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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Media pembelajaran 

 

Kata media berasal dari bahasa latin yang secara harfiah dapat diartikan 

sebagai perantara atau pengantar. Selanjutnya ada banyak batasan yang 

menjadikan sesuatu sebagai media atau bukan. Berikut adalah beberapa 

definisi media yang terdapat dalam Sadiman (2008:7): 

1. Gagne (1970) menyatakan media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

2. Briggs (1970) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. 

 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa media dapat menjadi 

perantara penyampaian informasi atau pesan dari pemberi ke penerima pesan. 

Definisi media ini kemudian diperluas dalam bidang pendidikan dimana 

sumber belajar sebagai pemberi pesan dan murid adalah penerima sedangkan 

media merupakan perantara pesan yang dapat menumbuhkan minat dan 

interaksi sehingga merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan 

pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar 

 



 

9 

 

yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara 

efisien dan efektif (Asyhar, 2011: 7).  

Susilana dan Riyana (2007: 6) menyatakan bahwa: 

Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan yang 

dibawanya (message/software). Dengan begitu, media pembelajaran 

memerlukan peralatan untuk menyajikan, namun yang terpenting 

bukanlah peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang 

dibawakan oleh media tersebut. 

 

Menurut Kemp dan Dayton dalam Sanjaya (2008:210), media memiliki 

kontribusi yang sangat penting terhadap proses pembelajaran, antara lain: 

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar  

2. Pembelajaran dapat lebih menarik 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif 

4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek 

5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan 

6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan 

7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses 

pembelajaran dapat ditingkatkan 

8. Peran guru berubah kearah yang positif, artinya guru tidak 

menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar 

 

Media memegang peranan yang sangat penting baik sebagai alat bantu guru 

dalam mengajar maupun sebagai sumber belajar bagi siswa. Pemanfaatan 

media akan membuat pembelajaran lebih menarik, efektif dan efisien, sehingga 

siswa akan lebih mudah memahami materi yang telah disampaikan. Oleh 

karena itu, penggunaan media menjadi salah satu hal utama dalam proses 

pembelajaran. Dalam usaha memanfaatkan media sebagai alat bantu 

pembelajaran di kelas, Dale mengklasifikasikan media dari tingkatan yang 

paling konkrit ke tingkatan paling abstrak. Klasifikasi yang lebih dikenal 

sebagai “kerucut pengalaman Dale” ini dapat digunakan untuk mempermudah 
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dalam menentukan alat bantu yang paling sesuai untuk pengalaman belajar. 

Kerucut Pengalaman Dale dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Kerucut Pengalaman Dale (Fitriana, 2010: 10) 

 

Kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Dale memberikan gambaran 

bahwa semakin konkret materi yang diterima oleh siswa maka semakin 

banyaklah pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak 

siswa memperoleh pengalaman maka semakin sedikit pengalaman yang akan 

diperoleh siswa. Oleh karena itu, media yang baik harus mampu memberikan 

pengalaman belajar yang lebih konkrit sehingga pesan pembelajaran 

tersampaikan dengan optimal. 

 

 

B. Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

 

Komputer adalah suatu medium interaktif dimana siswa memiliki kesempatan 

untuk berinteraksi dalam bentuk mempengaruhi atau mengubah urutan yang 
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disajikan. Dalam hal ini, komputer bisa menampilkan pembelajaran 

menggunakan berbagai jenis media (teks, gambar, suara, video), menyediakan 

kuis, evaluasi jawaban, menyediakan umpan balik, dan menentukan aktivitas 

tindak lanjut yang sesuai sehingga siswa dapat berinteraksi secara aktif. 

Sebagaimana halnya dengan penggunaan sumber-sumber audio visual yang 

dapat meningkatkan motivasi dan menyajikan informasi dan prakarsa melalui 

stimulus visual dan audio, komputer punya nilai lebih karena dapat memberi 

siswa pengalaman kinestetik melalui penggunaan keyboard komputer. 

