterampilan pra syarat yang 

harus dimiliki. 

2. Technology analysis : Analisis difokuskan pada kemampuan 

teknologi dalam penerapan media pembelajaran. 

3. Task analysis : Analisis difokuskan pada kegiatan yang terkait 

dengan tujuan pembelajaran. 

4. Critical Incident Analysis : Analisis difokuskan pada penentuan 

keterampilan apa yang ditargetkan dalam penggunaan media. 

5. Extant data analysis : Analisis difokuskan pada identifikasi 

bahan, sumber daya, serta rujukan pembelajaran. 

 

Proses analisis media pembelajaran ini dilakukan dengan 

mengacu pada langkah-langkah yang ditentukan. Ada empat 

langkah untuk melakukan analisis media, yaitu: (1) identifikasi 

kesesuaian antara tujuan dengan media yang dipilih, (2) identifikasi 

keuntungan dan kelemahan media, (3) membandingkan hasil 

penggunaan media, dan (4) mendokumentasikan hasil penggunaan 

media, baik berupa data fisik maupun non fisik. 

Secara lebih jelas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan 

analisis media ini perlu diawali dengan kebutuhan analisis. Setelah 

tenaga pendidik merasa perlu melakukan analisis maka tenaga 

pendidik melakukan analisis dari awal hingga akhir penggunaan 

media. Lalu tenaga pendidik mendesain ulang media yang telah 

dianalisis tersebut untuk dikembangkan menjadi lebih sempurna. 
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Setelah tenaga pendidik melakukan pengembangan media 

maka media tersebut diterapkan kembali dalam pembelajaran 

sambil dievaluasi. Evaluasi ini merupakan proses identifikasi 

efektifitas dan efisiensi media yang digunakan dalam pembelajaran 

tersebut.  

B. Proses dan Langkah Evaluasi Media Pembelajaran 

1. Pengertian Evaluasi 

Untuk memahami evaluasi media pendidikan perlu dikaji 

dahulu makna evaluasi, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Ahmad 

Sabri (2005: 138) mengartikan evaluasi sebagai proses sistematis 

untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, 

unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya) berdasarkan 

kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu 

dengan cara membandingkan kepada kriteria, evaluator dapat 

langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula 

melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian 

baru membandingkan dengan kriteria. 

Dalam konteks evaluasi media pembelajaran, evaluasi 

adalah proses pencarian informasi secara sistematis, obyektif, dan 

empiris untuk memberi nilai atau ketentuan terhadap media 

pembelajaran. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mendesain ulang 

dan mengembangkan media berikutnya.  

Ada tiga hal penting yang harus tercakup dalam proses 

evaluasi, yakni: (a) menetapkan suatu nilai atau judgment, (b) 

adanya suatu kriteria, dan (c) adanya deskripsi program sebagai 

objek penilaian.  

Judgment atau penentuan nilai baik-buruk didasarkan 

kepada pertimbangan obyektif dan subyektif penilaiannya. 

Pertimbangan obyektif adalah pertimbangan atas dasar kriteria yang 

telah disepakati secara umum. Ada dua kriteria yang sering 

digunakan yakni kriteria internal dan eksternal. 

Kriteria internal adalah kriteria yang dijabarkan dari program 

itu sendiri, sedangkan kriteria eksternal diperoleh dari luar program. 

Kriteria internal dilihat dari kesesuaian dimensi program seperti 

tujuan, isi, strategi, sumber-sumber dan lain-lain. Kriteria eksternal 

mencakup kebijaksanaan, analisis untung rugi, produktivitas 

program, manfaatnya dan sebagainya. 
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Deskripsi program sebagai objek yang dinilai, bisa dalam 

lingkup yang luas bisa terbatas. Lingkup yang luas misalnya program 

pendidikan suatu sekolah, program untuk suatu bidang studi. 

Lingkup yang terbatas seperti program belajar mengajar, penataran 

tenaga pendidik, bimbingan dan yang sejenisnya yang bersifat 

jangka pendek. 

Ada empat kategori penilaian program menurut Nana 

Sudjana (2002: 128), yakni: (a) penilaian konteks, (b) penilaian 

masukan (input), (c) penilaian proses, dan (d) penilaian keluaran 

atau hasil (output). 

Penilaian konteks terutama ditujukan untuk menyajikan 

alasan-alasan sebagai dasar dalam menentukan tujuan program, 

agar lebih fleksibel dengan kondisi dan situasi di mana program itu 

dilaksanakan. 

Penilaian masukan (input) ditujukan untuk memperoleh 

informasi dan menyajikan keterangan, yang dapat dijadikan dasar 

dalam menentukan cara-cara memanfaatkan sumber-sumber daya 

untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, penilaian masukan 

umumnya mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki oleh 

lembaga penanggung jawab program, strategi yang digunakan 

dalam melaksanakan program termasuk rencana untuk 

melaksanakan strategi tersebut. 

Jika dibagi kembali, penilaian ada dua macam yaitu 

penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses adalah 

penilaian yang dilakukan saat penerapan media pembelajaran. 

Penilaian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui dan meramalkan 

kelemahan-kelemahan rencana dan pelaksanaannya, (b) 

memperoleh informasi berbagai kegiatan program sebagai bahan 

dalam mengambil keputusan, seperti: perbaikan, penyempurnaan, 

dan pengembangan program. 

Penilaian hasil (output) adalah penilaian yang dilakukan 

setelah program penggunaan media selesai. Penilaian ini bertujuan 

untuk menentukan keberhasilan program dalam bentuk hasil yang 

dicapainya, baik setelah program berakhir maupun pada saat 

program berjalan. Dalam penilaian hasil juga dilakukan analisis 

mendalam tentang dampak dari program (impact) terhadap 

berbagai dimensi sesuai dengan tujuan program. 
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2. Proses Evaluasi Media Pembelajaran 

Evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses 

pembelajaran. Penerapan media pembelajaran pun juga perlu 

dievaluasi agar diketahui efektifitas dan efisiensi media yang 

diterapkan. 

Sebab, keefektifan pelaksanaan proses pembelajaran 

diukur dari dua aspek, yaitu (1) bukti-bukti empiris mengenai hasil 

belajar peserta didik yang dihasilkan oleh sistem pembelajaran, dan 

(2) bukti-bukti yang menunjukkan berapa banyak konstribusi 

(sumbangan) media atau media program terhadap keberhasilan dan 

keefektifan proses pembelajaran (Arsyad, 2006: 173). Evaluasi 

tentang kedua aspek tersebut masih terasa sulit untuk dikerjakan 

saat ini, karena seringkali program media tidak bekerja sebagai 

bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. 

Apabila media dirancang sebagai bagian integral dari proses 

pembelajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran 

itu sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan. 

Data empiris  yang berkaitan dengan media pembelajaran secara 

umum bersumber dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan 

berikut ini: 

a. Apakah media pembelajaran yang digunakan efektif ?. 

b. Dapatkah media pembelajaran itu diperbaiki dan ditingkatkan ?. 

c. Apakah media pembelajaran itu efektif dari segi biaya dan hasil 

belajar yang dicapai oleh peserta didik ?. 

d. Kriteria apa yang digunakan untuk memilih media pembelajaran 

itu ?. 

e. Apakah isi pembelajaran sudah tepat disajikan dengan media  

itu ?. 

f. Apakah prinsip-prinsip utama penggunaan media yang dipilih 

telah diterapkan ?. 

g. Apakah media pembelajaran yang dipilih dan digunakan benar-

benar menghasilkan hasil belajar yang direncanakan ?. 

h. Bagaimana sikap peserta didik terhadap media pembelajaran 

yang digunakan?. 
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Tujuan evaluasi media pembelajaran berkaitan dengan 

pertanyaan-pertanyaan di atas, yaitu: 

a. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. 

b. Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau 

ditingkatkan. 

c. Menetapkan apakah media itu cost-effective dilihat dari hasil 

belajar peserta didik. 

d. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan 

dalam proses belajar di dalam kelas. 

e. Menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan 

media itu. 

f. Menilai kemampuan tenaga pendidik menggunakan media 

pembelajaran. 

g. Mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar 

memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang 

dinyatakan. 

h. Mengetahui sikap peserta didik terhadap media pembelajaran 

(Arsyad, 2006: 175). 

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa evaluasi media 

pembelajaran dapat difokuskan pada tiga hal, yaitu :  

a. Ketepatan media yang dipilih tenaga pendidik.  

Evaluasi aspek ini difokuskan pada usaha mencari informasi 

tentang ketepatan tenaga pendidik dalam memilih media. 

Ukuran ketepatan ini dianalisis dengan kesesuaian isi dan 

tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, serta desain media 

yang digunakan. 

b. Keterampilan tenaga pendidik dalam menggunakan media.  

Evaluasi ini difokuskan pada kemampuan tenaga pendidik 

dalam menggunakan media yang telah dipilih untuk 

pembelajaran. Jangan sampai tenaga pendidik memilih media 

yang dia sendiri belum terampil menggunakannya. Sebab 

keterampilan tenaga pendidik dalam menggunakan media 

sangat mempengaruhi keefektifan media pembelajaran. 

c. Ketersampaian pesan pembelajaran melalui media yang dipilih. 

Evaluasi ini difokuskan pada analisis tentang ketersampaian 

pesan atau materi pembelajaran yang disalurkan melalui media 

yang dipilih dan digunakan tersebut. Apakah anak didik dapat 

menerima materi pembelajaran secara optimal atau tidak saat 



Dr. Amka, M.Si 
 100 

pembelajaran menggunakan media tersebut. Jangan sampai 

media yang dipilih tidak meningkatkan pemahaman peserta 

didik. 

 

3. Langkah-langkah Evaluasi Media Pembelajaran 

Evaluasi media pembelajaran dilakukan secara sistematis 

dengan melalui tahapan-tahapan yang ditentukan. Evaluasi 

dilakukan dengan langkah mengumpulkan data awal, dianalisis, dan 

disimpulkan hasil penilaiannya. Pada bagian ini dijelaskan langkah-

langkah evaluasi media pembelajaran. 

Evaluasi media pembelajaran yang dimaksud adalah untuk 

mengetahui apakah media yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar tersebut dapat mencapai tujuan. Penilaian yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi media adalah evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif (Usman, 2002: 167). 

Evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan 

data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang 

digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Data yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan media yang bersangkutan agar dapat digunakan 

lebih efektif dan efisien. Setelah diperbaiki dan disempurnakan, 

kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan 

atau tidak dalam situasi-situasi tertentu. Evaluasi semacam inilah 

yang disebut dengan evaluasi sumatif. 

Ada tiga tahapan dalam evaluasi formatif, yaitu: (a) evaluasi 

satu lawan satu (one to one), (b) evaluasi kelompok kecil (small 

group evaluation), dan (c) evaluasi lapangan (field evaluation) 

(Sadiman, 2005: 182). 

Pada tahapan evaluasi satu lawan satu (one to one), dipilih 

dua orang atau lebih yang dapat mewakili populasi dari target media 

yang dibuat dan kemudian media disajikan kepada peserta didik 

secara individual. Kedua orang yang dipilih tersebut satu di 

antaranya mempunyai kemampuan di bawah rata-rata, dan yang 

satunya lagi di atas rata-rata. 
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Adapun prosedur pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Jelaskan kepada peserta didik bahwa Anda seorang perancang 

media baru. Amati reaksi mereka terhadap media yang dibuat 

atau ditampilkan tersebut. 

b. Katakan kepada peserta didik bahwa kalau terjadi kesalahan 

penggunaan media tersebut, bukanlah karena kekurangan 

peserta didik tetapi karena kelemahan media tersebut yang 

perlu diperbaiki dan disempurnakan. 

c. Usahakan agar peserta didik bersifat santai dan bebas dalam 

mengemukakan pendapat mereka mengenai media yang 

ditampilkan tersebut. 

d. Lakukan tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

dan pengetahuan peserta didik terhadap penggunaan media 

tersebut. 

e. Catat lamanya waktu yang digunakan dalam penyajian media 

tersebut dan catat pula reaksi peserta didik terhadap 

penampilan media tersebut. 

f. Berikan tes yang mengukur keberhasilan penggunaan media 

tersebut. 

g. Lakukan analisis terhadap informasi yang terkumpul (Usman, 

2002: 168). 

 

Setelah prosedur di atas dilakukan, maka akan diperoleh 

beberapa informasi seperti kesalahan pemilihan kata atau uraian 

yang kurang jelas, kesalahan memilih lambang-lambang visual, 

contoh yang kurang, terlalu banyak atau terlalu sedikit materi yang 

disajikan, urutan penyajian yang keliru, pertanyaan atau petunjuk 

yang kurang jelas, tujuan yang tidak sesuai dengan materi dan 

sebagainya. 

Selanjutnya evaluasi kelompok kecil (small group evaluation) 

dilakukan kepada 10 -20 orang peserta didik yang dapat mewakili 

populasi target. Peserta didik yang dipilih tersebut hendaknya dapat 

mewakili populasi. Usahakan peserta didik yang dipilih tersebut 

terdiri dari peserta didik yang kurang pandai, sedang, dan yang 

pandai. Terdiri dari peserta didik laki-laki dan peserta didik 

perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang (latar belakang 

pendidikan sosial orang tua, dan sebagainya). 
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Untuk itu ada beberapa prosedur yang harus ditempuh, 

antara lain: 

a. Jelaskan bahwa media tersebut pada tahap formatif dan 

memerlukan umpan balik untuk penyempurnaannya. 

b. Berikan tes awal (pretest) untuk mengukur kemampuan dan 

pengetahuan peserta didik tentang topik yang berkenaan 

dengan penggunaan media. 

c. Tugaskan kepada peserta didik untuk mempelajari media 

tersebut. 

d. Catat waktu dan umpan balik selama penyajian media. 

e. Berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai (postest). 

f. Bagikan angket kepada peserta didik untuk mengetahui menarik 

tidaknya media yang digunakan, mengerti tidaknya peserta didik 

terhadap pesan yang disampaikan oleh media tersebut, 

konsistensi tujuan dan materi, dan cukup tidaknya latihan yang 

dilakukan. 

g. Lakukan analisa terhadap data-data yang terkumpul (Usman, 

2002: 169). 

 

Berikutnya evaluasi lapangan (field evaluation) merupakan 

tahap akhir dari evaluasi formatif. Untuk itu, situasi pelaksanaannya 

diusahakan mirip dengan situasi yang sebenarnya. Dalam 

pelaksanaannya dipilih 30 orang peserta didik dengan berbagai 

karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian kelas, latar belakang, 

jenis kelamin, usia, kemajuan belajar, dan sebagainya. Usahakan 

agar dihindari dari pengaruh dari efek halo (hallo effect). Pada situasi 

semacam ini informasi yang diperoleh banyak dipengaruhi oleh sifat 

kebetulan sehingga hasilnya kurang dapat dipercaya. 

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam 

pelaksanaannya, sebagai berikut: 

a. Pilih peserta didik sebanyak 30 orang yang betul-betul mewakili 

populasi. 

b. Jelaskan kepada peserta didik maksud uji coba lapangan dan 

hasil akhir yang diharapkan. Usahakan peserta didik bersifat 

rileks atau santai dan berani mengeluarkan pendapat atau 

penilaian. Ingatkan kepada mereka bahwa uji coba bukan 

menguji kemampuan mereka. 
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c. Berikan tes awal untuk mengukur pengetahuan dan 

keterampilan mereka mengenai topik yang menggunakan media 

tersebut. 

d. Sajikan media yang sesuai dengan rencana perbuatannya. 

e. Catat semua respon yang muncul dan waktu yang diperlukan 

dari peserta didik selama penyajian. 

f. Lakukan tes akhir untuk mengukur pencapaian hasil belajar 

peserta didik setelah penyajian media tersebut. Hasil tes akhir 

dibandingkan dengan tes awal yang digunakan untuk 

mengetahui efektivitas dan efesiensi media yang dibuat 

tersebut. 

g. Edarkan tes skala bersikap kepada peserta didik yang dipilih 

tersebut untuk mengetahui sikap mereka terhadap media yang 

digunakan. 

h. Lakukan analisa terhadap data yang diperoleh melalui kegiatan-

kegiatan yang dilakukan, terutama mengenai kemampuan awal 

(pretest), skor tes awal dan tes akhir, waktu yang diperlukan, 

perbaikan dari bagian-bagian yang sulit, pengajaran serta 

kecepatan sajian dan sebagainya (Usman, 2002: 170). 

Langkah evaluasi ini dijalankan secara bertahap dan 

dikembangkan sesuai kebutuhan evaluasi. Secara lebih jelas, 

langkah evaluasi adalah sebagai berikut : 

a. Pretest kemampuan peserta didik sebelum mendapatkan pesan 

dengan media yang dievaluasi. 

b. Penggunaan media  sekaligus dilakukan evaluasi proses, yaitu 

mencari data dan informasi untuk evaluasi saat media 

diterapkan. 

c. Mencari data skunder sebagai penunjang penilaian. 

d. Melakukan posttest kepada peserta didik tentang 

ketersampaian pesan yang disalurkan menggunakan media 

tersebut. 

e. Lalu dilakukan evaluasi hasil, yaitu evaluasi setelah program 

berakhir. Ini untuk menentukan rekomendasi setelah evaluasi 

dalam rangka pengembangan media berikutnya. 

Untuk tujuan praktis, berikut disajikan beberapa model 

daftar cek untuk mereview dan mengevaluasi program dan media 

pembelajaran dengan format yang sering digunakan oleh para 

tenaga pendidik di kelas, antara lain media gambar diam, media 
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grafis, media visual yang diproyeksikan, media film dan televisi, dan 

komputer. 
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Tabel 1  Format Evaluasi Gambar Diam 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Relevan dengan tujuan atau 

sasaran belajar. 

........... ........... ........... 

2. Kesederhanaan (rapih, 

teratur, tidak bercampur 

dengan bahan-bahan yang 

tidak relevan, objek yang tidak 

perlu, atau latar belakang 

yang mengganggu). 

 

........... 

 

........... 

 

............ 

3. Tidak ketinggalan zaman 

(mode yang kuno dapat 

mengundang tawa dan 

menyebabkan peserta didik 

kehilangan maksud pesan 

gambar). 

 

........... 

 

........... 

 

........... 

4. Skala (ukuran relatif suatu 

objek harus tampak dari 

gambar. Objek yang biasa 

dapat memberikan 

perbandingan skala ukuran 

benda atau objek yang asing).  

 

........... 

 

.......... 

 

.......... 

