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MEDIA PEMBELAJARAN
Dewasa ini, telah terjadi pergeseran makna tentang media pembelajaran, yakni dari media yang
menitikberatkan pada alat untuk menyampaikan informasi pesan – yang berarti media lebih
mementingkan pada sumber pesan itu sendiri, yakni guru – menjadi media sebagai segala
sesuatu yang dapat memengaruhi belajar siswa – yang berarti media menitikberatkan pada
proses dan siswa itu sendiri. Dengan begitu, media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti
alat, lingkungan, dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan,
mengubah sikap atau menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya
(Sanjaya, 2014:61).
Merujuk pada pengertian di atas, dalam perkuliahan Media Pembelajaran PPKn, Saudara telah
menysun dan mengembangkan media pembelajaran PKn/PPKn untuk tingkat SMP/SMA yang
dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menanamkan
keterampilan siswa. Selanjutnya Saudara diminta untuk mendeskripsikan media pembelajaran
yang telah Saudara susun dengan mengisi daftar isian pada tabel berikut ini.
Tabel Deskripsi Media Pembelajaran PPKn
No

Komponen

Deskripsi

1

Judul media pembelajaran

:

2

Foto/gambar media
pembelajaran

:

3

Judul materi pembelajaran

:

4

Kelas/Jenjang

5

Kelompok media

: Media grafis, media bahan cetak, media gambar diam,
media proyeksi diam, media audio, media audio visual
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No

Komponen

Deskripsi
diam, film, televisi, multimedia *)

6

Alat dan bahan yang
digunakan

:

7

Tahapan pengembangan
media pembelajaran

:

8

Manfaat dan kegunaan media
yang dikembangkan

:

9

Cara penggunaan media
dalam pembelajaran PPKn

:

10

Deskripsi tentang media
pembelajaran telah diunggah
pada alamat website

:

*) pilih yang sesuai
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