(Hamalik, 2001 : 236) 

 

Pemanfaatan komputer dalam pendidikan dikenal sebagai pembelajaran 

dengan bantuan komputer (CAI). CAI (Computer Assisted Instruction) adalah 

suatu sistem penyampaian materi pembelajaran yang dirancang dan diprogram 

ke dalam sistem berbasis mikroprosesor. Menurut Alessi dalam Nugraha 

(2011) bahwa program CAI yang baik haruslah meliputi empat aktivitas: 

1. Informasi (materi pelajaran) harus diberikan atau ketrampilan (skill) 

diberikan model 

2. Siswa harus diarahkan 

3. Siswa diberi latihan-latihan 

4. Pencapaian belajar siswa harus dinilai. 

 

 

Dalam studi meta analisisnya terhadap hasil-hasil penelitian tentang efektifitas 

CAI selama 25 tahun, Kulik dkk. dalam Nugraha (2011) menyimpulkan 

bahwa:  

1) Siswa belajar lebih banyak materi dari komputer (melalui CAI) 

2) Siswa mengingat apa yang telah dipelajari melalui CAI lebih lama 

3) Siswa membutuhkan waktu lebih sedikit 

4) Siswa lebih betah di kelas 

5) Siswa memiliki sikap lebih positip terhadap komputer 
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CAI memberikan keuntungan lain yaitu menghemat waktu dan biaya 

Contohnya adalah program komputer simulasi untuk melakukan percobaan 

atau eksperimen pada bidang studi sains dan teknologi. Kelebihan komputer 

dalam mengintegrasikan komponen warna, musik dan animasi grafik (graphic 

animation) menyebabkan komputer mampu menyampaikan informasi dan 

pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Komputer juga dapat 

digunakan untuk menampilkan konsep-konsep fisika yang abstrak menjadi 

nyata melalui visualisasi statis maupun dengan visualisasi dinamis (animasi). 

Melalui animasi dapat dibuat suatu konsep yang lebih menarik sehingga 

menambah motivasi untuk mempelajari fisika.  

 

 

C. Multimedia Interaktif 

 

Multimedia merupakan penggabungan dua kata ”multi” dan ”media”. Multi 

yang berarti ”banyak” sedangkan media atau bentuk jamaknya berarti 

medium. Definisi multimedia menurut Heinich at al dalam Asyhar (2011: 75) 

adalah  

Penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang 

berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk 

aturan informasi ke dalam sistem komputer. 

 

Sehingga Asyhar (2011: 75-76) mendefinisikan multimedia menjadi dua 

katergori, yaitu multimedia content production dan multimedia communication 

dengan definisi sebagai berikut 
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1. Multimedia Content Production 

Multimedia adalah penggunaan dan pemrosesan media (text, adio, 

graphics, animation, video, dan interactivity) yang berbeda untuk 

menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia (music, 

video, film, game, entertainment), atau penggunaan sejumlah teknologi 

yang berbeda yang memungkinkan untuk menggabungkan media (text, 

audio, graphics, animation, video, and interactivity) dengan cara yang 

baru untuk tujuan komunikasi. Dalam kategori ini media yang digunakan 

adalah media teks, audio, video, animasi, graph/image, interactivity dan 

special effect. 

 

2. Multimedia Communication 

Multimedia adalah menggunakan media (massa), seperti televisi, radio, 

cetak, dan internet, untuk mempublikasikan, menyiarkan, atau 

mengkomunikasikan material advertising, publicity, entertainment, news, 

education, dll.. Dalam kategori ini media yang digunakan adalah TV, 

radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, ICT (internet) dan 

gambar. 

 

Beberapa model multimedia interaktif dalam Sanjaya (2008:221) diantaranya: 

1) Model Drill: Model drills dalam CBI pada dasarnya merupakan 

salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan 

pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-

tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang 

sebenarnya. 

2) Model turorial: Model tutorial merupakan program pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat lunak berupa program komputer yang berisi materi 

pelajaran. Metode tutorial dalam CAI pola dasarnya mengikuti 

pengajaran berprogram tipe branching dimana informasi/mata 
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pelajaran disajikan dalam unit-unit kecil, lalu disusul dengan 

pertanyaan. Respons siswa dianalisis oleh komputer 

(diperbandingkan dengan jawaban yang diintegrasikan oleh penulis 

program) dan umpan baliknya yang benar diberikan (Nana Sudjana 

dan Ahmad Rivai, 139). Program ini juga menuntut siswa untuk 

mengaplikasikan ide dan pengetahuan yang dimilikinya secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Model Simulasi: Model simulasi pada dasarnya merupakan salah 

satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman 

belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk 

pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. 