5. Kualitas teknik (kontras yang 

bagus, tajam terfokus dengan 

bidang fokus dan detail yang 

bersih, warna alamiah dan 

realistik). 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

6. Ukuran (terlihat dengan 

memadai, cocok untuk 

kelompok besar, dan juga 

untuk kelompok kecil). 

 

.......... 

 

 

 

.......... 

 

.......... 
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Tabel 2 Evaluasi Bahan  atau  Media Grafik 

Format : 

- Gambar  atau  Ilustrasi  atau  Sketsa  - Grafik 

- Chart  atau  Bagan     - Poster 

- Kartun 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Gagasan sendiri (untuk 

memberikan panduan). 

........... ........... ........... 

2. Kesederhanaan (rapih, 

teratur, tidak bercampur 

dengan bahan-bahan yang 

tidak relevan, objek yang 

tidak perlu, atau latar 

belakang yang mengganggu). 

 

........... 

 

........... 

 

............ 

3. Relevan dengan tujuan 

kurikuler. 

........... ........... ........... 

4. Warna (menarik perhatian).  ........... .......... .......... 

5. Informasi verbal 

(memperkuat gagasan yang 

terkandung dalam grafik). 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

6. Pemahaman peserta didik. .......... .......... .......... 

7. Dapat terbaca untuk 

pemakaian di dalam kelas. 

.......... .......... .......... 
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Tabel 3 Evaluasi Bahan Visual yang Diproyeksikan 

Format : 

- Transparansi 

- Slide (gambar bingkai) 

- Filmstrip (gambar rangkai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Dapat membangkitkan minat 

dan perhatian peserta didik. 

........... ........... ........... 

2. Kualitas teknis. ........... ........... ............ 

3. Memberikan latihan dan 

partisipasi yang relevan. 

........... ........... ........... 

4. Relevan dengan tujuan 

kurikuler dan sasaran belajar. 

........... .......... .......... 

5. Terfokus dengan jelas pada 

tujuannya. 

.......... .......... .......... 

6. Terbukti efektif (yaitu dengan 

uji coba di lapangan). 

.......... .......... .......... 

7. Memberikan petunjuk untuk 

tindak lanjut, diskusi. 

.......... .......... .......... 

8. Bebas dari bias ras, suku, 

gender, dan lain-lain. 

.......... .......... .......... 
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Tabel 4 Evaluasi Bahan Audio 

Format : 

- Piringan hitam 

- Kaset tape 

- Radio program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Ketepatan. ........... ........... ........... 

2. Kualitas suara. ........... ........... ............ 

3. Keterlibatan peserta didik. ........... ........... ........... 

4. Tingkat minat dan 

perhatian. 

........... .......... .......... 

5. Tingkat kosa kata. .......... .......... .......... 

6. Relevan dengan tujuan 

kurikuler. 

.......... .......... .......... 

7. Memberikan petunjuk 

untuk tindak lanjut, 

diskusi. 

.......... .......... .......... 

8. Nilai keseluruhan. .......... .......... .......... 
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Kaset tape yang dihasilkan atau diproduksi sendiri harus 

mempertimbangkan pula beberapa aspek di samping aspek-aspek 

yang telah dikemukakan di atas. Aspek tersebut adalah sebagai 

berikut (jika ditanyakan jawaban harus Ya). 

 suara gangguan pada latar belakang harus ditekan seminimal 

mungkin; 

 tingkat suara yang konstan; 

 kualitas dan kejelasan suara dan ucapan; 

 kejelasan ungkapan; 

 nada biasa atau percakapan; 

 koordinasi dengan lembaran kerja atau penuntun belajar; 

 isi jelas; 

 waktunya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek; 

 peserta didik sudah mengenal benda yang terdapat dalam 

rekaman audio itu; 

 membicarakan konsep naskah dengan ahli di bidang itu; dan 

 waktu cukup untuk penyiapan semua bahan-bahan. 
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Tabel 5 Evaluasi Bahan Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Dapat membangkitkan 

minat dan perhatian peserta 

didik. 

........... ........... ........... 

2. Kualitas teknis. ........... ........... ............ 

3. Kesempatan untuk latihan 

dan partisipasi yang relevan. 

........... ........... ........... 

4. Relevan dengan tujuan 

kurikulum dan sasaran 

belajar (misalnya nyata). 

........... .......... .......... 

5. Ketepatan informasi. .......... .......... .......... 

6. Cakupan isi pelajaran. .......... .......... .......... 

7. Pengaturan isi pelajaran. .......... .......... .......... 

8. Pemahaman peserta didik. .......... .......... .......... 
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Tabel 6 Evaluasi Program Televisi 

Judul  : 

Waktu  : 

Sasaran Penonton  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Dapat membangkitkan 

minat dan perhatian 

peserta didik. 

........... ........... ........... 

2. Kualitas teknis. ........... ........... ............ 

3. Memberikan latihan dan 

partisipasi yang 

bermakna. 

........... ........... ........... 

4. Relevan dengan tujuan 

kurikuler dan sasaran 

belajar. 

........... .......... .......... 

5. Terfokus dengan jelas 

pada tujuannya. 

.......... .......... .......... 

6. Terbukti efektif (yaitu 

dengan uji coba di 

lapangan). 

.......... .......... .......... 

7. Memberikan petunjuk 

untuk tindak lanjut, 

diskusi. 

.......... .......... .......... 

8. Peran tenaga pendidik 

ditunjukkan dengan 

jelas. 

.......... .......... .......... 
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Tabel 7 Evaluasi Program 

Pembelajaran dengan Bantuan Komputer 

 

Mata Pelajaran  : 

Sasaran pemakai  : 

Sistem komputer  : 

 

Evaluasi lengkap terhadap program pembelajaran dengan 

bantuan komputer (CAI) dianggap perlu disajikan karena diduga 

pemakaian komputer akan semakin lumrah di sekolah-sekolah. 

Pernyataan-pernyataan di bawah ini mewakili kriteria program CAI yang 

baik. Apabila ada di antaranya yang tidak terpenuhi atau terjawab 

“tidak” kemungkinan program itu memerlukan modifikasi. 

 

 

No. Kriteria 
Rating 

Tinggi Sedang Rendah 

1. Terfokus dengan jelas 

pada tujuan. 

........... ........... ........... 

2. Interaktif terus-menerus. ........... ........... ............ 

3. Bercabang untuk 

menyesuaikan dengan 

tingkat kemampuan 

peserta didik. 

........... ........... ........... 

4. Relevan dengan tujuan 

kurikuler dan sasaran 

belajar. 

........... .......... .......... 

5. Format penyajiannya 

memotivasi. 

.......... .......... .......... 

6. Terbukti efektif (yaitu 

dengan uji coba di 

lapangan). 

.......... .......... .......... 

7. Sajian gambar  atau  

grafik yang sesuai. 

.......... .......... .......... 

8. Petunjuknya sederhana 

dan lengkap. 

.......... .......... .......... 

9. Memberi penguatan 

positif. 

.......... .......... .......... 

10. Dapat digunakan lagi 

(mengandung unsur 

acak atau random untuk 

menyajikan penayangan 

ulang yang bervariasi). 

 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

.......... 
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Tabel 8 Kriteria Program CAI yang Baik 

No. Pernyataan-pernyataan Ya Tidak 

1. Keterampilan, pengetahuan dan 

kemampuan khusus diperlukan 

peserta didik untuk berinteraksi 

dengan pelajaran sudah ditetapkan. 

…….. …….. 

2. Tenaga pendidik mengetahui apa yang 

diharapkan dari peserta didik, yaitu 

tujuan yang telah ditetapkan dengan 

jelas. 

…….. …….. 

3. Tes dimasukkan pada awal pelajaran 

untuk tujuan diagnosis. 

…….. …….. 

4. Pelajaran distruktur sedemikian rupa 

sehingga peserta didik bisa 

berinteraksi dengan semua atau 

sebagian dari pelajaran sesuai dengan 

kemampuannya. 

…….. …….. 

5. Pelajaran menyajikan informasi baru 

dalam konteks yang secara langsung 

berkaitan dengan apa yang peserta 

didik telah ketahui. 

…….. …….. 

6. Pelajaran diatur sedemikian rupa 

sehingga peserta didik menguasai 

keterampilan dasar sebelum mencoba 

menunjukkan keterampilan yang lebih 

tinggi.  

…….. …….. 

7. Bermacam-macam penjelasan telah 

disajikan. 

…….. …….. 

8. Latihan, soal-soal, atau pertanyaan 

diberikan kepada peserta didik untuk 

melatih jenis-jenis keterampilan, sikap, 

atau pengetahuan yang ditetapkan 

dalam tujuan. 

…….. …….. 

9. Pelajaran ditulis sedemikian rupa 

sehingga memberikan petunjuk 

terhadap konsep-konsep kunci 

(dengan garis bawah, tanda bintang, 

dan lain-lain). 

…….. …….. 

10. Kerangka, ringkasan, atau review 

diberikan untuk membantu peserta 

didik mengorganisasikan gagasan 

kunci. 

…….. …….. 

11. Bermacam-macam format pertanyaan 

yang berbeda-beda (pilihan ganda, 

…….. …….. 
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menjodohkan, benar-salah, 

melengkapi) digunakan. 

12. Pertanyaan memancing jawaban yang 

relevan dengan isi pelajaran yang 

disajikan. 

…….. …….. 

13. Pernyataan kembali konsep-konsep 

penting diberikan untuk memperkuat 

pembelajaran. 

…….. …….. 

14. Ketika peserta didik menjawab dengan 

salah, balikan diberikan untuk 

menyarankan informasi apa yang 

cocok dan harus dicakup. 

…….. …….. 

15. Kosa kata yang sesuai bagi peserta 

didik digunakan. 

…….. …….. 

16. Posttest dimasukkan untuk 

menentukan prestasi peserta didik 

mengenai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

…….. …….. 

17. Peserta didik mengetahui apa yang 

harus dikerjakan; prosedur khusus apa 

pun dalam berinteraksi dengan 

komputer sudah dijelaskan. 

…….. …….. 

18. Kesempatan untuk sering berinteraksi 

antara peserta didik dengan komputer 

disediakan. 

…….. …….. 

19. Peserta didik diberitahukan tentang 

statusnya (skor, jumlah pelajaran yang 

telah diselesaikan, dan lain-lain) 

…….. …….. 

20. Keterampilan mengetik perlu untuk 

membuat jawaban telah diminimalkan. 

…….. …….. 

21. Fleksibilitas dalam menerima jawaban 

peserta didik, khususnya sinonim telah 

dikembangkan. 

…….. …….. 

22. Kesempatan untuk memperoleh 

bantuan dalam pelajaran (seperti 

HELP, RESTART, dan REVIEW) tersedia. 

…….. …….. 

23. Pelajaran tidak panjang hingga 

membosankan. 

…….. …….. 

24. Materi tambahan perlu untuk 

penggunaan pelajaran disiapkan 

untuk peserta didik. 

…….. …….. 

25. Pelajaran berbeda dari buku teks, 

kuliah, atau buku pelajaran 

terprogram. 

…….. …….. 
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Untuk program pengembangan media, sebaiknya masukan dari 

peserta didik sangat diperlukan. Masukan tersebut berhubungan dengan 

aspek kognitif, lingkungan belajar, afektif, dan pendapat atau ekspektasi. 

Berikut adalah salah satu contoh pengumpulan informasi dari pemakai 

media pembelajaran komputer. 
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Tabel 9 Program Pengembangan Media 

No. Pernyataan-pernyataan Ya  Tidak  Ragu 

1. Pelajaran pendahuluan membuat program komputer 

mudah digunakan. 

…… …… …… 

2. Komputer susah digunakan. …… …… …… 

3. Saya kira saya dapat belajar banyak dari program 

komputer ini. 

…… …… …… 

4. Saya lebih senang mempelajari pelajaran ini dalam 

kelas biasa daripada dengan komputer. 

…… …… …… 

5. Saya pernah belajar dari komputer. …… …… …… 

6. Saya ingin belajar lebih banyak lagi melalui komputer. …… …… …… 

7. Saya banyak belajar dari komputer ini. …… …… …… 

8. Saya lebih senang mempelajari pelajaran ini dalam 

kelas biasa dari pada melalui komputer. 

…… …… …… 

9. Pelajaran ini telah mendorong saya untuk 

mengembangkan keterampilan dasar saya. 

…… …… …… 

10. Sebaiknya program pelajaran di komputer terus 

dikembangkan. 

…… …… …… 

11. Saya dapat menggunakan apa yang telah saya 

pelajari dari komputer dalam kehidupan sehari-hari 

saya. 

…… …… …… 

 

No. Pernyataan-pernyataan Ya  Sering  Kadang  Tidak  

12. Saya senang menggunakan komputer. …… …… …… …… 

13. Pelajaran ini menantang saya agar saya 

melakukan yang terbaik. 

…… …… …… …… 

14. Mengikuti tes membantu saya 

memahami bahwa saya sesungguhnya 

mengerti bahan pelajaran itu. 

…… …… …… …… 

15. Saya ingin belajar lebih banyak lagi 

melalui komputer. 

…… …… …… …… 

16. Komputer tersedia kapan saja saya 

menginginkannya. 

…… …… …… …… 

17. Komputer memberi saya kesempatan 

untuk bekerja sesuai dengan kecepatan 

saya 

…… …… …… …… 

18. Saya mencoba untuk menyelesaikan 

pelajaran bukannya mempelajari 

pelajaran itu. 

…… …… …… …… 

19. Komputer tampaknya selalu rusak. …… …… …… …… 

20. Seseorang selalu ada untuk membantu 

saya ketika ada kerusakan komputer 

atau masalah lain. 

…… …… …… …… 

21. Bagi saya kebanyakan pekerjaan dan 

latihan dalam pelajaran ini. 

…… …… …… …… 

(Diadopsi dari Arsyad, 2006: 177-188) 
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A. Pendidikan Inklusif  

1. Pengertian Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif di Indonesia sudah menjadi salah satu topik 

menarik dalam berbagai kajian akses dan mutu pendidikan. Dari satu 

sisi pemerintah sudah memasukkan pendidikan inklusif sebagai 

kebijakan nasional. Di sisi lain implementasi pendidikan inklusif masih 

belum sepenuhnya dipahami oleh para implementor baik pada tingkat 

Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, 

serta implementor pada tingkat satuan pendidikan baik para kepala 

sekolah maupun guru sebagai pendidiknya. Pemahaman pendidikan 

inklusif masih perlu dibangun mulai dari memahami pengertian, 

memahami pengembangan kurikulum pendidikan inklusif, memahami 

media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusif, memahami proses pembelajaran dan penanganan, dan 

memahami sistem evaluasi hasil belajarnya.  

Pemerintah Indonesia merumuskan pengertian pendidikan 

inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan 

kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan 

potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti 

pendidikan atau pembelajaran didalam lingkungan pendidikan secara 

bersama-sama dengan pesta didik pada umumnya (Permendiknas No. 

70 Tahun 2009). Adapun peserta didik yang mendapat pelayanan 

pendidikan inklusif adalah anak tunanetra, tunarungu, tunawicara, 

tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban 

belajar, tunaganda, autis, gangguan motorik, korban penyalahgunaan 

narkoba-obat terlarang-zat adiktif, dan kelainan lainnya.  

Konsep pendidikan inklusif bukanlah nama lain dari pendidikan 

khusus. Pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah reguler di 

semua jenis, jenjang, dan lajur pendidikan. Sedangkan pendidikan 

khusus diselenggarakan pada sistem pelayanan pendidikan yang 

bersifat segregatif di satuan Pendidikan Luar Biasa seperti TKLB, 

SDLB, SMPLB, SMALB, dan SMKLB.  

Pendidikan inklusif memberikan pelayanan pendidikan semua 

anak agar dapat belajar bersama-sama di satuan pendidikan umum. 

Layanan pendidikan memperhatikan keragaman dan kebutuhan 

individual. Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang 

seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan 

khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan 

memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.  
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Di antara para ahli berpendapat bahwa pendidikan inklusif 

dimaknai sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan 

anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di 

kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam 

O’Neil, 1944). Sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung 

semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program 

pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan 

dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak 

berhasil (Stainback, 1980).  

Dalam seminar Agra tahun 1998 telah dirumuskan bahwa esensi 

pendidikan inklusif, adalah: 

a. Pendidikan yang lebih luas daripada pendidikan formal, mencakup 

pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal.  

b. Suatu pendidikan yang mengakui bahwa semua anak dapat 

belajar.  

c. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan 

memenuhi kebutuhan semua anak. 

d. Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak, 

yaitu perbedaan usia, gender, etnik, bahasa, ketunaan, status 

kesehatan, dan kemampuan. 

e. Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang 

sesuai dengan budaya dan konteksnya.  

f. Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk 

mempromosikan masyarakat yang inklusif. 

 

2. Sasaran Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan 

yang seluas-luasnya kepada sasaran semua peserta didik usia 

sekolah termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang terdiri atas 

anak yang mengalami hambatan permanen, temporer maupun 

hambatan dalam perkembangan. Anak-anak dengan kebutuhan 

khusus yang dapat dilayani melalui pendidikan inklusif diantaranya, 

cacat fisik, intelektual, sosial, emosional, cerdas dan atau atau 

berbakat istimewa, anak yang tinggal di daerah terpencil atau 

terbelakang, suku terasing, korban bencana alam atau  sosial, 

kemiskinan, warna kulit, gender, ras, bahasa, budaya, agama, tempat 

tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak 

pedesaan, anak kota, anak terlantar, tuna wisma, anak terbuang, 

anak yang terlibat dalam sistem pengadilan remaja, anak terkena 
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daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak 

narkoba HIV atau AIDS (ODHA), anak gelandangan dan nomaden, dan 

sebagaimya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Dengan 

demikian pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan 

konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (education for all) 

dan konsep tentang perbaikan sekolah (schools improvement). 

 

3. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

a. Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu 

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun 

strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan 

pendidikan dan peningkatan mutu. Pendidikan inklusif merupakan 

salah satu strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan, karena lembaga pendidikan inklusi bisa menampung 

semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan 

lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan strategi peningkatan 

mutu, karena model pembelajaran inklusif menggunakan 

metodologi pembelajaran bervariasi yang bisa menyentuh pada 

semua anak dan menghargai perbedaan. 

b. Prinsip kebutuhan individual 

Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang 

berbeda-beda, oleh karena itu pendidikan harus diusahakan 

sesuai dengan kondisi dan karakteristik anak yang beragam. 

