
MEDIA DAN ALAT PERAGA 
DALAM PEMBELAJARAN IPA



HAKIKAT BELAJAR

• Usaha sadar seseorang untuk mengubah tingkah laku, 
melalui interaksi dengan lingkungannyaHasil kegiatan 
belajar berupa perubahan tingkah laku yang bersifat 
permanen (bukan bersifat perilaku, dan ke arah positif)

• Perubahan tingkah laku dapat berupa kognitif, afektif, 
psikomotorik

• Proses belajar hanya bisa berlangsung jika terjadi 
interaksi antara si belajar dan sumber belajar



HAKIKAT MENGAJAR

• Terjadinya proses belajar tidak selalu harus ada orang 
yang mengajar

• Kegiatan belajar tak dapat diwakili orang lain, harus 
dialami sendiri oleh si belajar

• Mengajar merupakan upaya untuk membuat orang 
lain belajar

• Istilah “pembelajaran” lebih bermakna bagi si belajar 
daripada “pengajaran”

• Peran utama guru adalah menciptakan kondisi 
sehingga terjadi kegiatan belajar pada siswanya



MEDIA DAN MEDIA 
PEMBELAJARAN

• Media: perantara, pengantar
• Media pembelajaran: segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang 
terjadinya proses belajar pada si belajar

• Makna media pembelajaran lebih luas dari istilah alat 
peraga, alat bantu mengajar, alat audio visual



PENGERTIAN MEDIA
• Media adalah Saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang 

membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan  
kepada penerima pesan.



TUJUAN PENGGUNAAN MEDIA
1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran,
2. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran,
3. Memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai,
4. Menyediakan evaluasi mandiri,
5. Memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif,
6. Menyampaikan materi pembelajaran,
7. Membantu pebelajar yang memiliki kekhususan tertentu.



MEDIA PEMBELAJARAN 
DAN SUMBER BELAJAR

• Media belajar merupakan bagian dari sumber belajar
• Sumber belajar dapat berupa: orang, pesan, alat, 

bahan, teknik dan lingkungan
• Media belajar merupakan kombinasi antara alat 

(hardware) dan bahan (software) pembelajaran
• Guru hanya merupakan salah satu jenis sumber belajar 

yang berupa “orang”



DUA JENIS SUMBER 
BELAJAR

• By design learning resources:
Sumber belajar yang sengaja dirancang khusus untuk 
tujuan pembelajaran. 
Misal: buku pelajaran, modul, program audio, program 
video, transparansi OHP.

• Learning resources by utilization:
Sumber belajar yang bukan dirancang untuk tujuan 
pembelajaran namun sudah tersedia dan dapat 
dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 
Misal: sawah, pasar, surat kabar, siaran televisi, pabrik, 
terminal, dll.



KLASIFIKASI MEDIA 
MENURUT BRETZ

• Media audio
• Media cetak
• Media visual diam
• Media visual gerak
• Media audio semi gerak
• Media semi gerak
• Media audio visual diam
• Media audio visual gerak



JENIS MEDIA 
(ANDERSON)

No Golongan Contoh dalam Pembelajaran

1 Audio Kaset audio, siaran radio, CD, telepon

2 Cetak Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar

3 Audio-cetak Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis

4 Proyeksi visual diam Transparansi OHP, slide, gambar

5 Proyeksi audio visual diam Slide bersuara

6 Visual gerak Film bisu

7 Audio visual gerak Film gerak bersuara, video/VCD, televisi

8 Obyek fisik Benda nyata, model, specimen

9 Manusia dan lingkungan Guru, pustakawan, laboran, nara sumber

10 Komputer Teknologi Informatika, Editing gambar & tulisan, 
dsb.



MEDIA REALIA DAN MODEL 
REALIA: MEDIA YANG BERUPA 

BENDA NYATA
• Dapat ditimbulkan dalam wujud asli, hidup,utuh dan 

dalam ukuran sebenarnya
• Dapat pula ditampilkan dalam bentuk potongan, 

specimen, atau benda-benda pameran
• Kelebihan: dapat memberikan pengalaman nyata
• Kelemahan: sering sulit menemukan benda asli
• Media realia dapat diganti dengan model (benda 

tiruan sebagai pengganti benda asli)



