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Tap MPR-RI No.11 Tahun 1983
Tentang (GBHN)

“Sistem pendidikan perlu disesuaikan

dengan kebutuhan pembangunan

disegala bidang yang memerlukan jenis-

jenis keahlian dan ketrampilan sertajenis keahlian dan ketrampilan serta

dapat sekaligus meningkatkan

produktivitas, kreativitas, mutu dan

efisiensi kerja”.



Media Pembelajaran

• Azhar Arsyad (2011:3)

Dalam bahasa Arab media adalah perantara

atau pengantar pesan dari pengirim kepada

penerima pesan.penerima pesan.

• Criticos dalam Daryanto (2011:4)

Media merupakan salah satu komponen

komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan

dari komunikator menuju komunikan.



Media Pembelajaran

Segala sesuatu benda atau komponen

yang dapat digunakan untuk menyalurkan

pesan dari pengirim ke penerima sehingga

dapat merangsang pikiran, perasaan,dapat merangsang pikiran, perasaan,

perhatian dan minat seseorang (siswa)

dalam proses belajar.



Mengapa Menggunakan Media

a. Bermaksud mendemonstrasikan seperti

pada materi mengenal alat laboratorium.

b. Familiar dengan media tersebut, misalnya

seorang guru yang sudah terbiasaseorang guru yang sudah terbiasa

menggunakan OHP (Over Head Projector).

c. Ingin memberi gambaran atau penjelasan

yang lebih konkret.

d. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa

dilakukan, misalnya untuk menarik minat

atau gairah belajar siswa.



Fungsi Media Pembelajaran

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak

terlalu verbalistis.

b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan

daya indera.daya indera.

c. Penggunaan media pembelajaran yang tepat

dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif

anak didik.

d. Memberikan perangsang belajar yang sama.

e. Menyamakan pengalaman.

f. Menimbulkan persepsi yang sama.



Tujuan Penggunaan Media
(Depdiknas, 2006:4)

a. Menyediakan media pembelajaran yang sesuai
dengan tuntutan kurikulum dengan memper-
timbangkan kebutuhan peserta didik, yakni
media pembelajaran yang sesuai dengan
karakteristik dan setting atau lingkungan sosialkarakteristik dan setting atau lingkungan sosial
peserta didik.

b. Membantu peserta didik dalam memperoleh
alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks
yang terkadang sulit diperoleh.

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan
pembelajaran.



Kriteria Pemilihan Media

a. Mampu menyajikan stimulus yang tepat

(audio-visual).

b. Mampu membangkitkan respon siswa yang 

tepat (tertulis, audio, dan atau kegiatan fisik).tepat (tertulis, audio, dan atau kegiatan fisik).

c. Mampu memberikan umpan balik.

d. Memiliki tingkat kesenangan dan keefektifan.



Klasifikasi Media Pembelajaran
(sangat variatif)

• Media hasil teknologi cetak.

• Media hasil teknologi audio-visual.

• Media hasil teknologi yang berbasis komputer.

• Media gabungan teknologi cetak dan komputer.• Media gabungan teknologi cetak dan komputer.

Cara yang bisa dilakukan dalam rangka meng-

akomodasi segala kekurangan dalam transformasi

informasi adalah dengan mengintegrasikan media 

dalam pembelajaran di kelas



Perangkat Teknologi

Komputer meliputi satu kesatuan dari 3 (tiga) 

perangkat :

• Perangkat Keras (Hardware)

• Perangkat Lunak (Software)• Perangkat Lunak (Software)

• Pemakai (Brainware)



Perangkat Lunak Presentasi

Untuk mempresentasikan data atau informasi

dalam bentuk grafik, teks, suara, atau

kombinasinya

• Microsoft PowerPoint (Microsoft Corp)• Microsoft PowerPoint (Microsoft Corp)

• OpenOffice Impress (OpenOffice.org)

• Staroffice Impress (Sun Microsystems Inc)

• AppleWorks Presentation (Apple Machintos)

• Corel Presentation (Corel Corp)

• Lotus Freelance Graphics (IBM Lotus Soft.)



Ms. Power Point

KATUP

MENU

MEMBUAT SLIDE

SIMPAN & PANGGIL

SISIPKAN SLIDE

PILIH HURUF

ALIGNMENT

HEADER & FOOTER

MEMPERCANTIK

HYPERLINKMENCETAK
MENJALANKAN

PRESENTASI

TABEL

BULLET & NUMBER



Membuka dan Menutup

Langkah-langkahnya (Menggunakan Ms. 

Windows 7) :

• Klik Start Button

• Klik All Programs• Klik All Programs

• Klik Microsoft Office

• Klik Microsoft Power Point 2007

Selanjutnya Aplikasi Ms. Power Point 2007 

ditampilkan di layar monitor.



Membuka Power Point



Menutup Power Point

Untuk menutup/mengakhir penggunaaan aplikasi
Power Point, lakukan salah satu langkah berikut :

• Klik tombol Close (X)

• Klik Office Button pada deretan paling atas kiri, 
dan Pilih Exit Power Point

• Klik Office Button pada deretan paling atas kiri, 
dan Pilih Exit Power Point

• Tekan Alt + F4

Bila muncul pertanyaan untuk menyimpan, 

pilih “Yes” untuk menyimpan atau

”No” jika tidak disimpan



Menutup Power Point



Mempercantik Slide

Efek pada slide presentasi adalah salah satu hal

yang Sangat penting agar apa yg disampaikan

menjadi menarik dan tidak membosankan.

Efek yang diberikan diantaranya :Efek yang diberikan diantaranya :

• Background

• Word art

• Clip Art

• Animasi

• Slide Transisi
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