Sehingga proses pembelajaran pun perlu mempertimbangan 

bahwa siswa menjadi pusat sumber belajar (Studen Center 

Learning). 

c. Prinsip Kebermaknaan 

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga 

komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman dan 

saling menghargai perbedaan. Sehingga nilai kebersamaan di 

tengah perbedaan menjadi bermakna sebagai kekayaan untuk 

bersatu dan merasa saling memiliki satu sama lainnya. 

d. Prinsif Keberlanjutan 

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan 

pada semua jenis, jenjang, dan jalur satuan pendidikan, mulai dari 

perekrutan, proses pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar 

yang adil tanpa diskriminasi sebagai satu pelayanan yang 

berkesinambungan. 

e. Prinsif Keterlibatan 

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan 
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seluruh komponen pendidikan terkait. Karena pihak sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tidak akan mampu 

mewujudkan sendiri dengan lancar dan baik tanpa bantuan dan 

peran serta orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah 

pemangku kebijakan pendidikan.   

 

B. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus  

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Konsep anak berkebutuhan khusus  memiliki arti yang lebih luas 

dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan 

khusus adalah anak yang dalam  pendidikan memerlukan pelayanan 

yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak 

berkebutuhan khusus ini mengalami  hambatan dalam belajar dan 

perkembangan. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan 

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing 

anak.  

Secara umum rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi 

dua kategori yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus yang 

bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu, dan anak 

berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang 

mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan 

kondisi dan situasi lingkungan. Misalnya, anak yang mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat kerusuhan dan bencana 

alam, atau tidak bisa membaca karena kekeliruan guru mengajar, 

anak yang mengalami kedwibahasaan (perbedaan bahasa di rumah 

dan di sekolah), anak yang mengalami hambatan belajar dan 

perkembangan karena isolasi budaya dan karena kemiskinan. Anak 

berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak mendapatkan 

intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya bisa 

menjadi permanen.  

Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen 

maupun yang temporer, memiliki perkembangan hambatan belajar 

dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang 

dialami oleh setiap anak, disebabkan oleh tiga hal, yaitu: (1) faktor 

lingkungan (2) faktor dalam diri anak sendiri, dan (3) kombinasi antara 

faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak.  

 

2. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus  

Anak Berkebutuhan Khusus memiliki jenis yang beragam sesuai 

dengan kondisi dan kekhususannya. Untuk mengenalinya perlu  
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dikelompokkan  menjadi anak berkebutuhan khusus temporer dan 

permanen. Khususnya secara permanen dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 

a. Anak dengan gangguan penglihatan (Tunanetra), 

1) Anak kurang penglihatan (low vision) 

2) Anak tunanetra total (totally blind).  

b. Anak dengan gangguan pendengaran dan bicara (Tunarungu atau 

Wicara), 

1) Anak kurang dengar (hard of hearing) 

2) Anak tuli (deaf) 

c. Anak dengan kelainan kecerdasan  

1) Anak dengan gangguan kecerdasan (intelektual) di bawah rata-

rata (tunagrahita) 

a) Anak tunagrahita ringan ( IQ IQ 50 – 70). 

b) Anak tunagrahita sedang (IQ 25 – 49). 

2) Anak dengan kemampuan intelegensi di atas rata-rata  

d. Anak dengan gangguan anggota gerak (Tunadaksa). 

1) Anak layu anggota gerak tubuh (polio) 

2) Anak dengan gangguan fungsi syaraf otak (cerebral palcy) 

e. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi (Tunalaras) 

1) Anak dengan gangguan perilaku 

a) Anak  dengan gangguan perilaku ringan 

b) Anak dengan gangguan perilaku sedang 

c) Anak dengan gangguan perilaku berat 

2) Anak dengan gangguan emosi 

a) Anak  dengan gangguan emosi ringan 

b) Anak dengan gangguan emosi sedang 

c) Anak dengan gangguan emosi berat 

f. Anak dengan kesulitan belajar spesifik 

1) Disleksia atau kesulitan belajar membaca. 

2) Disgrafia atau kesulitan belajar menulis. 

3) Diskalkulia atau kesulitan belajar berhitung 

g. Anak lamban belajar (slow learner). 

1) Lamban belajar karena faktor IQ pada umumnya berprestasi 

rendah. 

2) Lamban belajar yang diakibatkan oleh lemahnya kemampuan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar tertentu 

pada sebagian materi pelajaran yang harus dikuasi 

sebelumnya. 
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h. Anak Autis 

1) Ditinjau dari perilakunya 

a) Autisme yang Hiperaktif  

b) Autisme yang Hipoaktif  

c) Autisme Agresif  

d) Autisme Self-Injury 

2) Ditinjau dari saat kemunculan 

a) Autisme Klasik  

b) Autisme Regresi  

3) Ditinjau dari wicara 

a) Autisme Verbal 

b) Autisme Non Verbal 

i. Anak Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

ADHD adalah sebuah gangguan pada perkembangan otak yang 

menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta 

susah memusatkan perhatian. Kondisi ini dulunya dikenal dengan 

ADD atau Attention Deficit Disorder. Jadi ADHD merupakan suatu 

gangguan di mana seseorang anak menunjukkan perilaku 

hiperaktif, impulsif dan atau atau tidak punya perhatian yang 

sejalan dengan usianya.  

1) Hiperaktif dimaknai sebagai kapasitas perilaku seseorang 

yang berlebihan dibanding usianya.  

2) Impulsif diartikan sebagai tindakan seseorang yang tanpa 

menggunakan pemikiran yang mendahuluinya.  

3) Tidak punya perhatian dimaknai sebagai tindakan seseorang 

yang tidak mudah mempertahankan satu aktifitas dengan 

penuh perhatian. Seseorang yang mudah terganggu dengan 

keadaan sekitarnya. 

 

C. Hambatan dan Kebutuhan Pembelajaran ABK 

1. Anak Dengan  Hambatan Penglihatan (Tunanetra)  

Anak dengan  gangguan penglihatan (Tunanetra) adalah anak 

yang mengalami gangguan daya penglihataan sedemikian rupa, 

sehingga membutuhkan layanan  khusus dalam pendidikan maupun 

kehidupannya.  

Layanan khusus dalam pendidikan bagi mereka, yaitu dalam 

membaca menulis dan berhitung diperlukan huruf Braille bagi yang 

tunanetra total, dan bagi yang masih memiliki sisa penglihatan 

diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar, media yang 
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dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Di samping itu diperlukan 

latihan orientasi dan mobilitas.  

Untuk mengenali mereka, kita dapat melihat  ciri-ciri sebagai 

berikut:  

a. Kurang melihat (kabur), tidak mampu mengenali orang pada jarak 

6 m.  

b. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. 

c. Tidak dapat menulis mengikuti garis lurus.  

d. Sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan,  

e. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering.   

f. Tidak mampu melihat.  

g. Peradangan hebat pada kedua bola mata,  

h. Mata bergoyang terus  

 

Anak dengan gangguan penglihatan dapat juga dikelompokkan 

berdasarkan:  

a. Berdasarkan ukuran ketajaman penglihatan, anak tunanetra    

dapat    dibagi menjadi: 

1)  Mampu melihat dengan ketajaman penglihatan (acuity) 20 atau 

70 artinya anak tunanetra melihat dari jarak 20  feet (6 meter) 

sedangkan orang pada umumnya melihat dari jarak 70 feet (21 

meter). Mereka digolongkan ke dalam low vision (keterbatasan 

penglihatan) 

2)  Mampu membaca huruf paling besar di Snellen Chart dari jarak 

20 feet (acuity 20 atau 200–legal blind) dikategorikan 

tunanetra total. Ini berarti anak tunanetra melihat huruf E dari 

jarak 6 meter, sedangkan anak lainnya dapat melihat huruf E 

dari jarak 60 meter. 

b. Anak dengan keterbatasan penglihatan (low vision)  

Karakteristik anak yang memiliki keterbatasan penglihatan 

(low vision): 

1) Mengenal bentuk atau objek dari berbagai jarak. 

2) Menghitung jari dari berbagai jarak. 

3) Tidak mengenal tangan yang digerakan. 

c. Kelompok yang mengalami keterbatasan penglihatan berat 

(tunanetra total): 

1) Mempunyai persepsi cahaya (light perception) 

2) Tidak memiliki persepsi cahaya (no light perception) 

d. Dalam perspektif  pendidikan, tunanetra dikelompokan menjadi: 

1) Mereka yang mampu membaca huruf cetak standar. 
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2) Mampu membaca huruf cetak standar, tetapi dengan bantuan 

kaca pembesar. 

3) Mampu membaca huruf cetak dalam ukuran besar (misal: 

ukuran huruf  no. 18). 

4) Mampu membaca huruf cetak secara kombinasi, cetakan 

reguler, dan cetakan besar. 

5) Menggunakan huruf  Braille tetapi masih bisa melihat cahaya.  

e.  Keterbatasan Anak Tunanetra 

  Dalam pembelajaran umumnya anak tunanetra mengalami 

berbagai keterbatasan di antaranya  : 

1) Keterbatasan dalam konsep dan pengalaman baru. 

2) Keterbatasan dalam berinteraksi dalam lingkungan. 

3) Keterbatasan dalam mobilitas. 

f.  Kebutuhan Pembelajaran Anak Tunanetra  

Karena keterbatasan anak tunanetra seperti tersebut di atas 

maka pembelajaran bagi mereka mengacu pada prinsif-prinsif 

sebagai berikut : 

1) Kebutuhan pengalaman konkrit. 

2) Kebutuhan pengalaman yang terintegrasi. 

3) Kebutuhan dalam berbuat dan bekerja dalam belajar 

 

2.  Anak Dengan Hambatan Pendengaran (Tunarungu)  

Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian 

daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi 

secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat 

bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan 

khusus.  

Ciri-ciri anak tunarungu pada umumnya dapat dikenali melalui 

kebiasaan yang dilakukannya, seperti  :    

a. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. 

b. Banyak perhatian terhadap getaran. 

c. Terlambat dalam perkembangan bahasa 

d. Tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara, 

e. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, 

f. Kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara, 

g. Ucapan kata tidak jelas, kualitas suara aneh atau monoton, 

Kebutuhan pembelajaran anak tunarungu secara umum tidak 

berbeda dengan anak pada umumnya. Tetapi mereka memerlukan 

perhatian dalam kegiatan pembelajaran antara lain: 
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a. Tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara 

membelakanginya 

b. Anak hendaknya didudukkan paling depan, sehingga memiliki 

peluang untuk mudah membaca bibir guru. 

c. Perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk 

mendengarkan. 

d. Informasikan bahwa anak untuk selalu memperhatikan wajah guru, 

bicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila 

memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak. 

e. Guru bicara dengan volume biasa tetapi dengan gerakan bibirnya 

yang harus jelas. 

 

3. Anak Dengan Hambatan Intelektual (Tunagrahita)  

Tunagrahita (retardasi mental) adalah anak yang secara nyata 

mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental-

intelektual di bawah rata-rata,  sehingga mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka memerlukan layanan 

pendidikam khusus. Ketunagrahitaan mengacu pada intelektual 

umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Para 

tunagrahita mengalami hambatan dalam tingkah laku dan 

penyesuaian diri. Semua itu berlangsung atau terjadi pada masa 

perkembangannya.  

Seseorang dikatakan tunagrahita apabila memiliki tiga indikator, 

yaitu:  

a. Keterlambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah 

rata-rata.  

b. Ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif.  

c. Hambatan perilaku sosial atau adaptif terjadi pada usia 

perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun. 

Tingkat kecerdasan seseorang diukur melalui IQ (intelligence 

quotient). Dan tingkat kecerdasan biasa dikelompokkan ke dalam 

tingkatan sebagai berikut:  

a. Tunagrahita ringan  memiliki IQ 70-55 

b. Tunagrahita sedang  memiliki IQ 55-40 

Contoh perbedaan kemampuan belajar dan penyelesaian tugas 

anak  tunagrahita berdasarkan ekuivalensi usia kalender (CA) dengan 

Usia Mental (MA) sebagai berikut :  

 

Nama 

 

Umur 

(CA) 

 

IQ 

Umur 

kecerdasan 

(MA) 

 

Kemampuan mempelajari dan 

melakukan tugas 
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Si A 

 

10 th 

 

100 

 

10 tahun 

Ia tidak kesulitan mempelajari 

kemampuan tugas-tugas seumurnya 

karena CA-nya, sama dengan MA-nya 

(normal) 

 

Si B 

 

10 th 

 

70-

55 

 

7-5,5 tahun 

Ia dapat mempelajari materi 

pembelajaran atau  tugas anak usia 

5,5 tahun sampai dengan 7 tahun 
 

Si C 
 

10 th 
 

55-

40 

 

5,5-4 tahun 

Ia dapat mempelajari materi  

pembelajaran atau tugas anak usia 4 

tahun sampai dengan 5,5 tahun 

 

Si D 

 

10 th 

 

40-

25 

 

4 th -2,5 

tahun 

Ia dapat mempelajari materi 

pembelajaran atau  tugas anak usia 4 

tahun sampai 2,5 tahun 

 

Si E 

 

10 th 

 

25 

ke 

 

2,5 tahun ke 

bawah 

Ia dapat mempelajari materi 

pembelajaran atau  tugas anak usia 

2,5 tahun ke bawah 

 

Ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita dapat diperhatikan 

melalui : 

a. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau 

besar, 

b. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, 

c. Tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan  

d. Kordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali) 

 

Kebutuhan Pembelajaran Anak Tunagrahita: 

a. Perbedaan tunagrahita dengan anak lainnya dalam proses belajar 

adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik 

belajarnya. 

b. Perbedaan karakteristik belajar anak tunagrahita dengan anak 

sebayanya, anak tunagrahita mengalami masalah dalam hal: 

1) Tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah 

2) Melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru 

3) Minat dan perhatian  terhadap penyelesaian tugas. 

 

4. Anak Dengan Hambatan Gerak Anggota Tubuh  (Tunadaksa) 

Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat 

yang menetap pada anggota gerak pada tulang, sendi, dan otot. 

mereka mengalami gangguan gerak karena kelayuan otot, atau 

ganggungsi syaraf otak (disebut Cerebral Palsy atau CP). Pengertian 

anak tunadaksa bisa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi 

anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai 

seseorang yang fisik dan kesehatanya terganggu sehingga mengalami 
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kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.  Untuk 

meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan pendidikan 

khusus.  Peristilahan dalam kelumpuhan dibagi menurut daerah 

kelumpuhannya. Kelumpuhan sebelah badan disebut hemiparalise, 

kelumpuhan kedua anggota gerak bawah disebut paraparalise.  

Ciri-ciri anak tunadaksa dapat dikenali  berikut:  

a. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam,  

b. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak 

sempurna atau lebih kecil dari  biasa, 

c. Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur atau tidak   

terkendali, bergetar) 

d. Terdapat cacat pada anggota gerak, 

e. Anggota gerak layu, kaku, lemah atau lumpuh. 

 

Kebutuhan Pembelajaran Anak Tunadaksa  

Guru sebelum memberikan pelayanan dan pembelajaran bagi 

anak tundaksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

a.  Segi kesehatan anak  

Apakah ia memililki kelainan khusus seperti kencing manis atau 

pernah dioperasi, kalau digerakkan sakit sendinya, dan masalah 

lain seperti harus meminum obat dan sebagainya. 

b.  Kemampuan gerak dan mobilitas  

Apakah anak ke sekolah menggunakan transportasi khusus, alat 

bantu gerak, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan 

lingkungan yang harus dipersiapkan.  

c. Kemampuan komunikasi  

Apakah ada kelainan dalam berkomunikasi, dan alat komunikasi 

yang akan digunakan (lisan, tulisan, isyarat) dan sebagainya. 

d.  Kemampuan dalam merawat diri  

Apakah anak dapat melakukan perawatan diri dalam aktivitas 

sehari-hari atau tidak. Misalnya; dalam berpakaian, makan, mandi 

dan kegiatan lainnya 

e.  Posisi  

Bagaimana posisi anak tersebut pada waktu menggunakan alat 

bantu, duduk pada saat menerima pelajaran, waktu istirahat, di 

kamar kecil (toilet), saat makan dan sebagainya. Sehinga physical 

therapis sangat diperlukan. 
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5. Anak Dengan Hambatan Sosial Perilaku dan Emosi (Tunalaras)  

Anak dengan gangguan perilaku (Tunalaras) adalah anak    yang    

berperilaku menyimpang baik pada taraf sedang, berat dan sangat 

berat, terjadi pada usia anak dan remaja, sebagai akibat terganggunya 

perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan 

dirinya sendiri maupun lingkungan, maka dalam mengembangkan 

potensinya memerlukan pelayanan   dan pendidikan secara khusus.  

Di dalam lingkungan pendidikan khusus dikenal dengan nama 

anak tunalaras (behavioural disorder). Kelainan tingkah laku 

ditetapkan bila mengandung unsur: 

a. Tingkah laku anak menyimpang dari standar yang diterima umum. 

b. Derajat penyimpangan tingkah laku dari standar umum sudah 

ekstrim. 

c. Lamanya waktu pola tingkah laku itu dilakukan. 

Anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku memiliki ciri-

ciri: 

a. Cenderung membangkang. 

b. Mudah terangsang emosinya atau emosional atau mudah marah. 

c. Sering melakukan tindakan agresif, merusak, mengganggu. 

d. Sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau 

hukum. 

e. Cenderung prestasi belajar dan motivasi rendah sering bolos jarang 

masuk sekolah.  

Kebutuhan Pembelajaran Anak Tunalaras 

Kebutuhan pembelajaran bagi anak tunalaras yang harus 

diperhatikan guru antara lain adalah: 

a. Perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif (aman) bagi 

setiap anak.  

b. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dan masalah 

yang dihadapi oleh setiap anak. 

c. Adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris sesuai dengan bakat 

dan minat anak.  

d. Perlu adanya pengembangan akhlak atau mental melalui kegiatan 

sehari-hari, dan contoh dari lingkungan.  

 

6. Anak Dengan Hambatan Lamban Belajar (Slow Learner)  

Lamban belajar (slow learner) adalah anak yang memiliki 

potensi intelektual sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak 

termasuk anak tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar  80-85). 

Dalam beberapa hal anak ini mengalami hambatan atau 
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keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan kemampuan 

untuk beradaptasi, tetapi lebih baik dibanding dengan yang 

tunagrahita. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama 

dibanding dengan sebayanya.  Sehingga mereka memerlukan layanan 

pendidikan khusus.  

Ciri-ciri yang dapat diamati pada anak lamban belajar adalah : 

a. Rata-rata prestasi belajarnya rendah  

b. Menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat   

dibandingkan teman-teman seusianya. 

c. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat.  