MEDIA GRAFIS MEDIA 
PANDANG YANG BERUPA 

SIMBOL-SIMBOL VISUAL
• Bisa berupa: foto, gambar, sketsa, diagram, bagan, 

grafik
• Kelebihan: relatif mudah dan murah, praktis, 

memperjelas, dan menambah daya tarik penjelasan 
verbal

• Kelemahan: kadang terjadi salah persepsi, tergantung 
kemampuan visual siswa



PRINSIP UMUM PEMBUATAN 
MEDIA GRAFIS

• Visible: mudah dilihat
• Interesting: menarik
• Simple: sederhana
• Useful: bermanfaat bagi si belajar
• Accurate: benar dan tepat sasaran
• Legitimate: sah dan masuk akal
• Structured: tersusun secara baik dan runtut



KELEBIHAN MEDIA 
GRAFIS

• Tidak perlu ruang gelap
• Cocok untuk berbagai ukuran kelasTidak mengganggu 

aktivitas belajar siswa
• Dapat dibuat dengan berbagai variasi sajianDapat 

diperbanyak untuk hand-out
• Dapat memandu penyajian dan dipakai berulang-ulang
• Penyaji dapat sepenuhnya mengontrol irama penyajian
• Relatif mudah, murah dan praktis pengoperasiaannya
• Selama penyajian guru dapat tetap bersemuka dengan 

peserta didik



KELEBIHAN MEDIA AUDIO

• Materi yang sudah terekam tak akan berubah, dapat 
digandakan dan digunakan berulang kali

• Efisien untuk sasaran dengan jumlah relatif banyak
• Perawatan dan pengoperasian peralatan relatif 

mudah dan murah
• Mampu menyajikan pengalaman belajar dari luar 

ruang kelas
• Sangat tepat untuk menyajikan materi pelajaran yang 

bersifat auditif
• Mampu menciptakan suasana yang imajinatif



KELEBIHAN MEDIA VIDEO

• Mampu menampilkan suara, gambar, dan gerakan 
sekaligus

• Mampu menghadirkan objek yang terlalu kecil, terlalu 
besar, langka dan berbahaya ke dalam kelas

• Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu belajar
• Menghindari pelajaran yang verbalistik
• Membuat pelajaran lebih jelas, menarik, menantang, 

dan berkesan



MANFAAT UMUM MEDIA 
MENYERAGAMKAN PENYAMPAIAN 

MATERI PELAJARAN
• Pembelajaran lebih jelas dan menarikProses 

pembelajaran lebih interaktif
• Efisiensi waktu dan tenagaMeningkatkan kualitas hasil 

belajar
• Memungkinkan belajar dapat dilakukan kapan dan 

dimana saja
• Menumbuhkan sikap positif si belajar terhadap proses 

dan materi belajar
• Meningkatkan peran pembelajar (guru) ke arah yang 

lebih positif dan produktif



MANFAAT PRAKTIS MEDIA 
MEMBUAT PELAJARAN ABSTRAK 

MENJADI LEBIH KONKRET
• Mengatasi kendala ruang dan waktu
• Membantu mengatasi keterbatasan indera manusia
• Mampu Menghadirkan objek yang langka dan 

berbahaya ke ruang kelas
• Mampu memberikan kesan yang mendalam dan 

tahan lama pada diri si belajar
• Meningkatkan minat dan motivasi belajar



KIAT-KIAT MEMILIH 
MEDIA

• Jenis tujuan pembelajaran
• Karakteristik sasaran didik
• Karakteristik media yang bersangkutan
• Waktu yang tersedia
• Biaya yang diperlukan
• Ketersediaan fasilitas/peralatan
• Konteks penggunaan
• Mutu teknis media



PRINSIP PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MEDIA
Dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran perlu melakukan 
hal-hal berikut, yaitu : 
 memahami karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran, 
 menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan,
 keterampilan, dan prilaku siswa dengan tujuan yang akan dicapai melalui 

pembelajaran, 
 menetukan metode dan format media yang cocok atau tepat, 

menggunakan media, 
 melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran, dan 
 melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran.



