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BIODATA SINGKAT

• Profil : http://profiles.google.com/mukhlis.rohmadi
• Alumni UNNES dan UNS

• Mukhlis Rohmadi
• Jl. T. Jayakarti No. 43
• Telp/HP:

– 08170214328
– 081 -6214328

• Mail : mukhlis.rohmadi@gmail.com
• Website : www.rohmadi.info

http://profiles.google.com/mukhlis.rohmadi
mailto:mukhlis.rohmadi@gmail.com
http://www.rohmadi.info/


Tujuan
Materi dan

metode Guru Siswa

Sumber belajar lain

Media

Hasil 
belajar

Evaluasi 



Sumber
Penafsir
Penerima

Penerima
Penafsir
Sumber

Medium

Medium



Words
Diagrams

Maps
Flat pictures

Slides
Stereographs

Films
Models
Objects

Total situation Konkrit

Abstrak



JENIS MEDIA 1 2 3 4 5 6
Gambar Diam S T S S R R
Gambar Hidup S T T T S S
Televisi S S T S R S
Obyek tiga dimensi R T R R R R
Rekaman Audio S R R S R S
Programed Instruction S S S T R S
Demonstrasi R S R T S S
Buku Teks Tercetak S R S S R S

Keterangan : R = Rendah S = Sedang T= Tinggi
1 = Belajar Informasi faktual 
2 = Belajar pengenalan visual 
3 = Belajar prinsip, konsep dan aturan 
4 = Prosedur belajar
5 = Penyampaian keterampilan persepsi motorik 
6 = Mengembangkan sikap, opini dan motivasi



Teknologi pembawa pesan yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan pembelajaran. 
(Schramm,1977).

Sarana fisik untuk menyampaikan 
materi pembelajaran seperti : buku, 
film, video dan sebagainya. (Briggs, 
1977)

Sarana komunikasi dalam bentuk 
cetak maupun pandang-dengar, 
termasuk teknologi perangkat 
keras. (National Education 
Associaton, 1969) 

Media untuk 
menyampaikan 

pesan 
pembelajaran



• Mengatasi sesuatu tidak mungkin dialami secara langsung di 
dalam kelas tentang suatu obyek, karena : (a) obyek terlalu
besar; (b) obyek terlalu kecil; (c) obyek yang bergerak terlalu
lambat; (d) obyek yang bergerak terlalu cepat; (e) obyek
yang terlalu kompleks; (f) obyek yang bunyinya terlalu halus; 
(f) obyek berbahaya dan resiko tinggi.

• Memungkinkan interaksi langsung antara peserta didik
dengan lingkungannya.

• Menghasilkan keseragaman pengamatan
• Menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan

realistis.
• Membangkitkan minat & motivasi belajar.
• Memberikan pengalaman yang 

integral dari yang konkrit sampai
dengan abstrak



Meningkatan motivasi belajar

Merangsang mengingat apa 
yang sudah dipelajari dan 
memberikan rangsangan 
belajar baru

Mendorong pembelajar dalam 
memberikan tanggapan

Mendorong siswa untuk 
melakukan praktek-praktek 
dengan benar



Media Visual : grafik, diagram, 
chart, bagan, poster, kartun,
komik

Media Audial : radio, tape 
recorder, dan sejenisnya 

Projected still media : slide; over 
head projektor (OHP), in focus, 
dll

Projected motion media : film, 
televisi, video (VCD, DVD, 
VTR), komputer, dll



Aspek yang perlu dipertimbangkan
dalam memilih media  

KOMPETENSI
YG INGIN 

DIHASILKAN

KARATERISTIK
SISWA (BEKAL

AWAL & 
PSIKOLOGIS

MATERI YG
DIPELAJARI

MEDIA
PEMBELAJARAN

YANG COCOK

MODEL
PEMBELAJARAAN



Beberapa Media Pembelajaran Berbasis ICT

Microsoft 
Office 

Power Point

Web eXe E-Learning

MEDIA
PEMBELAJARAN

BERBASIS
ICT

Macromedia
Flash

Media Pembelajaran Berbasis ICT tidak mesti menggunakan Akses 
Internet, Media Berbasis ICT adalah Media Menggunakan 
perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Software)



MS. OFFICE

Ms Office merupakan software yang digunakan untuk 
mengolah  Kata, mengolah angka dan membuat 
presentasi

Ms. Office terdiri dari :
1. Ms. Word untuk program pengolah kata
2. Microsoft Excel untuk program pengolah angka
3. Microsoft Powerpoint untuk membuat presentasi