Anak lamban belajar membutuhkan pembelajaran khusus antara 

lain  

a. Waktu yang lebih lama dibanding anak pada umumnya.  

b. Ketelitian, kecermatan, dan kesabaran guru untuk tidak terlalu 

cepat dalam memberikan penjelasan. 

c. Memperbanyak latihan dari pada hapalan dan pemahaman. 

d. Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif. 

e. Diperlukan pengajaran remedial. 

 

7. Anak Dengan Hambatan Berkesulitan Belajar Spesifik  

Dalam pelayanan pendidikan di sekolah umum, sering kali guru 

dihadapkan pada siswa yang mengalami problem belajar atau 

kesulitan belajar salah satu kelompok kecil siswa yang termasuk 

dalam klasifikasi tersebut adalah kelompok anak yang berkesulitan 

belajar spesifik atau disebut specific learning disabilities.  

Anak berkesulitan belajar adalah individu yang mengalami 

gangguan dalam suatu proses psikologis dasar, disfungsi sistem 

syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam 

kegagalan-kegagalan nyata dalam: pemahaman,  gangguan 

mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, 

berhitung, atau keterampilan sosial.  

Kesulitan tersebut bukan bersumber pada sebab-sebab 

keterbelakangan mental, gangguan emosi, gangguan pendengaran, 

gangguan penglihatan, atau karena kemiskinan, lingkungan, budaya, 

ekonomi, ataupun kesalahan metode mengajar yang dilakukan oleh 

guru.  

Secara garis besar kelompok siswa berkesulitan  belajar dapat 

dibagi dua :  
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Pertama, yang berkaitan dengan perkembangan 

(developmental learning disabilities), mencakup gangguan motorik 

dan persepsi, bahasa dan komunikasi, memori, dan perilaku sosial.  

Kedua yang berkaitan dengan akademik (membaca, menulis, 

dan berhitung) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, tetapi kedua 

kelompok ini tidak dapat dipisahkan secara tegas karena ada 

keterkaitan di antara keduanya (Kirk dan Gallagher, 1986: Mulyono 

Abdurahman, 1996: Hidayat, 1996).  

Kesulitan belajar dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari 

peserta didik yang berkecerdasan rata-rata, sampai yang 

berinteligensi tinggi. Kesulitan belajar dapat berdampak negatif tidak 

saja dalam penguasaan prestasi akademik, tetapi juga perkembangan 

kepribadiannya.  

Kesulitan belajar yang dialaminya bukanlah sesuatu yang 

menetap, sebab intervensi dini dan pendekatan profesional secara 

terpadu dapat menangani kesulitan belajar yang mereka hadapi. 

Sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya, guru di pada 

satuan pendidikan penyelenggara pendidikan khusus memiliki posisi 

strategis dalam membantu  peserta didik yang berkesulitan belajar.  

Guru merupakan ujung tombak dalam membantu mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi para peserta didik, termasuk 

permasalahan yang dihadapi anak kesulitan belajar. Untuk itu, sejalan 

dengan bervariasinya jenis dan tingkat kesulitan belajar yang dihadapi 

anak, langkah pertama yang harus dilakukan guru adalah mampu 

melakukan identifikasi atau penjaringan terhadap mereka melalui 

pengenalan ciri-ciri atau karakteristik yang ditampilkannya. Kedua, 

mampu melakukan assesmen, merumuskan dan melaksanakan 

program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, 

permasalahan, dan kebutuhannya.  

Dan, kemampuan melakukan kerja sama secara terpadu 

dengan propesi lain yang terkait dengan kondisi anak. Anak 

berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca 

(disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar 

berhitung (diskalkulia), sedangkan dalam mata pelajaran lain, mereka 

tidak mengalami kesulitan yang berarti.  

Ciri-ciri anak berkesulitan belajar spesifik:  

a. Anak yang mengalami kesulitan membaca (disleksia) 

1) Kesulitan membedakan bentuk. 

2) Kemampuan memahami isi bacaan rendah. 

3) Sering melakukan kesalahan dalam membaca. 
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b. Anak yang mengalami kesulitan menulis (disgrafia). 

1) Sangat lamban dalam menyalin tulisan. 

2) Sering salah menulis hurup b dengan p, p dengan q, v dengan 

u, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. 

3) Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. 

4) Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. 

5) Menulis huruf dengan posisi terbalik (p ditulis q atau b). 

c. Anak yang mengalami kesulitan berhitung (diskalkulia). 

1) Sulit membedakan tanda-tanda: +, -, x, :, >, <, = 

2) Sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. 

3) Sering salah membilang secara berurutan. 

4) Sering salah membedakan angka 9 dengan 6; 17 dengan 71, 2  

dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya. 

5) Sulit membedakan bangun-bangun geometri.  

 

Kebutuhan Pembelajaran Anak Berkesulitan belajar khusus. 

Anak berkesulitan belajar khusus memiliki dimensi kelainan 

dalam beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran, diantaranya:  

1) Materi pembelajaran hendaknya disesuikan dengan hambatan 

dan masalah yang dihadapi anak. 

2) Memerlukan uratan belajar yang sistimatis yaitu dari pemahaman 

yang konkrit ke yang abstrak. 

3) Menggunakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan 

hambatannya. 

4) Pembelajaran sesuai dengan urutan dan tingkatan pemahaman 

anak. 

5) Pembelajaran remedial. 

 

8. Anak Dengan Hambatan Autis  

Autis dari kata auto, yang berarti sendiri, dengan  demikian  

dapat diartikan  seorang anak yang hidup dalam dunianya.  Anak autis 

cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, 

perilaku sosial.  

Anak autis  memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

a. Mengalami hambatan di dalam bahasa.  

b. Kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat 

sosial. 

c. Kekakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan. 

d. Kurang memiliki perasaan dan empati. 
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e. Sering berperilaku di luar kontrol dan meledak-ledak. 

f. Secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku. 

g. Kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri. 

h. Keterbatasan dalam mengekspresikan diri. 

i. Berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi 

dengan lingkungan.  

Kebutuhan Pembelajaran Anak Autis  

Anak autis  membutuhkan pembelajaran khusus antara lain 

sebagai berikut: 

a. Diperlukan pengembangan strategi untuk belajar dalam kelompok.  

b. Perlu menggunakan beberapa teknik untuk menghilangkan 

perilaku negatif yang muncul dan mengganggu kelangsungan 

proses belajar secara keseluruhan.  

c. Guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan 

berbagai bantuan. 

d. Guru terampil mengubah lingkungan belajar yang nyaman dan 

menyenangkan bagi anak, sehingga tingkah laku anak dapat 

dikendalikan   

 

D. Media Pembelajaran Pendidikan Inklusif 

Depdiknas, 2007 telah mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan 

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai media 

pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Media pembelajaran bagi 

Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan pelayanan pendidikan di 

sekolah inklusif dapat dikelompokkan sesuai dengan hambatan anak 

dalam belajar.  

1. Media Pembelajaran Hambatan Intelektual. 

    Media pembelajaran bagi anak yang mengalami hambatan 

intelektual dalam pendidikan inklusif perlu disesuaikan dengan jenis 

Anak Berkebutuhan Khusus. Ketepatan penggunaan media akan 

membantu anak berkebutuhan khusus dalam mempermudah proses 

pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajarnya. Media 

pembelajaran bagi  anak yang mengalami hambatan intelektual 

adalah : 

 a. Anak Tunagrahita 

Jenis media atau alat bantu kegiatan pembelajaran bagi 

anak tunagrahita diperuntukkan untuk membantu kegiatan  : 

1) Asesmen 

Tingkat inteligensi dan kognitif anak tunagrahita 

memerlukan penanganan cermat dalam mengidentifikasi dan 
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mengasesmen kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. 

Asesmen pada anak tunagrahita dilakukan untuk mengukur 

tingkat intelegensi dan kognitif anak. Alat  yang bisa digunakan 

seperti dalam daftar di bawah ini. 

Daftar Alat Asesmen Anak Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Tes Intelegensi 

WISC-R 

Alat atau instrumen untuk mengukur tingkat 

kecerdasan seseorang model WISC-R 

2 Tes Intelegensi 

Stanford Binet 

Alat atau instrumen untuk mengukur tingkat 

kecerdasan seseorang model Stanford Binet 

3 Cognitive Ability 

Test 

alat atau instrumen untuk mengukur tingkat 

pengetahuan yang dikuasai 

 

2) Latihan Sensori Visual 

Tingkat kecerdasan anak tunagrahita bervariasi dari yang 

ringan sampai yang berat.  Keadaan tersebut dapat membuat 

anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk berpikir abstrak 

dan mengalami kesulitan membedakan warna dan mengenal 

bentuk. Untuk membantu sensori visual anak tunagrahita dapat 

menggunakan alat seperti dalam daftar di bawah ini.  

Daftar Media-Alat Latihan Sensori Visual Anak Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 
 

 

1 

 
 

Gradasi Kubus 

 Bentuk-bentuk kubus dengan ukuran 

yang bervariasi untuk melatih   

kemampuan atau pemahaman volume 

kubus 
 

2 

 

Gradasi Balok 1 
Bentuk-bentuk balok dengan ukuran 

yang bervariasi berbagai warna.  
 

3 
 

Gradasi Balok 2 

Bentuk-bentuk balok dengan ukuran 

yang bervariasi berbagai warna 

 

4 

 

Silinder 1 
Bentuk-bentuk silinder untuk melatih 

motorik mata dan tangan  
 

5 
 

Silinder 2 

 

Bentuk-bentuk silinder dengan ukuran 

yang bervariasi 

 

6 

 

Silinder 3 
Bentuk-bentuk silinder dengan ukuran, 

warna dan bahan yang bervariasi 
 

7 

 

Menara segitiga 
Bentuk segitiga disusun dengan ukuran 

berurut dari kecil sampai besar 
 

8 

 

Menara Lingkag 
Susunan gelang berdiameter kecil hingga 

besar 
 

9 

 

Menara segi empat 
Susunan segi empat, berukuran kecil 

hingga besar 
 

10 
 

Kotak silinder 

Tempat menyimpan silinder  
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11 
 

Multi sensori 

Alat untuk melatih sensori pemahaman 

bentuk, ukuran, warna atau klasifikasi 

objek dan tekstur 
 

12 

 

Puzzle Binatang Puzzle bentuk potongan gambar binatang 

 

13 

 

Puzzle Konstruksi 
Puzzle bentuk konstruksi atau rancang 

bangun sederhana 
 

14 

 

Puzzle Bola  
Puzzle bentuk potongan bola atau 

lingkaran 
 

15 

 

Boks Sortir Warna 
Alat bantu untuk melatih persepsi 

penglihatan melalui diskriminasi warna 
 

16 
Geometri Tiga 

Dimensi 

Model-model bentuk benda beraturan 

tiga dimensi 
 

17 
Papan Geometri 

(Roden set) 

Papan latih bentuk beraturan model 

Roden 
 

18 
Kotak Geometri 

(Box Shape) 

Kotak bertutup dan berlubang sesuai 

bentuk-bentuk beraturan 
 

19 
Konsentrasi 

Mekanis 

Alat latih konsentrasi gerak mekanik 

 

20 
Formmenstockbox 

Mit 

Bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik mata dan tangan, serta konsep 

ruang 
 
 

21 

 

Formmenstockbox 

Bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik mata dan tangan, serta konsep 

ruang 
 

22 

o 

Scheiben-Stepel 

Puzzle 

Bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik pergelangan tangan untuk 

kesiapan menulis 
 

23 
 

Formstec-Stepel 

Puzzle 

Bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik dan konsentasi 

 

24 
 

Fadeldreicke 

Alat untuk melatih ketajaman 

penglihatan dan koordinasi mata-tangan 
 

25 
 

Schmettering 

Puzzle 

Melatih hubungan ruang dan bentuk 

dalam kesatuan objek 

 

26 
 

Puzzle Set 

Berbagai jenis puzzle untuk 

mengembangkan kreativitas, konsep 

ruang dan melatih ingatan 
 

 

27 

 
 

Streckspiel 

Alat untuk melatih ketajaman 

penglihatan dalam dimensi warna dan 

ukuran, menyortir dan mengklasifikasi 

objek secara serasi 
 

28 

 

Geo-Streckbrett 
Alat untuk melatih ketajaman 

penglihatan dan koordinasi mata-tangan 
 

29 

 

Rogenbugentorte 
Alat untuk melatih kemampuan 

mendiskriminasi warna dan motorik 

halus 

 

3) Latihan Sensori Perabaan 
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Kesulitan yang dialami oleh anak tunagrahita salah satunya 

adalah sensori perabaannya sulit membedakan dan mengenali 

bentuk. Untuk membantu sensori perabaan anak tunagrahita 

dapat menggunakan alat bantu sebagai berikut : 

Daftar Alat Latihan Sensori Perabaan Anak 

Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 

 

1 

 

Keping Raba 1 

Keping-keping benda dengan 

ukuran dan tekstual dan tingkat 

kehalusan tinggi 

 

2 

 

Keping Raba 2 

(Gradasi Keping) 

Keping-keping benda dengan 

ukuran dan tekstur dan tingkat 

kehalusan tinggi 

 

3 

 

Keping Raba 3 

(Gradasi Kain) 

Berbagai kain dengan tingkat 

kekasaran, pakan, serat kain yang 

bervariasi 

 

4 

 

Alas Raba (Tactile 

Footh) 

Melatih kepekaan kaki  pada 

lantai yang dikasarkan, dilapis 

lantai bertektur kasar 

5 Fub and Hand Siluet tangan dan kaki 

6 Puzzle 

Pubtastplatten 

Plat puzzle dengan siluet 

 

7 

 

Tactila  

Melatih kepekaan perabaan 

melalui diskriminasi aktual dan 

visual 

 

8 

 

Balance Labirinth 

Spirale 

Alat latih keseimbangan gerak 

tangan pada arah yang berbeda 

bentuk spiral timbul 

 

9 

 

Balance Labirinth 

Maander 

Alat latih keseimbangan gerak 

tangan pada arah yang berbeda 

bentuk segi empat timbul 

 

4) Latihan Sensori Pengecap dan Perasa 

Kesulitan lainnya yang dialami oleh anak tunagrahita 

adalah membedakan rasa dan membedakan aroma atau bau. 

Untuk membantu latihan  sensori pengecap dan perasa anak 

tunagrahita dapat menggunakan alat bantu sebagai berikut : 
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Daftar Alat Latihan Sensori Pengecap dan Perasa Anak 

Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Gelas Rasa Gelas yang berisi cairan atau serbuk 

untuk mengukur tingkat sensitivitas 

rasa 

2 Botol Aroma Botol yang berisi cairan atau serbuk 

untuk mengukur tingkat sensitivitas 

bau 

3 Tactile 

Perception 

Untuk mengukur analisis perabaan 

4 Aesthesiometer Digunakan untuk mengukur 

kemampuan rasa kulit 

 

5) Latihan Bina Diri 

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk merawat diri 

sendiri. Sehingga perlu latihan bina diri. Alat yang bisa 

digunakan adalah : 

 

Daftar Alat Latihan Bina Diri Anak Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Berpakaian 1 Bentuk kancing 

2 Berpakaian 2 Bentuk resleting  

3 Berpakaian 3 Bentuk tali 

 

4 

 

Dressing Frame 

Sets 

Rangka pemasangan pakaian 

kancing, resleting dan tali dikemas 

dalam satu bingkai 

5 Sikat gigi Untuk membiasakan merawat gigi 

6 Pasta gigi Bahan pembersih gigi 

 

6) Memahami Kosep dan Simbol Bilangan 

Anak tunagrahita mengalami kesulitan memahami 

konsep dan simbol bilangan. Untuk itu anak tunagrahita perlu 

dilatih dengan menggunakan alat sebagai media pembelajaran. 

Daftar Alat Memahami Konsep dan Simbol Bilangan Anak 

Tunagrahita 

No Media atau 

Alat 

Keterangan 

1 Keping 

Pecahan  

Peraga bentuk lingkaran menunjukkan bagian 

benda pecahan seperti ½, ¼, 1 atau 3  
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2 Balok 

Bilangan 1 

Alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan 

satuan 

3 Balok 

Bilangan 2 

Alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan 

puluhan 

4 Geometri 

Tiga Dimensi 

Benrupa bentuk-bentuk geometri tiga dimensi 

seperti bulat, lonjong, segitiga, segiempat, 

limas, piramid. 

5 Abacus Alat untuk melatih pemahaman konsep 

bilangan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan 

6 Papan 

Bilangan 

(cukes) 

Berfungsi untuk melatih kemampuan 

memahami bilangan dan dasar operasi 

hitungan 

7 Tiang 

Bilangan 

(seguin 

bretter) 

Papan bersekat dengan angka puluhan dan 

nilai tempat, berfungsi untuk melatih 

kemampuan memahami bilangan puluhan 

dan nilai tempat 

8 Kotak 

Bilangan 

Kota bersekat dilengkapi dengan angka-

angka 1 s.d. 10 dengan lubang sekat 50, 

berfungsi untuk memperkenalkan konsep 

nilai dan simbol bilangan 1 s.d. 10 

 

7) Kreativitas, Daya Pikir dan Konsentrasi 

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk kreativitas 

dan daya pikir. Anak tunagrahita memerlukan latihan 

memahami kreativitas, daya pikir dan konsentrasi dengan 

peralatan khusus. 

Daftar Alat Kreativitas, Daya Pikir dan Konsentrasi Anak 

Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Tetris Kotak berisi potongan kayu untuk 

disusun beraturan sesuai petunjuk 

gambar 

2 Box Konsentrasi 

Mekanis 

Alat latih konsentrasi gerak mekanik 

bentuk kotak atau boks 

3 Puzzle 

Konstruksi 

Puzzle bentuk konstruksi rancang 

bangun sederhana 

4 Rantai Persegi  Mata rantai persegi yang dapat 

disusun atau dirangkai menjadi 

bentuk bangunan 
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5 Rantai Bulat Mata rantai bulat yang dapat disusun 

atau dirangkai menjadi bentuk 

bangun bola 

6 Lego atau Lazi Potongan dengan kaki dan kepala 

yang dapat saling dipasangkan 

membuat bangun tertentu 

 

8) Pengajaran Bahasa  

Anak tunagrahita mengalami kesulitan untuk 

berkomunikasi dan berbahasa. Untuk itu anak tunagrahita perlu 

alat latihan berbahasa.  

Daftar Alat Pengajaran Berbahasa Anak Tunagrahita 
 

No 
Media atau 

Alat 

 

Keterangan 

1 Alphabet 

Loweincase 

Simbol-simbol alphabet atau abjad 

huruf besar 

2 Alphabet Fibre 

Box 

Melatih membaca permulaan dengan 

cara merangkai huruf menjadi kalimat 

bahan dari fibre 

 

9) Latihan Perseptual Motor  

Keterbatasan intelegensi dan kognitif 

mengakibatkan anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam 

perseptual motornya. Untuk itu anak tunagrahita perlu latihan 

perseptual motor.  