PRINSIP PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MEDIA (2)

Format media adalah bentuk fisik yang berisi pesan untuk 
disampaikan atau ditunjukan, misalnya : berupa 
 clip charts, 
 slide, 
 audio, 
 film video, atau komputer multimedia, 
 yang dapat bersifat visual tidak bergerak, 
 visual bergerak, kata-kata yang tercetak, 
 atau kata-kata yang disimpan secara lisan.



PRINSIP PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MEDIA (3)

Setiap format memiliki kelebihan dan kekurangan; nah untuk memilih format 
kita harus memperhatikan :

1.Situasi atau setting pembelajaran  (misalkan kelompok kecil, kelompok 
besar, atau individu)

2.Variabel siswa (seperti kecenderungan sebagai pembaca, bukan 
pembaca)

3.Atau sifat dari tujuan pembelajaran seperti kognitif, efektif, psikomotor, 
atau interpersonal.



PRINSIP PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN MEDIA (4)

Dalam menyediakan media pembelajaran , guru dapat dihadapkan pada 3 
kondisi yaitu :

a.Memilih dari bahan media yang sesuai benar dengan tujuan pembelajaran 
yang akan dilakukan

b.Memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tuuan sehingga 
perlu dimodifikasi, atau

c.Merancang media baru



MENGGUNAKAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN

Untuk menggunakan media pembelajaran seorang guru haruslah 
memperhatikan :

a. Memahami media yang akan digunakan dan dengan menyajikan dan 
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang media yang akan 
digunakan.

b. Menyiapkan media dan mencobanya sebelum digunakan di depan kelas

c. Mengatur fasilitas dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan 
media, seperti tempat duduk,ventilasi, penerangan, suasana dan kondisi 
kelas

d. Menyiapkan siswa, misal dengan menyampaikan garis besar materi 
pelajaran, latar belakangnya, keuntunganmempelajarinya, atau 
penekanan terhadap hal-hal penting

e. Menyediakan pengalaman belajar bagi siswa.



MENGGUNAKAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN (2)

Media pembelajaran antara lain :
a. media tidak diproyeksikan
b. media diproyeksikan
c. Audio
d. Media gerak
e. Komputer
f. Media radio dan televisi



MENGGUNAKAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN (3)

1. Media tidak diproyeksikan

a. Objek nyata adalah benda yang digunakan sebagai alat bantu dalam 
pembelajaran.

b. Model representasi benda asli dalam bentuk tiga dimensi

c. Bahan tercetak adalah majalah, atau bahan bacaan lain yang berisi 
penjelasan dan ilustrasi tentang topik-topik dalam pembelajaran IPA

d. Bahan ilustrasi dapat berupa fotografik dan yang bersifat nonfotografik



MENGGUNAKAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN (4)

2. Media diproyeksikan

a. Transparansi untuk memakai alat overhead projector

b. Slide adalah suatu format kecil transparansi fotografi yang secara 
individual dipasangkan pada alat proyeksi.

3. Audio

Media audio adalah rekaman dan transmisi suara manusia atau suara 
lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang tofik pembelajaran, untuk 
diperdengarkan oleh siswa. media audio bisa berbentuk kaset, rekaman 
fonograf, compact disk, audio cards.

4. Media Gerak

Media gerak adalah bentuk media yang menyajikan topik pembelajaran 
dalam bentuk narasi dan gambar yang bergerak. Bentuk media gerak ini 
bisa berupa film atau video.



MENGGUNAKAN MEDIA DALAM PEMBELAJARAN (5)

5. Komputer

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Contoh program praktikum IPA, 
pembelahan sel, petunjuk keselamatan di laboratorium, dan sebagainya.

6. Media Radio dan Televisi

• Radio sajian suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau 
penjelasan tentang topik pembelajaran yang disampaikan secara 
langsung atau melalui proses perekaman, disiarkan melalui radio untuk 
diperdengarkan oleh siswa.