Microsoft Office PowerPoint 2007

• Pengoperasianya mudah dan sederhana
• Dapat memasukkan gambar atau grafik yang lain 

kedalam naskah sehingga  naskah menjadi lebih 
baik dan menarik

• Organisasi dan manajemen file mudah
• Tampilan dengan modus WYSIWYG( what you 

see is what you get)
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WEB EXE

Bahan pembelajaran e-learning XHTML editor (eXe) 
merupakan salah satu aplikasi terbaru
dan open source dalam pembuatan bahan ajar 
berbasis web. 
Aplikasi ini dibuat untuk mengembangkan dan 
mempublikasikan bahan ajar berbasis web tanpa perlu 
penguasaan
HTML, XML atau beberapa jenis web programming 
lainnya.



Kelebihan WEB EXE

Keunggulan eXe yang dapat kita peroleh yaitu :
1. Mudah, tanpa perlu tahu dan memahami bahasa

pemograman seperti : HTML, ASP,PHP, dan lain-lain.
2.  Memudahkan perancangan karena apa yang Anda buat

di aplikasi sama dengan hasil akhir yang tampil di layar
dan nantinya web yang Anda kerjakan dapat
dipublikasikan.

3. Software ini gratis
4. Merupakan aplikasi Open Source
5. Merupakan Standar e-Learning
6. Dapat dijalankan dalam sistem operasi MS Windows 

ataupun LINUX.



E-learning

Sistem pembelajaran elektronik atau e-
pembelajaran (E-learning) adalah cara 
baru dalam proses belajar mengajar. E-
learning merupakan dasar dan 
konsekuensi logis dari perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Dengan e-learning, peserta ajar 
(learner atau murid) tidak perlu duduk 
dengan manis di ruang kelas untuk 
menyimak setiap ucapan dari seorang 
guru secara langsung. 

1. Pengertian E-learning

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsekuensi_logis
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru


Kelebihan E-learning

1. Pengurangan biaya. E-learning dapat mengurangi
biaya pelatihan

2.  Fleksibilitas. Dapat belajar kapan dan dimana saja
3.  Personalisasi
4.  standardisasi. Standardisasi kualitas pengajaran. 
5,  Efektivitas. Efektivitas pelajaran melalui metoda e-

learning
6. Kecepatan. Kecepatan distribusi materi pelajaran akan

meningkat

Kelebihan E-learning



MOODLE

Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah 
program aplikasi yang dapat merubah sebuah 
media pembelajaran kedalam bentuk web. Aplikasi 
ini memungkinkan siswa untuk masuk kedalam 
“ruang kelas” digital untuk
mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan 
menggunakan Moodle, kita  dapat membuat materi 
pembelajaran, kuis, jurnal elektronik dan lain-lain.

Pengertian Moodle



Mengapa harus MOODLE?

1. Sederhana, efisien, ringan dan kompatibel
2. Tersedianya manajemen situs untuk pengaturan situs 

secara keseluruhan
3. Mempunyai keamanan yang kokoh. 
4. Manajemen pembelajaran, penambahan, 

pengurangan, atau pengubahan dan penghapusan 
jenis  mata pelajaran

5. Modul Chat, modul pemilihan (polling), modul forum, 
modul untuk jurnal, modul untuk kuis, modul untuk 
survey,  workshop, dan masih banyak lainnya

6. Free dan open source software.

Kelebihan Moodle



MACROMEDIA FLASH

Flash memiliki karakteristik mampu membuat 
animasi. Hal ini dikarenakan Flash support pada 
script perintah menjalankan objek. Sejatinya Flash 
tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office 
PowerPoint. Hanya Flash sedikit lebih memiliki 
Animasi lebih menarik dengan adanya scipt tadi

Sekilas tentang Macromedia Flash



MACROMEDIA FLASH

- Animasi lebih menarik
- Bisa membuat hal Abstrak dalam bentuk 3 

dimensi
- Interface menarik dan grafis cantik
- Support dengan semua tipe windows karena 

bersifat exe atau aplikasi

Kelebihan Macromedia Flash



MACROMEDIA FLASH

- Perlu bahasa script yang susah dimengerti 
orang awam Flash

- File tersimpan lumayan besar
- Perlu waktu pembuatan lama
- Perlu citra rasa seni grafis

Kekurangan Macromedia Flash



Contoh Media ICT

Web eXe

E-Learning

Flash – 1 Bahasa

Flash – Billingual (2 bahasa)

http://rohmadi.stainpalangkaraya.ac.id/


Thank’s For your attention

tinggalkan e-mail Anda dan kami kirimkan materi ini

STAIN PALANGKA RAYA
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