Daftar Alat Latihan Perseptual Motor Anak Tunagrahita 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Bak Pasir Melatih kreativitas bentuk 

2 Papan 

Keseimbangan 

Papan untuk melatih keseimbangan 

tubuh 

3 Gradasi Papan 

Titian 

Papan untuk melatih keseimbangan 

tubuh dalam bentuk bertingkat 

4 Keping 

Keseimbangan 

Tangga bertali papan berpenopang 

5 Power Rider Alat untuk  melatih kecekatan 

motorik 

6 Balancier 

Zehner 

Alat untuk keseimbangan gerak 

tubuh yang terdiri dari untaian objek 

bentuk lingkaran  
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7 Balamcierbrett Berfungsi melatih dinamisasi tubuh 

berbentuk lingkarang yang diberi 

torehan melingkar untuk 

menempatkan bola 

8 Balancierwippe Berfungsi melatih keseimbangan 

tubuh melalui gerak kaki berbentuk 

bilah papan yang diberi torehan 

9 Balancier Steg Berfungsi untuk melatih 

keseimbangan beberapa anak 

sekaligus yang terdiri dari bilah-bilah 

papan dan balok yang dapat dirubah 

  

b. Anak Lamban Belajar (Slow Learner) 

Hambatan intelektual juga diamali oleh anak yang tergolong 

lamban belajar. Anak lamban belajar juga membutuhkan 

pembelajaran khusus antara lain waktu yang lebih lama dibanding 

anak pada umumnya. Ketelitian dan kesabaran guru untuk tidak 

terlalu cepat dalam memberikan penjelasan. Memperbanyak 

latihan dari pada hapalan dan pemahaman. Menuntut 

digunakannya media pembelajaran yang variatif oleh guru 

sebagaimana anak yang mengalami hambatan intelektual lainnya. 

Diperlukan  pengajaran remedial. Menggunakan perangkat visual 

seperti bagan atau skema  untuk memberikan gambaran pada 

siswa mengenai langkah-langkah atau bagian-bagian yang 

diajarkan.  

Bagi anak lamban belajar diperlukan ruang untuk 

melaksanakan asesmen, latihan sensori, bina diri, remedial, 

latihan perseptual, keterampilan, dan penyimpanan alat. 

 

c. Anak Kesulitan Belajar (Learning Disabilities) 

1) Alat Asesmen 

Anak yang mengalami kesulitan belajar secara umum 

mengganggu perkembangan integrasi, kemampuan verbal dan 

non verbal. Kesulitan belajar dapat berupa kesulitan berbahasa, 

membaca, menulis, dan menghitung. 

Variasi kesulitan belajar diperlukan identifikasi yang cermat 

agar anak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan 

kemampuannya. 

Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar 

dilakukan untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk 
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memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran. 

Asesemen dapat menggunakan alat : 

a. Instrumen yang dapat mengungkap riwayat kelainan 

b. Tes Inteligensi seperti model WISC-R atau Stanford Binet 

untuk mengukur tingkat kecerdasan. 

 

2) Alat Bantu Ajar Akademik 

a. Anak yang mengalami kesulitan belajar membaca 

(Disleksia). 

Pada umumnya anak yang sulit membaca memerlukan 

program remedial. Untuk itu media atau alat 

pembelajarannya secara khusus dapat menggunakan : 

1) Kartu abjad 

2) Kartu kata 

3) Kartu kalimat 

b. Anak yang mengalami kesulitan belajar bahasa 

Media khusus yang diperlukan oleh anak yang 

mengalami kesulitan belajar bahasa pada saat remedial 

adalah : 

(1) Kartu abjad 

(2) Kartu kata 

(3) Kartu kalimat 

c. Anak yang mengalami kesulitan menulis (Disgrafia) 

Anak yang mengalami kesulitan dalam menulis 

diperlukan remedial menulis dengan dibantu media belajar 

seperti :  

(1) Kartu abjad 

(2) Kartu kata 

(3) Kartu kalimat 

(4) Balok bilangan 

d. Anak yang mengalami kesulitan menghitung (Diskalkulia) 

Anak yang mengalami kesulitan dalam menghitung atau 

matematika diperlukan remedial menghitung dengan 

dibantu media belajar seperti :  

(1) Balok bilangan 

(2) Pias angka 

(3) Kotak bilangan 

(4) Papan bilangan 
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2. Media Pembelajaran Anak Dengan Hambatan Fisik  

a. Anak Tunanetra 

1) Alat Asesmen Anak Tunanetra 

Hambatan penglihatan anak tunanetra memerlukan 

identifikasi dan asesmen untuk mengetahui kondisi 

ketunaannya. Asesmen dilakukan untuk mengukur kemampuan 

penglihatan dalam bentuk geogetri, mengenali warna, serta 

mengukur ketajaman penglihatan. Alat yang biasa digunakan 

untuk melakukan asesmen penglihatan tunanetra antara 

adalah : 

Daftar Alat Asesmen Penglihatan Anak Tunanetra 

No Media atau 

Alat 

Keterangan 

1 Snellen Chart Untuk tes ketajaman penglihatan 

dalam bentuk huruf dan simbol E 

2 Ishihara Test Untuk Test buta warna 

3 SVR (Trial Lens 

Set) 

Untuk tes ketajaman penglihatan  

4 Snellen Chart 

Electronic 

Untuk tes ketajaman penglihatan 

sistem elektronik-bentuk huruf dan 

simbol E 

 

2) Alat Orientasi dan Mobilitas Anak Tunanetra  

Anak tunanetra umumnya mengalami hambatan orientasi 

mobilitas baik sebagian maupun keseluruhan. Orientasi 

mobilitas anak tunanetra dapat dilakukan dengan bantuan alat 

sebagai berikut. 

Daftar Alat Asesmen Penglihatan Anak Tunanetra 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Tongkat panjang Untuk membantu mobilitas berupa 

tongkat panjang yang terbuat dari 

alumunium atau kayu 

2 Tongkat lipat Untuk membantu mobilitas berupa 

tongkat lipat yang terbuat dari 

alumunium 

3 Tongkat elektrik Untuk membantu mobilitas berupa 

tongkat yang berbunyi apabila ada 

benda didekatnya 
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4 Bola bunyi Bola sepak atau bola lainnya yang 

mengeluarkan bunyi 

5 Pelindung kepala Penutup kepala atau helm 

pengaman  

 

3) Alat Bantu Pembelajaran Akademik Anak Tunanetra 

Anak tunanetra juga memerlukan pelayanan pembelajaran 

baik membaca, menulis, berhitung serta mengembangkan 

sikap, pengetahuan dan kreativitas yang membutuhkan media 

atau alat bantu pembelajaran. 

Daftar Alat Bantu Pembelajaran Akademik Anak Tunanetra 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Peta timbul Peta tiga dimensi bentuk relief 

untuk mengenali satu wilayah 

2 Abacus Untuk membantu berhitung 

3 Penggaris braille Penggaris dengan skala ukur 

bentuk relief 

4 Blokies Sejumlah dadu dengan simbol 

braille dengan papan berkotak 

5 Papan baca Alat untuk melatih membaca 

6 Meteran braille Untuk mengukur panjang-lebar 

dengan skala ukur dengan 

simbol braille 

7 Kompas braille Pengukur posisi arah angin 

dengan tanda braille 

8 Kompas bicara Petunjuk arah angin dengan 

suara 

9 Talking Watch Jam tangan elektronik yang 

dapat mengeluarkan suara 

10 Gelas rasa Gelas untuk mengukur tingkat 

sensitifitas rasa 

11 Botol kit Perlengkapan pengenalan huruf 

dan angka braille 

12 Botol aroma Botol berisi cairan untuk 

mengukur tingkat sensitivitas 

bau 

13 Mesin hit braille Mesin tik dengan huruf braille 
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14 Kamus bicara Kamus yang dapat 

mengeluarkan suara berbentuk 

CD 

15 Jam tangan braille Jam tangan dengan huruf braille 

16 Puzzle All Puzzle bentuk potongan bola 

atau lingkaran 

17 Model anatomi Model anatomi tiga dimensi dan 

dapat dirakit 

18 Globe timbul Bola dunia tiga dimensi 

19 Bentuk-bentuk 

geometri 

Puzzle bentuk potongan 

geometris 

20 Collor sorting box Untuk melatih ketajaman 

penglihatan melalui diskriminasi 

warna 

21 Reglet dan stylus Alat tulis braille 

22 Komputer dan 

sprinter dengan 

software braille 

Kumputer dan sprinter huruf 

braille 

23 Screen reader Software pembaca screen 

 

4) Alat Bantu Visual Anak Tunanetra 

Hambatan anak tunanetra bervariasi dari yang ringan (low 

Vision) hingga yang total (Total Blind). Untuk membantu anak 

tunanetra yang Low Vision dapat digunakan alat bantu antara 

lain : 

Daftar Alat Bantu Visual  Anak Tunanetra 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Magnifier les set Alat bantu untuk penglihatan bagi 

low vision bentuk And and sanding 

berbagai ukuran 

2 Closed circiut 

television (CCTV) 

Alat bantu baca untuk anak low 

vision berupa TV monitor 

3 View Scan Alat bantu baca untuk anak low 

vision berupa scaner 

4 Televisi TV monitor penerima gambar 

jarak jauh 

5 Prism monocular Alat bantu melihat jauh 

 

 



145 Media Pembelajaran Inklusi 
 

 5) Alat Bantu Auditif Anak Tunanetra 

Anak tunanetra perlu dilatih kepekaan pendengarannya 

saat mengkikuti pelajaran. Alat yang bisa digunakan antara 

lain : 

Daftar Alat Bantu Auditif  Anak Tunanetra 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Tape recorder 

double dek 

Alat rekam atau tampil suara 

model dua tempat kaset 

2 Alat musik pukul Alat-alat musik jenis pukul atau 

perkusi 

3 Alat musik tiup Alat-alat musik jenis tiup 

 

6) Alat Latihan Fisik Anak Tunanetra 

Pada umumnya anak tunanetra mengalami hambatan dan 

kelambanan dalam melakukan aktivitas fisik atau motorik. 

Kondisi ini akan mempengaruhi kekuatan fisik dan 

kesehatannya. 

Daftar Alat Bantu Latihan Fiskk Anak Tunanetra 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Catur tunanetra Papan catur dengan permukaan 

tidak sama untuk kotak hitam 

dan putih, sehingga buah catur 

tidak mudah bergerak 

2 Bridge tunanetra Kartu Bridge dilengkapi dengan 

huruf braille 

3 Sepak bola 

berbunyi 

Bola sepak yang dapat 

menimbulkan bunyi 

4 Papan 

keseimbangan 

Papan titian untuk melatih 

keseimbangan pada saat 

berjalan 

5 Power rider Alat untuk meltih kecekatan 

motorik  

6 Static bycicle Sepeda Permana tidak dapat 

melaju 

 

b. Anak Tunarunggu 

1) Alat Asesmen Anak Tunarungu 

Tingkat hambatan pendengaran anak tunarungu atau 

hambatan komunikasi menuntut penanganan yang cermat. 
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Sehingga perlu identifikasi dan asesmen pendengaran untuk 

mengukur kemampuan dengar atau mengukur tingkat kekuatan 

suara dari sumber bunyi. Alat bantu yang dapat dipergunakan 

antara lain adalah : 

Daftar Alat Asesmen Anak Tunarungu 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Scan Test Alat untuk mendeteksi 

pendengaran tanpa memerlukan 

ruang khusus 

2 Bunyi-bunyian Alat yang dapat menimbulkan 

berbagai jenis bunyi 

3 Garpu tala  Alat pengukur getar bunyi atau 

suara tinggi nada 

4 Audiometer dan 

Blanko 

Audiogram 

Alat kemampuan pendengaran 

dengan akurasi tinggi melalui tes 

audiometri 

5 Mobile sound 

prof 

Kotak kedap suara sebagai 

perangkat tes audiometri 

6 Sound level 

meter 

Alat pengukur kuat suara 

 

2) Alat Bantu Dengar (Hearing Aids) Anak Tunarunggu 

Anak tunarungu mengalami hambatan pendengaran baik 

ringan hingga berat atau total. Alat bantu pendengaran dapat 

menggunakan berbagai jenis seperti : 

Daftar Alat Bantu Dengar Anak Tunarungu 
 

No 
Media atau 

Alat 

 

Keterangan 

1 Model saku Alat bantu dengar model saku 

2 Model 

belakang 

telinga 

Alat bantu dengar ditempatkan di 

belakang telinga  

3 Model dalam 

telinga  

Alat bantu dengar dimasukkan langsung 

ke dalam telinga 

4 Model 

kacamata 

Alat bantu dengar model kacamata yang 

diperuntukkan sekaligus pada anak yang 

mengalami kelainan penglihatan 
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5 Hearning 

Group 

Alat bantu dengar yang dapat 

dipergunakan secara kelompok agar anak 

dapat berkomunikasi  

6 Loop 

induction 

System 

Alat bantu dengar yang dapat 

dipergunakan secara kelompok agar anak 

dapat berkomunikasi yang dilengkapi 

dengan head sets 

 

3) Alat Latihan Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama Anak 

Tunarungu 

 Anak tunarungu biasanya juga mengalami hambatan 

pendengaran baik ringan maupun secara keseluruhan atau 

total, sehingga mengakibatkan mengalami hambatan 

komunikasi dan bahasa. Untuk mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi dan bahasa dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat antara lain : 

Daftar Alat Bantu Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan 

Irama  Anak Tunarungu 

No Media atau 

Alat 

Keterangan 

1 Cermin Alat untuk memantulkan gambar 

 

2 

 

Alat tiup 

Alat tiup jenis seruling, terompet, 

peluit untuk merangsang pernafasan 

yang berguna untuk memperbaiki 

bicara 

3 Alat musik 

perkusi 

Berbagai jenis seperti gong, gendang, 

tamborin, triangle, drum, kentungan 

4 Sikat getar Sikat dengan bulu-bulu khususuntuk 

melatih kepekaan terhadap bunyi 

atau getaran 

5 Lampu aksen Untuk kontrol suara dengan lampu 

indikator 

6 Meja latihan 

wicara 

Meja tempat anak belajar berbicara 

7 Speech and 

sound 

simulation 

Alat pelatihan bina bicara yang 

dilengkapi dengan meja dan cermin 

8 Spatel Alat bantu untuk memposisikan organ 

artikulasi terbuat dari stainless steel 
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4) Alat Bantu Pembelajaran Akademik Anak Tunarungu 

Anak tunarungu mengalami hambatan pada 

pendengaran, maka layanan pendidikannya meliputi membaca, 

menulis, berhitung dan mengembangkan perilaku positif, 

pengetahuan, dan kreativitas.  

Untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang 

akademik, maka diperlukan layanan alat-alat pembelajaran 

yang dapat membantu mengembangkan kemampuannya. 

Daftar Alat Bantu Akademik Anak Tunarungu 

No Media atau 

Alat 

Keterangan 

1 Miniatur benda Bentuk benda sebenarnya dalam ukuran 

kecil 

2 Finger 

alphabet 

Bentuk simbol huruf dengan isyarat jari 

tangan 

3 Silinder Bentuk-bentuk benda silinder 

4 Kartu kata Kartu bertuliskan kata-kata 

5 Kartu Kalimat Kartu bertuliskan kalimat singkat 

6 Menara 

segitiga 

Susunan bentuk segi tiga dengan ukuran 

berurut dari kecil ke besar 

7 Menara 

lingkaran 

Susunan gelang dari diameter kecil sampai 

besar 

8 Menara segi 

empat 

Susunan bentuk segi empat dengan 

ukuranberurut dari kecil hingga besar 

9 Peta dinding Peta batas wilayah, batas pulau dan batas 

negara yang dapat ditempel di dinding 

10 Model 

geometri 

Model-model bentuk benda beraturan 

11 Anatomi 

telinga 

Alat bantu menerangkan susunan bagian 

telinga 

12 Model telinga Model bagian-bagian telinga tiga dimensi 

13 Torso setengah 

badan 

Model anatomi tubuh setengah badan 

14 Puzzle buah-

buahan 

Potongan-potongan bagian dari buah-

buahan 

15 Puzzle 

binatang 

Puzzle bentuk potongan binatang 

16 Puzzle 

konstruksi 

Puzzle bentuk konstruksi atau rancang 

bangun sederhana 

17 Atlas Peta batas wilayah, batas pulau, dan batas 

negara 



149 Media Pembelajaran Inklusi 
 

18 Globe Bola dunia yang menggambarkan benua 

dan batas-batas negara di dunia 

19 Miniatur rumah 

adat 

Contoh rumah-rumah adat dalam ukuran 

kecil dan proporsional 

20 Miniatur rumah 

ibadah 

Contoh rumah-rumah ibadah dalam 

ukuran kecil dan proporsional 

 

5) Alat Latihan Fisik Anak Tunarungu 

Pengembangan kemauan motorik atau fisik anak 

tunarungu memerlukan alat yang sesuai dengan hambatan 

belajarnya.  

Daftar Alat Bantu Latihann Fisik Anak Tunarungu 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Bola dan net volley Untuk melatih keterampilan dan 

kecekatan motorik 

2 Bola sepak Untuk melatih keterampilan dan 

kecekatan motorik 

3 Tenis meja Untuk melatih keterampilan dan 

kecekatan motorik 

4 Bulu tangkis Untuk melatih keterampilan dan 

kecekatan motorik 

5 Power rider Untuk melatih keterampilan dan 

kecekatan motorik 

6 Static bycicle Sepeda statis 

 

c.  Anak Tunadaksa 

1) Alat Asesmen Kemampuan Gerak 

Secara umum anak tunadaksa mengalami gangguan 

perkembangan motorik dan mobilitas, baik sebagian maupun 

secara keseluruhan. Variasi kondisi fisik dan intelektual anak 

tunadaksa menuntut penanganan secara cermat. Identifikasi 

kekurangan dan kelebihan anak tunadaksa perlu dilakukan 

untuk mengetahui kebutuhan dan pelayanan belajarnya. 

Asesmen terhadap anak tunadaksa dilakukan untuk 

mengetahui keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, 

kekuatan otot, mobilitas, intelensi, serta perabaannya. 