• Televisi adalah seri gambar yang bergerak yang disertai dengan suara 
manusia atau suara lainnya yang relevan dengan gambar yang disajikan 
terkait dengan topik oembelajaran yang disampaikan secara langsung 
atau melalui proses perekaman.



ALAT PERAGA DALAM PEMBELAJARAN IPA
Alat peraga merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengomunikasikan 

materi pembelajaran agar terjadi proses belajar.

Suatu teknik untuk menyampaikan pesan sehingga sehingga alat peraga 
sebagai teknologi pembawa informasi atau pesan pembelajaran.

Komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang 
siswa untuk belajar.



TUJUAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA
a. memperjelas informasi atau pesan pembelajaran

b. memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting

c. memberi variasi dalam pengajaran

d. memperjelas struktur pengajaran

e. memotivasi siswa belajar.



BENTUK ALAT PERAGA
a. Buku, koran, majalah (bahan-bahan cetakan)

b. Alat-alat audio dan visual

c. Sumber-sumber masyarakat( monumen,candi dan peninggalan sejarah 
lainnya)

d. Koleksi benda-benda seperti benda-benda mata uang kuno

e. Prilaku guru ketika mengajar yang dicontokan kepada siswa



MENDESAIN ALAT PERAGA IPA
Mendesain alat peraga  IPA meliputi merancang, memilih dan membuat 

alat peraga IPA yang sesuai untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip dan 
teori-teori IPA

Mendesain alat peraga dapat pula berarti menampilkan bentuk asli atau 
memodifikasi benda asli menjadi sebuah model tertentu.

Sebelum kita membuat alat peraga sederhana terlebih dahulu kita harus 
menganalisis materi IPA. 

Sarana utama dari menganalisis materi IPA adalah :

1. Terjabarnya tema/materi pokok/pokok bahasan
2. Terpilihna pendekatan dan metode yang efektif dan efisien 
3. Terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran yang tepat atau 

cocok
4. Terjadinya alokasi yang sesuai.



MENDESAIN ALAT PERAGA IPA (2)
Dalam menganalisis tersebut perlu dikembangkan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut 

1. Metode dan pendekatan seperti apa yang sesuai ?

2. Apakah diperlukan alat peraga ?

3. Bagaimana pengelolaan kelas bila mengerjakan metode percobaan ?

4. Bagaimana cara mendesain alat peraga ?



MENDESAIN ALAT PERAGA IPA (3)
Dalam mendesain alat peraga perlu memperhatikan konsep yang 

mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut. 

Ada tiga kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik :

1. Kelayakan Praktis

a. Pengenalan dan pemahaman guru dengan jenis alat peraga

b. Ketersediaan alat peraga dilingkungan belajar setempat

c. Ketersediaan waktu untuk mempersiapkannya

d. Ketersedian sarana dan fasilitas pendukungnya 

e. Keluwesan, yaitu: mudah dibawa serta mudah dipergunakan pada waktu 
kapan dan digunakan oleh siapa saja.



MENDESAIN ALAT PERAGA IPA (4)
2. Kelayakan Teknis/ Pedagogis

a. Relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

b. Merangsang motivasi terjadinya proses belajar yang optimal

3. Kelayakan biaya

Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat alat peraga IPA yang 
sederhana hendaknya bisa diperoleh dari lingkungan sekitar rumah dan 
sekolah.



CONTOH ALAT PERAGA PADA PEMBELAJARAN IPA
Alat dan bahan yang di butuhkan :
1. Botol bekas air mineral
2. 2 ( dua ) Sedotan plastik bekas
3. Sumbat dari plastik
4. Korek api
5. Karet gelang
6. Solasiban / lakban
7. 3 ( tiga ) buah balon karet



UJI KOMPETENSI

1. Apa beda Alat Peraga dan Media?
2. Apa tujuan penggunaannya?
3. Buatlah contoh Alat Peraga dan Media yang dapat dipakai dalam 

pembelajaran IPA (masing-masing 3)!