Daftar Alat Asesmen Kemampuan Gerak 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Finger goniometer Alat ukur sendi daerah gerak 

2 Flexiometer Alatukur kelenturan 

3 Plastic goniometer Alat ukur sendi terbuat dari patik 
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4 Reflex hammer Palu untuk mengukur gerak reflex 

kaki 

5 Posture Evaluation Pengukur postur tubuh mengukur 

kelainan posisi tulang belakang 

6 TPD Aesthesiometer Mengukur rasa permukaan kulit 

pada tubuh 

7 Ground rhytem Tire 

instrumen 

Alat ukur persepsi bunyi 

8 Cabinet geometri 

insert 

Lemari geometris 

9 Color sorting box Kotak sortasi warna 

10 Tactile board set Papan latih perabaan sets 

 

2) Alat Latihan Fisik - Bina Gerak 

Secara umum anak tunadaksa mengalami hambatan 

dalam pindah diri (ambulasi), dan koordinasi atau keimbangan 

tubuh. Untuk dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari anak 

tunadaksa memerlukan latihan dengan media atau peralatan 

yang diperlukan. 

Daftar Alat Latihan Fisik Asesmen Kemampuan Gerak 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Pulley Weight Alat untuk menguatkan otot tangan, 

pergelangan, dan perut 

2 Kanavel Table Alat untuk menguatkan otot tangan, 

pergelangan dan jari tangan 

3 Squeez Ball Alat untuk latihan daya remas tangan 

4 Restorator Hand Alat untuk menguatkan otot tangan 

5 Restorator Leg Alat untuk menguatkan otot kaki, 

tungkai 

6 Treadmill Jogger Alat untuk menguatkan otot kaki, 

tungkai, dan jantung 

7 Safety Walking 

Strap 

Sabuk pengaman ketika berlatih 

jalan 

8 Straight (tangga) Alat latih memanjat 

9 Sand Bag Alat pemberat beban pada latihan 

gerak sendi 

10 Exercise Mat Alat latihan mobilisasi gerak tidur dan 

berguling 

11 Neuro 

Development Rolls 

Alat latihan untuk merangkak dan 

keseimbangan dalam posisi duduk 

12 Incline Mat Alat latihan untuk merangkak 

13 Height Adjustable 

Crowler 

Alat latihan untuk merangkak 

14 Floor Sitter Alat untuk latihan duduk tegak di 

lantai 
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15 Kursi CP  Alat untuk latihan duduk tegak posisi 

normal 

16 Individual Stand Ni 

Table 

Alat untuk latihan berdiri tegak dan 

aktivitas tangan 

17 Walking Paralel Untuk latihan jalan dengan pegangan 

memajang kiri dan kanan 

18 Walker Khusus CP Untuk latihan mobilitas berjalan 

19 Vestibular Board Meja goyang untuk latihan 

keseimbangan 

20 Balance Beam Set Papan titian untuk latihan 

keseimbangan 

21 Dynamic Body and 

Balance 

Latihan keseimbangan dan meloncat 

22 Kolam Bola-bola Untuk latihan koordinasi mata, kaki 

dan tangan 

23 Vibrator Untuk mengatasi kekakuan otot 

24 Infra Red Lamp 

(infra film) 

Melancarkan peredaran darah dan 

relaksasi otot 

25 Dual Speed 

Massager 

Alat pijet double kecepatan 

26 Speed Training 

Devices 

Alat latih kecepatan gerakan mulut 

pada saat bicara 

27 Bola karet Untuk latihan motorik 

28 Balok berganda Papan untuk melatih keseimbangan 

tubuh dalam bentuk bertingkat 

29 Balok titian Papan untuk melatih keseimbangan 

tubuh 

 

 3) Alat Bina Diri 

Keterbatasan yang dimiliki anak tunadaksa 

mengakibatkan mereka mengalami hambatan dalam merawat 

diri sendiri. Untuk itu diperlukan peralatan perawatan diri dan 

kegiatan hidup sehari-hari (activity of daily living).  

Daftar Alat Bina Diri Anak Tunadaksa 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Swivel utensil Sendok khusus yang dimodifikasi  

2 Dressing France 

set 

Rangka pemasangan pakaian 

3 Lacing shoes Kaus Lai 

4 Deluxe Mobile 

commade 

Alat latih buang air-kloset jalan 

 

4) Alat Orthotic dan Prosthetic 

Alat orthotic dan prosthetic sangat diperlukan bagi anak 

tunadaksa, agar mereka dapat mengatasi hambatan pindah diri 

(ambulansi) dan memudahkan melakukan kegiatan sehari-hari. 
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Daftar Alat Orthotic Prosthetic Anak Tunadaksa 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Cock-up testing 

splint 

Untuk meluruskan permukaan 

tangan dan jari 

2 Rigid immobilitation 

Le Bob brace 

Untuk mengatasi gerakan siku pada 

posisi fleksi 90 derajat 

3 Flexion extention Untuk membantu gerakan sendi siku 

4 Back splint Untuk menahan sendi lutut agar tidak 

melinting ke belakang dan sebagai 

penguat kaki pada saat berjalan 

5 Night splint Untuk mengistirahatkan kaki dalam 

posisi normal dan mencegah salah 

bentuk 

6 Denish Brown splint Untuk mengendalikan kaki yang 

salah bentuk 

7 X splint Untuk mengendalikan bentuk kaki 

yang bentuk X 

8 O splint Untuk mengendalikan bentuk kaki O 

9 Long lega brace set Untuk menopang kaki yang lemes 

atau layu agar kuat berjalan atau 

berdiri 

10 Ankle bor Short lega 

brace 

Untuk meluruskan tendon yang 

pendek atau meluruskan kaki serang 

11 Original Thomas 

collar 

Untuk penyangga leher 

12 Simple cervical 

brace 

Untuk mengoreksi leher dan 

menegakkan bahu 

13 Corsett Untuk mengoreksi kelainan tulang 

punggung 

14 Crutch (kruk) Untuk menopang tubuh 

15 Clubfoot Walker 

shoes 

Untuk mengendalikan bentuk kaki 

yang tidak terkendali saat berjalan 

16 Thomas Hegel 

shoes 

Sepatu dengan hak yang bisa miring 

kiri-kanan 

17 Wheel cair Kursi roda 

18 Kaki Palsu Lutut Pengganti kaki  sebatas lutut  

19 Kaki Palsu Paha Pengganti kaki sebatas paha 

 

5) Alat Bantu Pembelajaran Akademik 

Anak tunadaksa memerlukan pelayanan pembelajaran 

yang meliputi membaca, menulis, berhitung, pengembangan 

sikap, dan kreativitas dalam berbagai aktivitas. Dalam 

pembelajaran anak tunadaksa mengalami hamatan motorik 

dan intelegensi. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan 

dalam pembelajaran anak tunadaksa diperlukan sejumlah 

media atau alat bantu. 

Daftar Alat Bantu Pembelajaran  Anak Tunadaksa 
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No Media atau Alat Keterangan 

1 Kartu abjad Untuk mengenal huruf 

2 Kartu kata Untuk mengenal kata 

3 Kartu kalimat  Untuk mengenal kalimat 

4 Torso seluruh 

badan 

Untuk mengenal bagian anggota 

tubuh manusia 

5 Geometri sharpe Untuk mengenal bentuk dan untuk 

menyortir bentuk geometri 

6 Menara gelang Untuk latihan koordinasi mata dan 

tangan 

7 Menara segi tiga Untuk mengenal bentuk segitiga 

8 Menara segi 

empat 

Untuk mengenal bentuk segi 

empat 

9 Gelas rasa Untuk membedakan macam-

macam rasa 

10 Botol aroma Untuk membedakan macam-

macam bau atau aroma 

11 Abacus  Untuk belajar berhitung 

12 Washer Untuk belajar berhitung 

13 Papan pasak  Untuk belajar berhitng dan 

koordinasi 

14 Kota bilangan Untuk belajar berhitung 

 

3. Media Pembelajaran Anak Dengan Hambatan Sosial, Emosi dan 

Perilaku  

a. Anak Tunalaras 

1) Alat Asesmen Gangguan Perilaku 

Anak tunalaras adalah anak yang mengalami 

penyimpangan perilaku, sosial, dan emosi yang dapat 

merugikan diri sendiri atau orang lain. Anak tunalaras menuntut 

penanganan yang cermat melalui identifikasi kekurangan dan 

kelebihan yang mereka miliki. Hal ini penting untuk menentukan 

apa yang mereka butuhkan dalam pelayanan pendidikan.  

Asesmen anak tunalaras untuk mengetahui 

penyimpangan perilaku, sosial, atau emosi dengan 

menggunakan alat : 

a) Adaptive Behavior Inventory for Children 

b) Adaptive Behavior Scale (AAMD) 

 

2) Alat Terapi Perilaku 
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Reduksi hambatan perilaku anak tunalaras perlu dilakukan 

terapi dengan menggunakan sejumlah alat bantu sesuai dengan 

kebutuhan. 

Daftar Alat Terapi Perilaku Anak Tunalaras 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Pretend Games Untuk membantu anak dalam 

bersosialisasi dengan orang lain 

2 Hide way Untuk bermain sembunyi-

sembunyian 

3 Put me a tune Untuk latihan menuangkan air ke 

cangkir 

4 Copy cats Untuk menjalin interaksi dengan 

orang lain 

5 Jig saw puzzle Teka teki untuk melatih 

memecahkan masalah  

6 Puppen house Untuk melatih bermain peran 

7 Hunt the timble Permainan sulap untuk 

mengingatkan kembali permainan 

masa lalu 

8 Sarung tinju Terbuat dari kulit untuk 

menyalurkan rasa emosional 

9 Hoopla Untuk latihan koordinasi mata dan 

tangan 

10 Sand Pits Untuk melatih gerakan tangan 

dengan menggunakan tangan 

atau memasukkan jari kakinya 

11 Animal matching 

Games 

Untuk latihan mencocokkan 

gambar 

12 Organ Untuk melatih kepekaan, 

kesenian, dan mengapresiasikan 

musik 

13 Tambur dengan 

stick dan tripod 

Untuk melatih kepekaan, 

kesenian, dan mengapresiasi 

musik 

14 Rebana  Untuk melatih kepekaan, 

kesenian, dan mengapresiasi 

musik 

15 Flute Untuk melatih kepekaan, 

kesenian, dan mengapresiasi 

musik 

16 Torso Untuk mengenal organ tubuh 

manusia 

17 Constructive 

puzzle 

Melatih kemampuan pemecahan 

masalah 
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18 Animal puzzle Untuk mengenal berbagai jenis 

binatang 

19 Fruits puzzle Untuk mengenal berbagai jenis 

buah-buahan 

20 Basket mini Untuk melatih ketangkasan dan 

sosialisasi 

21 Konsentrasi 

mekanik 

Untuk melatih daya konsultasi 

 

3) Alat Terapi Fisik 

Anak tunalaras perlu dikembangkan kemampuan 

motorik-fisiknya, dengan berbagai jenis alat yang disesuai. 

Daftar Alat Terapi Fisik 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Matras  

2 Straight-type staircase  

3 Bola sepak  

4 Bola-net volly  

5 Meja pingpong  

6 Power rider  

7 Strickleiter  

8 Trecketsando (5 flat)  

9 Rope lader  

 

b. Anak Autis 

Anak autis cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, 

komunikasi, perilaku sosial. Pelayanan pembelajaran anak autis 

memerlukan sejumlah media atau alat baik untuk pembelajaran, 

pengembangan kreativitas dan kemandirian sehari-hari. 

Daftar Alat Terapi Anak Autis 

No Media atau Alat Keterangan 

1 Wire Game  Peralatan 

digunakandalam 

kegiatan terapi perilaku, 

wicara, okupasi, sensori 

integrasi, untuk 

membentuk dan melatih 

emosi, mengenal warna, 

menguatkan daya ingat, 

melatih otot atau motorik, 

2 Bulding Block Warna  

3 Balok Profesi 

4 Balok Imitasi 

5 Balok Karet 

6 Kereta Sirkus 

7 Kereta Putar 

8 Kereta Susun 

9 Kereta Angka 
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10 Kereta Huruf melatih konsentrasi, 

mengenal bentuk, 

memecahkan masalah, 

dan melatih keterampilan 

sosial anak autis. 

11 Pukul Palu Geometri 

12 Papan Geometri 

13 Pasak Geometri 

14 Pasak Lingkar 

15 Geometri 3 Dimensi 

16 Bangun Geometri  

17 Puzzle Pecahan Geometri 

18 Puzzle Pecahan Lingkaran 

19 Puzzle Geometri 3D 

20 Badut Geometri 

21 Puzzle Dasar Segitiga  

22 Puzzle Ragam Geometri 

23 Geometri Putar 

24 Geometri Susun 

25 Timbangan 4 Beban  

26 Timbangan Geometri 

27 Timbangan Katak 

28 Jam Disiplin Waktu 

29 Pohon Angka  

30 Pohon Abjad 

31 Pasak Berjenjang 

32 Sorting Box A  

33 Pegs 

34 Puzzle Bentuk Binatang 

35 Puzzle Metamorfosis 

36 Puzzle Pertumbuhan 

37 Puzzle 3D Bentuk 

Binatang 

38 Puzzle Tumbuhan 

39 Puzzle MDF 

40 Puzzle Bentuk Buah-

Buahan 

41 Puzzle Kayu 

42 Papan Berhitung 

43 Angka Digital  

44 Balok Susun Angka 

45 Papan Huruf & Angka  
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46 Maze Ball Kartu 

47 Maze Ball 

48 Miniatur Binatang 

49 Miniatur Pohon  

50 Miniatur Daun  

51 Miniatur Bunga 

52 Miniatur Perabotan 

Rumah 

53 Miniatur Transportasi  

54 Box Meronce 

55 Angka Knop 

56 Huruf A-Z 

57 Kubus Angaka & abjad 

58 Hanoi 

59 Menara Pelangi 

60 Balok Bertangkat 

61 Puzzle Bentuk-Bentuk 

Tubuh  

 

62 Aksesoris Rambu Lalu 

Lintas 

63 Cermin untuk komunikasi 

64 Matras 

65 Tabung gelembung efek 

cahaya 

66 Lampu stimulus 

67 Ruang Snoozelen 

68 Home Teather 

69 Lampu putar 

70 Lampu bola api 

 

c. Anak Hiperaktif (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD)  

ADHD adalah kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau 

gejala kurang konsentrasi, hiperaktif dan impulsive yang dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktifitas 

hidupnya. Berbagai media dan alat yang dapat dipergunakan untuk 

penanganan anak hiperaktif bisa menggunakan peralatan seperti 

yang dipergunakan bagi anak yang mengalami hambatan  sosial, 

emosi dan perilaku melalui kegiatan terapi seperti terapi modifikasi 
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perilaku, terapi integrasi sensori  terapi musik, terapi bermain, 

terapi konsentrasi, terapi gelombang otak, dan terapi wicara. 
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LAMPIRAN : GAMBAR 

JENIS MEDIA PEBELAJARAN 

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS 
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1. Anak Tunanetra  

a. Alat Asesmen 

1) Snellen Chart (alat untuk mengetas ketajaman penglihatan dalam 

bentuk huruf dan simbol E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ishihara Test (alat untuk mengetas “buta warna”) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar a.2 ) 
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3) SVR (Trial Lens Set) (alat untuk mengukur ketajaman penglihatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Snellen Chart Electronic (alat untuk mengetas ketajaman 

penglihatan sistem elektronik-bentuk huruf dan simbol E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Orientasi Mobilitas 

1) Tongkat Panjang (alat bantu mobilitas berupa tongkat panjang yang 

terbuat dari allumunium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar a.3 ) 

( Gambar a. 4 ) 

( Gambar b.1 ) 
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2) Tongkat Lipat (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang dapat 

dilipat dan terbuat dari allumunium) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Tongkat Elektrik (alat bantu mobilitas berupa tongkat yang berbunyi 

apabila ada benda didekatnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Bola Bunyi (bola sepak yang mengeluarkan bunyi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.2 ) 

( Gambar b.3 ) 

( Gambar b.4 ) 
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5) Pelindung Kepala (alat pengaman kepala dari benturan atau helm 

sport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Alat Bantu Pembelajaran atau Akademik 

1) Peta Timbul (peta tiga dimensi bentuk relief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Abacus (alat bantu berhitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Penggaris Braille (penggaris dengan skala ukur bentuk relief) 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.5 ) 

( Gambar c. 1 ) 

( Gambar c.2 ) 

( Gambar c.3 ) 
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4) Blokies (sejumlah dadu dengan simbol braille dengan papan 

berkotak)  

 

5) Papan Baca (alat untuk melatih membaca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Meteran Braille (alat untuk mengukur panjang atau lebar dengan 

skala ukur dengan simbol braille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Kompas Braille (pengukur posisi arah angin dengan tanda braille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.5 ) 

( Gambar c.6 ) 

( Gambar c.4 ) 
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8) Kompas Bicara (penunjuk arah angin dengan suara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Talking Watch (jam tangan elektronik yang dapat mengeluarkan 

suara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10) Gelas Rasa (gelas untuk mengukur tingkat sensitifitas rasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.7 ) 

( Gambar c. 8 ) 

( Gambar c.9 ) 
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11) Botol Aroma (botol berisi cairan untuk mengukur tingkat 

sensitifitas bau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Brille Kit (perlengkapan pengenalan huruf dan angka brille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Mesin Tik Braille ( mesin tik dengan huruf braille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.10 ) 

( Gambar c. 11 ) 

( Gambar c.12 ) 
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14) Kamus Bicara (kamus yang dapa mengeluarkan suara berbentuk 

CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Jam Tangan Braille (jam tangan dengan huruf braille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Puzzle Ball (puzzle bentuk potongan bola atau lingkaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.14 ) 

( Gambar c.15 ) 

( Gambar c.15 ) 
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17) Model Anatomi (model anotomi tiga dimensi dan dapat dirakit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Globe Timbul (bola dunia tiga dimensi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Bentuk-bentuk Geometri (puzzle bentuk potongan geometris atau 

peraturan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.16 ) 

( Gambar c.17 ) 

( Gambar c.18 ) 
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20) Collor Sorting Box (alat untuk melatih ketajam penglihatan 

melalui diskriminasi warna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Reglet & Stylus (alat bantu braille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) Komputer dan Printer dengan Software Braille (komputer dan 

printer huruf braille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.19 ) 

( Gambar c.20 ) 

( Gambar c.21 ) 



Dr. Amka, M.Si 
 172 

23) Screen Reader (software pembaca screen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Alat Bantu Visual (alat bantu penglihatan)  

 

1) Magnifier Lens Set (alat bantu penglihatan bagi low vision bentuk 

hand and standing berbagai ukuran) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.24 ) 
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2) CCTV (Closed Circuit Television atau alat bantu baca untuk anak low 

vision berupa TV monitor)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) View Scan (alat bantu baca untuk anak low vision berupa scanner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.1 ) 

( Gambar d.2 ) 

( Gambar d.3 ) 
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4) Televisi (TV monitor atau pesawat penerima gambar jarak jauh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Prism Monocular (alat bantu ;melihat jauh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Alat Bantu Auditif (alat bantu pendengaran) 

 

1) Tape Recorder Doble Dek ( alat rekam atau tampil suara model dua 

tempat kaset) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.4 ) 

( Gambar d.5 ) 

( Gambar e.1 ) 
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2) Alat Musik Pukul (alat-alat musik jenis pukul atau perkusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Alat Musik Tiup (alat-alat musik jenis tiup) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Alat Latihan Fisik 

 

1) Catur Tunanetra (papan catur dengan permukaan tidak sama 

untuk kotak hitam dan putih, sehingga buah catur tidak mudah 

bergeser) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar e.2 ) 

( Gambar e.3 ) 

( Gambar f.1 ) 
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2) Bridge Tunanetra (kartu bridge dilengkapi huruf braille) 

 

3) Sepak Bola dengan Bola Berbunyi (bola sepak yang dapat 

menimbulkan bunyi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Papan Keseimbangan (papan titian untuk melatih keseimbangan 

pada saat berjalan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Power Rider (alat untuk melatih kecekatan motorik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Static Bycicle (sepeda permanen atau tidak dapat melaju)  

( Gambar f.2 ) 

( Gambar f.3 ) 

( Gambar f.4 ) 
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2. Anak Tunarungu atau Gangguan Komunikasi 

 

a. Alat Asesmen 

1) Scan Test (alat untuk mendeteksi pendengaran tanpa memerlukan 

ruangan khusus) 

2) Bunyi-bunyian (alat yang dapat menimbulkan berbagai jenis bunyi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar f.5 ) 

( Gambar a.1 ) 
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3) Garputala (alat pengukur getar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Audiometer & Blanko Audiogram (alat kemampuan pendengaran 

dengan akurasi tinggi melalui tes audiometri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Mobile Sound Proof (kotak kedap suara sebagai perangkat tes 

audiometri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar a.2 ) 

( Gambar a.3 ) 

( Gambar a.4 ) 
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6) Sound Level Meter (alat pengukur kuat suara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hearing Aids (Alat Bantu Dengar) 

 

1) Model Saku (alat bantu dengar model ditempel dibelakang telinga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Model Belakang Telinga (alat bantu dengan model ditempel 

dibelakang telinga) 

 
 

 

 

 

3) Model dalam Telinga (alat bantu dengan model dimasukan 

langsung kedalam telinga) 

( Gambar a.5 ) 

( Gambar b.1) 

( Gambar b.2 ) 
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4) Model Kacamata (alat bantu dengar model-kacamata yang 

diperuntukan sekaligus kelainan penglihatan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Hearing Group (alat bantu dengar yang dapat dipergunakan 

secara kelompok agar anak dapat berkomunikasi dan 

memanfaatkan sisa pendengaran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.3 ) 

( Gambar b.4 ) 

( Gambar b.5 ) 
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b) Loop Induction System (alat bantu dengar yang dapat 

dipergunakan secara kelompok agar anak dapat 

berkomunikasi dan memanfaatkan sisa pendengaran 

dilengkapi head seats) 

 
 

 

 

c. Latihan Bina Komunikasi Persepsi dan Irama 

 

1) Cermin (alat untuk memantulkan gambar atau bercermin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Alat Latihan Meniup (seruling, kapas, terompet, peluit untuk 

merangsang pernafasan dalam rangka persiapan perbaikan 

bicara) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

( Gambar b.6 ) 

( Gambar c.1 ) 

( Gambar c.2 ) 
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3) Alat Musik Perkusi (gong, gendang, tamborin, tringle, drum, 

kentongan) 

 
 

 

 

4) Sikat Getar (sikat dengan bulu-bulu khusus untuk melatih 

kepekaan terhadap bunyi atau getaran) 

 
 

 

 

5) Lampu Aksen (kontrol suara dengan lampu indikator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.3 ) 

( Gambar c.4 ) 

( Gambar c.5 ) 
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6) Meja Latih Wicara (meja tempat anak belajar berbicara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Speech and Sound Simulation (alat pelatihan bina bicara yang 

dilengkapi meja dan cermin) 

 

 
 

 

 

8) Spatel (alat bantu untuk membetulkan posisi organ artikulasi 

terbuat dari stainles stell) 

 

 

( Gambar c.6 ) 

( Gambar c.7 ) 
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9) TV atau VCD  

 
 

 

 

d. Alat Bantu Belajar atau Akademik 

 

1) Miniatur Benda (bentuk sebenarnya dalam ukuran kecil) 

 
 

 

( Gambar c.8 ) 

( Gambar c.9 ) 

( Gambar d.1 ) 



185 Media Pembelajaran Inklusi 
 

 

2) Finger Alphabet (bentuk simbol huruf dengan isyarat jari tangan) 

 
 

 

 

3) Silinder (bentuk-bentuk benda silinder) 

 
 

 

 

4) Kartu Kata (kartu yang bertuliskan kata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.2 ) 

( Gambar d.3 ) 

( Gambar d.4 ) 
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5) Kartu Kalimat (kartu yang bertuliskan kalimat singkat) 

 

 
 

 

6) Menara Segitiga (susunan bentuk segitiga dengan ukuran berurut 

dari kecil sampai besar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Menara Lingkaran (susunan gelang dari diameter kecil sampai 

besar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.5 ) 

( Gambar d.6 ) 

( Gambar d.7 ) 
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8) Menara Segiempat (susunan bentuk segiempat dengan ukuran 

berurutan dari kecil sampai besar) 

 
 

 

 

9) Peta Dinding (peta batas wilayah, batas pulau dan batas negara 

yang dapat ditempel didinding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Model Geometri (model-model bentuk benda beraturan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.8 ) 

( Gambar d.9 ) 

( Gambar d.10 ) 
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11) Anatomi Telinga (alat bantu menerangkan susunan bagian telinga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Model Telinga (model bagian-bagian telinga tiga dimensi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Torso Setengah Badan (model anatomi tubuh-setengah badan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.11 ) 

( Gambar d.12 ) 

( Gambar d.13 ) 
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14) Puzzle Buah-buahan (potongan-potongan bagian dari buah-

buahan) 

 

 

 

 

 

 

 

15) Puzzle Binatang (puzzle bentuk potongan binatang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Puzzle_Konstruksi_(puzzle_bentuk konstruksi atau rancangan 

bangunan sederhana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.14 ) 

( Gambar d.15 ) 

( Gambar d.16 ) 
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17) Atlas (peta batas wilayah, batas pulau, dan batas negara) 

 

 

 

 

 

 

  

 

18) Globe (bola dunia yang menggambarkan banua dan batas-batas 

negara di dunia) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

19) Miniatur Rumah Adat (contoh rumah-rumah adat dalam ukuran 

kecil dan proporsional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.17 ) 

( Gambar d.18 ) 

( Gambar d.19 ) 
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20) Miniatur Rumah Ibadah (contoh rumah-rumah ibadah dalam 

ukuran kecil dan proporsional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Alat Latihan Fisik  

 

1) Bola dan Net  Volley 

 

 
 

 

2) Bola Sepak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.20 ) 

( Gambar e.1 ) 

( Gambar e.2 ) 
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3) Meja Pingpong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Raket, Net Bulu tangkis, dan Suttle Cock 

 
 

 

 

5) Power Rider (alat untuk melatih kecekatan motorik) 

 
 

 

 

( Gambar e.3 ) 

( Gambar e.4 ) 

( Gambar e.5 ) 
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6) Static Bycicle (sepeda statis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anak Tunagrahita 

 

a. Alat Asesmen 

1) Tes Intelegensi WISC-R (alat atau instrumen isian untuk mengukur 

tingkat kecerdasan seseorang model WISC-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Tes Intelegensi Stanford Binet (alat atau instrumen isian untuk 

mengukur tingkat kecerdasan seseorang model Stanford Binet) 

 
 

 

 

3) Cognitive Ability Test (alat atau instrumen isian untuk mengukur 

tingkat pengetahuan yang dikuasai) 

( Gambar e.6 ) 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar a.2 ) 
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b. Latihan Sensori Visual 

1) Gradasi Kubus (bentuk-bentuk kubus dengan ukuran yang 

bervariasi untuk melatih kemampuan atau pemahaman volume 

kubus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Gradasi Blok 1 (bentuk-bentuk blok dengan ukuran yang bervariasi 

satu warna) 

 
 

 

 

3) Gradasi Blok 2 (bentuk-bentuk blok dengan ukuran yang bervariasi 

berbagai warna) 

( Gambar a.3 ) 

( Gambar b.1 ) 

( Gambar b.2 ) 
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4) Silinder 1 (bentuk-bentuk silinder untuk melatih motorik mata-

tangan untuk usai dini) 

 

 
 

 

 

5) Silinder 2 (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran yang bervariasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.3 ) 

( Gambar b.4 ) 

( Gambar b.5 ) 
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6) Silinder 3 (bentuk-bentuk silinder dengan ukuran, warna, dan 

bahan yang bervariasi) 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Menara Segitiga (susunan bentuk segitiga dengan ukuran berurut 

dari kecil sampai besar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.6 ) 

( Gambar b.7 ) 
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8) Menara Lingkaran (susunan gelang dari diamater kecil sampai 

besar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Menara Segiempat (susunan bentuk segiempat dengan ukuran 

berurut dari kecil sampai besar) 

 
 

 

 

10) Kotak Silinder (tempat penyimpan silinder-silinder atau bantu 

mengajar atau belajar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Multi Sensori (alat untuk melatih sensori seperti pemahaman 

bentuk, ukuran, warna atau klasifikasi objek dan tekstur) 

( Gambar b.8 ) 

( Gambar b.9 ) 

( Gambar b.10 ) 
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12) Puzzle Binatang (puzzle bentuk potongan gambar binatang) 

 

 
 

 

 

13) Puzzle Konstruksi (puzzle bentuk konstruksi atau rancang bangun 

sederhana) 

 

 
 

 

 

14) Puzzle Bola (puzzle bentuk potongan bola atau lingkaran) 

 

( Gambar b.11 ) 

( Gambar b.12 ) 

( Gambar b.13 ) 
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15) Bloks Sortir Warna (alat bantu untuk melatih persepsi penglihatan 

melalui diskriminasi warna) 

 

 

 
 

 

 

 

16) Geometri Tiga Dimensi (model-model bentuk benda beraturan tiga 

dimensi) 

 
 

 

 

 

 

( Gambar b.14 ) 

( Gambar b.15 ) 

( Gambar b.16 ) 
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17) Papan Geometri (Roden Set) (papan latih bentuk beraturan model 

Roden) 

 

 
 

 

 

18) Kotak Geometri (Box Shape) (kotak berpenutup berlobang sesuai 

bentuk-bentuk beraturan) 

 

 
 

 

 

19) Konsentrasi Mekanis (alat latih konsentrasi gerak mekanik) 

20) Formmenstockbox Mit (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik mata-tangan dan konsep ruang) 

21) Formmenstockbox (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik mata-tangan dan konsep ruang) 

22) Scheiben-Stepel Puzzle (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik pergelangan tangan untuk kesiapan menulis) 

 

 
 

 

 

( Gambar b.17 ) 

( Gambar b.18 ) 

( Gambar b.19 ) 
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23) Formstec-Stepel Puzzle (bentuk-bentuk dan warna untuk melatih 

motorik dan konsentrasi) 

24) Fadeldreicke (alat untuk melatih ketajaman penglihatan dan 

koordinasi mata-tangan) 

25) Schmettering  Puzzle (melatih hubungan ruang dan benuk dalam 

kesatuan objek) 

 

 
 

 

 

26) Puzzle Set (berbagai puzzle untuk mengembangkan kreativitas, 

konsep ruang, dan melatih ingatan) 

 

 
 

 

 

 

27) Streckspiel (alat untuk melatih ketajaman penglihatan dalam 

dimensi warna dan ukuran, menyortir dan mengklasifikasikan 

objek secara serasi) 

( Gambar b.20 ) 

( Gambar b.21 ) 
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28) Geo-Streckbrett (alat untuk melatih ketajaman penglihatan 

koordinasi mata-tangan) 

 
 

 

 

29) Rogenbugentorte (alat untuk melatih kemampuan 

mendiskriminasikan warna dan motorik halus) 

 

 

c. Latihan Sensori Perabaan 

 

1) Keping Raba 1 (keping-keping benda dengan ukuran dan tekstur 

bervariasi) 

 
 

 

 

( Gambar b.22 ) 

( Gambar b.23 ) 

( Gambar c.1 ) 
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2) Keping Raba 2 (Gradasi Keping) (keping-keping benda dengan 

ukuran dan tekstur  

 

 
 

 

 

3) Keping Raba 3 (Gradasi Kain) (berbagai kain dengan tingkat 

kekasaran atau pakan atau serat kain yang bervariasi) 

 

 
 

 

4) Alas Raba (Tactile Footh) (melatih 

kepekaan kaki pada lantai yang dikasarkan atau dilapisi lantai 

bertekstur kasar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.2 ) 

( Gambar c.3 ) 

( Gambar c.4 ) 
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5) Fub and Hand (siluet tangan dan kaki) 

  
 

 

 

 

6) Puzzle Pubtastplatten (plat puzzle dengan siluet) 

 

 
 

 

 

7) Tactila (melatih kepekaan perabaan melaui diskriminasi taktual 

dan visual) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.5 ) 

( Gambar c.6 ) 

( Gambar c.7 ) 
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8) Balance Labirinth Spirale (alat latihan keseimbangan gerak tangan 

pada arah yang berbeda berbentuk spiral timbul) 

 

 
 

 

9) Balance Labirinth Maander (alat latihan keseimbangan gerak 

tangan pada arah yang berbeda berbentuk segiempat timbul) 

 
 

 

 

d. Sensori Pengecap dan Perasa 

 

1) Gelas rasa (gelas yang berisi cairan atau serbuk untuk mengukur 

tingkat sensitifitas rasa) 

 

 
 

 

 

( Gambar c.8 ) 

( Gambar c.9 ) 

( Gambar d.1 ) 



Dr. Amka, M.Si 
 206 

2) Botol Aroma (botol berisi cairan atau serbuk untuk mengukur 

tingkat sensitifitas bau) 

 
 

 

 

3) Tactile Perception (untuk mengukur analisis perabaan) 

 
 

 

 

 

4) Aesthesiometer (untuk mengukur kemampuan rasa  kulit) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.2 ) 

( Gambar d.3 ) 

( Gambar d.4 ) 
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e. Latihan Bina Diri 

 

1) Berpakaian (bentuk kancing) 

 

 
 

 

 

2) Berpakaian 2 (bentuk resleting) 

 
 

 

 

3) Berpakaian 3 (bentuk tali) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar e.1 ) 

( Gambar e.2 ) 
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4) Dressing Frame Sets (rangka pemasangan pakaian-kancing, 

resleting, dan tali dikemas dalam satu bingkai) 

 

 
 

 

 

 

5) Sikat Gigi dan Pasta Gigi 

 

 
 

 

 

f. Konsep dan Simbol Bilangan 

1) Keping Pecahan (peraga bentuk lingkaran menunjukan bagian 

benda, ½, ¼, 1 atau 3, dst) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar e.4 ) 

( Gambar e.5 ) 

( Gambar f.1 ) 
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2) Balok bilangan 1 (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan 

satuan) 

 
 

 

 

3) Balok bilangan 2 (alat mengenal prinsip bilangan basis bilangan 

puluhan) 

 
 

 

 

4) Geometri Tiga Dimensi (berupa bentuk-bentuk geometri tiga  

dimensi yaitu: bulat, lonjong, segitiga, segiempat, limas, piramid) 

 
 

 

 

( Gambar f.2 ) 

( Gambar f.3 ) 

( Gambar f.4 ) 
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5) Abacus (alat untuk melatih pemahaman konsep bilangan satuan, 

puluhan, ratusan, ribuan, dan nilai tempat) 

 
 

 

 

 

6) Papan Bilangan (Cukes) (berfungsi untuk melatih kemampuan 

memahami bilangan dan dasar-dasar operasi hitung) 

 

 
 

 

 

7) Tiang Bilangan (Seguin Bretter) (papan bersekat dengan angka 

puluhan dan nilai tempat, berfungsi melatih kemampuan 

memahami bilangan puluhan dan nilai tempat) 

 

 
 

 

 

 

 

 

( Gambar f.5 ) 

( Gambar f.6 ) 

( Gambar f.7 ) 
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8) Kotak Bilangan (kotak bersekat dilengkapi angka-angka 1 s.d 10 

dengan lubang sekat 50, berfungsi untuk memperkenalkan konsep 

nilai dan simbol bilangan 1 sampai 10) 

 

 
 

 

 

 

g. Kreativitas, Daya Pikir, dan Konsentrasi 

 

1) Tetris (kotak berisi potongan kayu untuk disusun beraturan sesuai 

petunjuk gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Box Konsentrasi Mekanis (alat latih konsentrasi gerak mekanik 

bentuk kotak atau box) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Puzzle Konstruksi (puzzle bentuk konstruksi atau rancang bangun 

sederhana) 

4) Rantai Persegi (mata rantai persegi yang dapat disusun atau 

dirangkai menjadi bentuk bangun) 

( Gambar f.8 ) 

( Gambar g.1 ) 

( Gambar g.2 ) 
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5) Rantai Bulat (mata rantai bulat yang dapat disusun atau dirangkai 

menjadi bentuk bangun bola) 

6) Lego atau Lazi (potongan-potongan dengan kaki dan kepala yang 

dapat saling dipasangkan membuat bangun tertentu) 

 
 

 

h. Alat Pengajaran Bahasa 

 

1) Alphabet Loweincase (simbol-simbol alphabet atau abjad huruf 

besar) 

 
 

 

2) Alphabet Fibre Box (melatih membaca permulaan dengan cara 

merangkai huruf menjadi kalimat bahan dari fibre) 

 

 
 

( Gambar g.3 ) 

( Gambar h.1 ) 

( Gambar h.2 ) 
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3) Pias Kata (simbol-simbol kata untuk disusun menjadi kalimat) 

 
 

 

 

4) Pias Kalimat (pias-pias kata dan kalimat dilengkapi dengan 

gambar) 

 

i. Latihan Perseptual Motor 

1) Bak pasir (melatih kreativitas bentuk) 

 
 

 

 

2) Papan Keseimbangan (papan untuk melatih keseimbangan tubuh) 

 
 

 

( Gambar h.3 ) 
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3) Gradasi Papan Titian (papan utnuk melatih keseimbangan tubuh 

dalam bentuk bertingkat) 

 

 
 

 

4) Keping Keseimbangan (tangga bertali-papan berpenopang) 

 

 
 

 

 

5) Power Rider (alat untuk melatih kecekatan motorik) 

 
 

 

( Gambar h.3 ) 

( Gambar h.4 ) 

( Gambar h.5 ) 
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6) Balancier Zehner (berfungsi melatih keseimbangan gerak tubuh 

yang terdiri dari untaian objek bentuk lingkaran) 

 

 
 

 

 

7) Balamcierwippe (berfungsi untuk melatih keseimbangan tubuh 

melalui gerak kaki berbentuk bilah papan dan balok yang dapat 

dirubah) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar h.6 ) 

( Gambar h.7 ) 
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8) Balancier Steg. (melatih keseimbangan untuk beberapa anak 

sekaligus yang terdiri dari bilah-bilah papan dan balok yang dapat 

dirubah) 

 
 

 

4. Anak Tunadaksa 

a. Alat Asesmen Kemampuan Gerak 

1) Finger Goniometer (alat ukur sendi-sendi gerak) 

 
 

 

 

 

2) Flexiometer (alat ukur kelenturan) 

 

 
 

 

3) Plastic Goniometer (alat ukur sendi terbuat dari plastik) 

 

( Gambar h.8 ) 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar a.2 ) 
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4) Reflex Hammer (palu untuk mengukur gerak reflex kaki) 

 

 
 

 

 

5) Posture Evaluation Set (pengukur postur tubuh mengukur kelainan 

posisi tulang tubuh) 

 
 

 

6) TPD Aesthesiometer (mengukur rasa permukaan kulit pada tubuh) 

7) Ground Rhytem Tibre Instrument (alat ukur persepsi tubuh) 

( Gambar a.3 ) 

( Gambar a.4 ) 

( Gambar a.5 ) 
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8) Cabinet Geometric Insert (lemari geometris) 

 
 

 

9) Color Sorting Box (kotak sortasi warna) 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Gambar a.6 ) 

( Gambar a.7 ) 

( Gambar a.8 ) 
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10) Tactile Board Sets (papan latih perabaan set) 

 

 
 

 

 

b. Alat Latihan Fisik atau Bina Gerak 

1) Pulley Weight (untuk menguatkan otot tangan dan perut) 

 
 

 

 

2) Kanavel Table (untuk menguatkan otot tangan, pergelangan, dan 

jari tangan) 

 

 
 

 

( Gambar a.9 ) 

( Gambar b.1 ) 

( Gambar b.2 ) 
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3) Squeez Ball (untuk latihan daya remas tangan) 

 
 

 

 

4) Restorator Hand (untuk menguatkan otot lengan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  Restorator Leg (untuk menguatkan otot kaki, tungkai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.3 ) 

( Gambar b.4 ) 

( Gambar b.5 ) 



221 Media Pembelajaran Inklusi 
 

6) Treadmill Jogger (untuk menguatkan otot kaki, tungkai, dan 

jantung) 

 
 

 

7) Safety Walking Strap (sabuk pengaman ketika berlatih jalan) 

 
 

 

 

8) Straight  (tangga) (alat untuk latih memanjat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.6 ) 

( Gambar b.7 ) 

( Gambar b.8 ) 
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9) Sand-Bag (pemberat beban pada latihan gerak sendi) 

 

 
 

 

10) Exercise Mat (latihan mobilitas gerak tidur, berguling) 

 
 

 

 

11) Incline Mat (latihan untuk merangkak) 

  
 

 

 

( Gambar b.9 ) 

( Gambar b.10 ) 

( Gambar b.11 ) 
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12) Neuro Development Rolls (latihan untuk merangkak dan 

keseimbangan dalam posisi duduk) 

 
 

 

13) Height Adjustable Crowler (latihan untuk merangkak) 

 

 
 

 

 

 

 

 

14) Floor Sitter (untuk latihan duduk tegak di lantai) 

 
 

 

( Gambar b.12 ) 

( Gambar b.13 ) 

( Gambar b.14 ) 
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15) Kursi CP (untuk latihan duduk tegak posisi normal) 

 
 

 

 

16) Individual Stand-in Table (untuk latihan berdiri tegak dan aktivitas 

tangan) 

 
 

 

17) Walking Paralel (untuk latihan jalan dengan pegangan memanjang 

kiri dan kanan) 

( Gambar b.15 ) 

( Gambar b.16 ) 
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18) Walker Khusus CP (untuk latihan mobilitas) 

 
 

 

19) Vestibular Board (meja goyang untuk latihan keseimbangan) 

 
 

 

 

 

20) Balance Beam Set (papan titian untuk latihan keseimbangan) 

 

( Gambar b.17 ) 

( Gambar b.18 ) 

( Gambar b.19 ) 
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21) Dynamic Body and Balance (latihan keseimbangan dan meloncat) 

 

 
 

 

 

22) Kolam Bola-bola (untuk latihan koordinasi mata, kaki, dan tangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.20 ) 

( Gambar b.21 ) 

( Gambar b.22 ) 
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23) Vibrator (untuk mengatasi kekakuan otot) 

 

 
 

 

24) Infra-Red Lamp (Infra Fill) (melancarkan peredaran darah dan 

relaksasi otot) 

 
 

 

 

 

 

25) Dual Speed Massager (alat pijat double kecepatan) 

 
 

 

26) Speed Training Devices (alat latih kecepatan gerak mulut pada saat 

bicara) 

27) Bola karet (untuk latihan motorik) 

( Gambar b.23 ) 

( Gambar b.24 ) 

( Gambar b.25 ) 
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28) Balok berganda (papan untuk melatih keseimbangan tubuh dalam 

bentuk bertingkat) 

 
 

 

 

 

29) Balok Titian (papan untuk melatih keseimbangan tubuh) 

 
 

 

( Gambar b.26 ) 

( Gambar b.27 ) 

( Gambar b.28 ) 
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c. Alat Bina Diri 

1) Swivel Utensial (sendok khusus yang dimodifikasi untuk anak CP) 

 
 

 

2) Dresing Frame Set (rangka pemasangan Pakaian) 

 
 

 

3) Lacing Soes (kaus kaki) 

4) Deluxe Mobile Commade (alat latih buang air-kloset berjalan) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.1 ) 

( Gambar c.2 ) 

( Gambar c.3 ) 
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d. Alat Orthotic dan Prosthetic 

1) Cock-Up Resting Splint (meluruskan permukaan tangan dan jari) 

 

 
 

 

2) Rigid Immobilitation Elbow Brance (untuk mengatasi gerakan siku 

pada posisi fleksi 90 derajat) 

 

 
 

 

3) Flexion Extention (untuk membantu gerak sendi siku) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4)  

( Gambar d.1 ) 

( Gambar d.2 ) 

( Gambar d.3 ) 
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5) Back Splint (untuk menahan sendi lutut agar tidak melinting 

kebelakang dan sebagai penguat kaki pada saat berjalan) 

 

 
 

 

 

6) Night Splint (untuk mengistirahatkan kaki dalam posisi normal dan 

mencegah salah bentuk) 

 

 
 

 

7) Denish Browns Spint (mengoreksi telapak kaki yang salah bentuk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.4 ) 

( Gambar d.5 ) 

( Gambar d.6 ) 
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8) X Spint (mengoreksi bentuk kaki bentuk X) 

 

 
 

 

 

9) O Spint (mengoreksi bentuk kaki bentuk O) 

 

 
 

 

 

 

10) Long Leg Brace Set (menopang kaki yang layu agar kuat 

berjalan atau berdiri) 

 

 
 

 

( Gambar d.7 ) 

( Gambar d.8 ) 

( Gambar d.9 ) 
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11) Ankle or Short Leg Brace (untuk meluruskan tendon yang 

memendek atau meluruskan kaki serang) 

 
 

 

12) Original Thomas Collar (penyangga leher) 

 
 

 

13) Simple Cervical Brace (untuk mengoreksi leher dan menegakkan 

bahu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Gambar d.10 ) 

( Gambar d.11 ) 

( Gambar d.12 ) 
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14) Corsett (mengoreksi kelainan tulang punggung) 

 
 

 

 

15) Crutch (kruk) (untuk menopang tubuh) 

 
 

 

16) Clubfoot Walker Shoes (mengoreksi bentuk kaki yang tidak 

terkendali saat berjalan) 

 
 

 

 

17) Thomas Heel Shoes (sepetu dengan hak yang bisa miring kiri-

kanan) 

 

 

( Gambar d.13 ) 

( Gambar d.14 ) 

( Gambar d.15 ) 



235 Media Pembelajaran Inklusi 
 

18) Wheel Chair (kursi roda) 

 
 

 

19) Kaki palsu sebatas lutut 

 
 

 

 

 

20) Kaki palsu sampai paha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Alat Bantu Belajar atau Akademik 

1) Kartu Abjad (untuk pengenalan huruf) 

 

( Gambar d.16 ) 

( Gambar d.17 ) 

( Gambar d.18 ) 
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2) Kartu Kata (untuk pengenalan kata) 

 

 
 

 

3) Kartu Kalimat (untuk pengenalan kalimat)  

 

 
 

 

 

( Gambar e.1 ) 

( Gambar e.2 ) 

( Gambar e.3 ) 
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4) Torso seluruh badan (untuk pengenalan bagian anggota tubuh 

manusia) 

 
 

 

5) Geometri Sharpe (untuk pengenalan bentuk dan untuk menyortir 

bentuk geometri) 

 

 
 

 

 

6) Menara Gelang (untuk latihan koordinasi mata dan tangan) 

 
 

 

 

 

( Gambar e.4 ) 

( Gambar e.5 ) 

( Gambar e.6 ) 
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7) Menara Segitiga (untuk pengenalan bentuk segitiga) 

 

 
 

 

 

8) Menara Segiempat (untuk pengenalan bentuk segiempat) 

 
 

 

 

9) Gelas Rasa (untuk membedakan macam-macam rasa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Gambar e.7 ) 

( Gambar e.9 ) 

( Gambar e.10 ) 
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10) Botol Aroma (untuk membedakan macam-macam bau atau aroma) 

 
 

 

 

 

 

11) Abacus dan Washer (untuk belajar berhitung) 

 

 
 

 

 

12) Papan pasak (untuk berhitung dan koordinasi) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar e.11 ) 

( Gambar e.12 ) 

( Gambar e.13 ) 
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13) Kotak bilangan (untuk belajar berhitung) 

 

 
 

 

5. Anak Tunalaras 

a. Asesmen Gangguan Perilaku 

1) Adaptive Behavior Inventory for Children 

 

 
 

 

 

2) AAMD Adaptive Behavior Scale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Gambar e.14 ) 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar a.2 ) 
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b. Alat Terapi Perilaku 

1) Pretend Game (untuk membantu anak dalam bersosialisasi 

dengan orang lain) 

 

 
 

 

2) Hide-Way (untuk bermain sembunyi-sembunyian) 

 

 
 

 

 

3) Put Me A Tune (untuk latihan menuangkan air ke cangkir) 

 
 

 

 

 

 

( Gambar b.1 ) 

( Gambar b.2 ) 

( Gambar b.3 ) 



Dr. Amka, M.Si 
 242 

4) Copy cats (untuk menjalin interaksi dengan orang lain) 

 
 

 

5) Jig-saw Puzzle (teka-teki untuk melatih memecahkan masalah) 

 

 
 

 

 

6) Puppen House (untuk melatih bermain peran) 

 
 

 

 

 

 

 

( Gambar b.4 ) 

( Gambar b.5 ) 

( Gambar b.6 ) 
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7) Hunt the Timble (permainan sulap untuk mengingatkan kembali 

permainan yang telah lalu) 

 
 

 

8) Sarung Tinju (terbuat dari kulit unutk menyalurkan rasa emosional)  

 
 

 

9) Hoopla (untuk melatih koordinasi mata dan tangan) 

 
 

 

 

10) Sand Pits (untuk melatih gerakan tangan dengan menggunakan 

tangan atau memasukan jari kakinya) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.7 ) 

( Gambar b.8 ) 

( Gambar b.9 ) 

( Gambar b.10 ) 
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11) Animal Matching Games (untuk latihan mencocokan gambar 

binatang) 

 
 

 

12) Organ (untuk melatih kepekaan, kesenian, dan mengapresiasikan 

musik) 

 
 

 

13) Tambur dengan Stick dan Tripod (untuk melatih kepekaan, 

kesenian, dan mengapresiasikan musik) 

 

 
 

( Gambar b.11 ) 

( Gambar b.12 ) 

( Gambar b.13 ) 
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14) Rebana (untuk melatih kepekaan, kesenian, dan 

mengapresiasikan musik) 

 
 

 

 

 

15) Flute (untuk melatih kepekaan, kesenian, dan mengapresiasikan 

musik) 

 
 

 

16) Torso (untuk mengenal organ tubuh manusia) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.14 ) 

( Gambar b.15 ) 

( Gambar b.16 ) 
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17) Constructive Puzzle (melatih kemampuan pemecahan masalah) 

 

 
 

 

 

18) Animal Puzzle (untuk mengenal berbagai jenis binatang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Fruits Puzzle (untuk mengenal ketangkasan dan sosialisasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.17 ) 

( Gambar b.18 ) 

( Gambar b.19 ) 
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20) Basket Mini (untuk melatih ketangkasan dan sosialisasi) 

 

 
 

 

21) Konsentrasi Mekanis (untuk melatih daya konsentrasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Alat Terapi Fisik 

1) Matras 

 
 

 

 

( Gambar b.20 ) 

( Gambar b.21 ) 

( Gambar c.1 ) 
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2) Straight-Type Staircase 

 
 

 

 

3) Bola Sepak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Bola, Net Volley 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar c.2 ) 

( Gambar c.3 ) 

( Gambar c.4 ) 
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5) Meja Pingpong 

 

 
 

 

 

6) Power Rider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Strickleiter 

 
 

 

8) Trecketsando (5 flat) 

9) Rope Lader 

( Gambar c.5 ) 

( Gambar c.6 ) 

( Gambar c.7 ) 



Dr. Amka, M.Si 
 250 

 
 

 

 

 

6. Anak Berbakat 

a. Alat Asesmen  

1) Tes Intelegensi WISC-R (alat atau instrument isian untuk mengukur 

tingkat kecerdasan seseorang model WISC-R) 

 

 
 

 

2) Tes Intelegensi Stanford Binet (alat atau instrument isian untuk 

mengukur tingkat kecerdasan sesorang model Stanford Binet) 

 

 
 

 

( Gambar c.8 ) 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar a.2 ) 
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3) Cognitive Ability Test (alat atau instrument isian untuk mengukur 

tingkat pengetahuan yang dikuasai) 

 

 
 

 

 

 

4) Differential Aptitude Test (alat atau instrument isian untuk 

mengukur tingkat sikap) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar a.3 ) 

( Gambar a.4 ) 
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b. Alat Bantu Ajar atau Akademik 

1) Sumber Belajar 

a) Buku paket 

 

 
 

 

b) Buku pelengkap 

 

 
 

 

c) Buku referensi 

 

 
 

 

 

 

( Gambar b.1 ) 

( Gambar b.2 ) 

( Gambar b.3 ) 
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d) Buku bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Majalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Koran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.4 ) 

( Gambar b.5 ) 

( Gambar b.6 ) 
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g) Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Lembar kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.7 ) 

( Gambar b.8 ) 

( Gambar b.9 ) 
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j) Kaset video 

 
 

 

k) VCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Museum 

 

 
 

 

 

( Gambar b.10 ) 

( Gambar b.11 ) 

( Gambar b.12) 
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m)  Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) CD-ROM dan lain sebagainya 

 

 
 

 

 

2) Media Pembelajaran 

a) Radio 

 

 
 

 

 

( Gambar b.13 ) 

( Gambar b.14 ) 

( Gambar b.15 ) 

( Gambar b.13) 
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b) Cassette recorder 

 
 

 

 

 

c) TV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.16 ) 

( Gambar b.17) 
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d) OHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Wireless 

 
 

 

 

 

f) Slide projector 

 

 

 
 

 

( Gambar b.18 ) 

( Gambar b.19 ) 

( Gambar b.20 ) 
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g) LD atau VCD atau DVD player 

 
 

 

h) Chart 

 
 

 

i) Komputer, dan lain sebagainya 

 

 
 

 

 

( Gambar b.21 ) 

( Gambar b.22 ) 

( Gambar b.23 ) 
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7. Anak yang Mengalami Kesulitan Belajar 

a. Alat Asesmen 

1) Instrumen Ungkap Riwayat Kelahiran 

 

 
 

 

 

 

2) Tes Intelegensi WISC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar a.2 ) 
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b. Alat Bantu Ajar atau Akademik 

1) Kesulitan Belajar Membaca (Disleksia) 

a) Kartu abjad 

 
 

 

 

b) Kartu kata  

 

 
 

 

 

c) Kartu kalimat 

 
 

( Gambar b.1 ) 

( Gambar b.2 ) 

( Gambar b.3) 
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2) Kesulitan Belajar Bahasa  

a) Kartu abjad  

 
 

b) Kartu kata  

 

 
 

 

c) Kartu kalimat 

 

 
 

 

 

 

 

( Gambar b.4 ) 

( Gambar b.5 ) 

( Gambar b.6 ) 
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3) Kesulitan Belajar Menulis (Disgrafia) 

a) Kartu abjad 

 
 

 

b) Kartu kata  

 

 
 

 

 

c) Kartu kalimat 

 

 
 

 

 

 

( Gambar b.7 ) 

( Gambar b.8 ) 
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d) Balok bilangan 1 

 

 
 

 

 

e) Balok bilangan 2 

 

4) Kesulitan Belajar Matematika (Diskalkulia) 

a) Balok bilangan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.10 ) 
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b) Balok bilangan 2 

c) Pias angka 

 
 

 

d) Kotak bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Papan bilangan  

 

 
 

 

( Gambar b.12 ) 
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8. Slow Learning 

a. Peran Sekolah 

 

 
 

 

 

b. Peran Guru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar a.1 ) 

( Gambar b.1 ) 
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c. Model Pembelajaran 

1) Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching Learning) 

 

 
 

 

 

2) Bermain Peran (Role Playing) 

 

 
 

 

3) Pembelajaran Partisipatif (Participative Teaching and Learning) 

 

 
 

 

 

( Gambar b.3 ) 

( Gambar b.2 ) 
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4) Belajar Tuntas (Mastery Learning)  

 

 

 

 

 

5) Pembelajaran dengan Modul (Modular Instruction) 

6) Model Cluster Grouping 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Gambar b.5 ) 

( Gambar b.6 ) 