4) Model Games: model game atau model permainan, dikembangkan 

berdasarkan atas “pembelajaran menyenangkan”, dimana peserta 

didik akan dihadapkan pada beberapa petnjuk dan aturan 

permainan. Dalam konteks pembelajaran sering disebut dengan 

instructional games (Eleanor.L. Criswell, 1989). 

 

 

Kata interaktif sendiri mengandung makna adanya interaksi antara siswa 

dengan media. Susilana dan Riyana (2007: 22) menjelaskan bahwa media 

interaktif memiliki karakteristik  bahwa siswa tidak hanya memperhatikan 

media atau objek saja, melainkan  juga dituntut untuk berinteraksi selama 

mengikuti pembelajaran. Daryanto (2010:49) menambahkan Multimedia 

interaktif yaitu suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol 

yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih 

apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif 

adalah pembelajaran interaktif dan aplikasi game. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pendapat Philips dalam Miashra dan Sharma (2005:vii)  seperti 

kutipan di bawah ini.  

The term interactive multimedia is a catch all phrase to described the 

new wave of computer software that primarly deals with the provisian 

of information. The ‘multimedia’ component is characteriz by the 

presence of text, pictures, sound, animation and video; some or all of 

which are organized into some coherent program. The ‘interactive’ 

component refers to the process of empowering the user to control the 

enviroment usually by a computer 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif merupakan media yang 

melibatkan berbagai jenis media untuk merangsang semua indera dalam satu 

kegiatan pembelajaran dimana terjadi interaksi antara media dengan 

pengguna. Multimedia lebih ditekankan pada penggunaan berbagai media 

berbasis TIK khususnya komputer.  

 

D. Adobe Flash 

 

Adobe Flash adalah sebuah program animasi yang telah banyak digunakan 

oleh animator untuk menghasilkan animasi yang profesional. Di antara 

program-program animasi yang ada, Adobe Flash merupakan program yang 

paling fleksibel dalam pembuatan animasi. Adobe flash merupakan sebuah 

program aplikasi standar authoring tool profesional yang digunakan untuk 

membuat animasi vektor dan bitmap yang sangat menakjubkan untuk 

menghasilkan animasi web, presentasi, game, film, maupun CD interaktif, 

CD pembelajaran. Adobe flash memiliki kelebihan menghasilkan ukuran file 

yang kecil dengan kualitas yang baik, kebutuhan hardware yang tidak terlalu 

tinggi, dan dengan adanya action script dapat membuat animasi yang lebih 

beragam dan menarik serta pengaturan navigasi yang lebih kompleks akan 

bisa diatasi. 
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Tampilan halaman kerja adobe Flash , dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Tampilan Area Kerja Adobe Flash 

 

1. Fasilitas yang sering digunakan adalah 

a) Tool 

b) Properties 

c) Actions 

d) Behaviours 

e) Import to library 

 

2. Beberapa teknik yang digunakan dalam membuat media menggunakan 

adobe flash adalah: 

a) Animasi dengan menggunakan Tool 

Animasi dengan menggunakan tool dinamakan juga dengan animasi 

secara manual, hal itu dapat dilakukan dengan cara frame-by-frame 

animation dan tweened animation. Frame-by-frame animation 

menggunakan gambar yang berbeda disetiap frame sedangkan untuk 

tweened animation kita tinggal menentukan posisi frame awal dan 
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akhir, kemudian Flash akan mengerjakan animasi frame-by-frame yang 

ada di antara posisi awal dan posisi akhir (frames in between).  

b) Animasi dengan Action Script 

Adobe Flash mendukung adanya fungsi scripting yang memberikan 

kemungkinan sangat luas. Fungsi action scripting dirancang 

menggunakan sintaks JavaScript Menurut Chandra (2012:2), 

Action script adalah bahasa pemrograman flash yang digunakan 

untuk membuat halaman web, animasi, game dan aplikasi 

interaktif. Action script terbagi menjadi dua yaitu action frame 

dan action object. 

 

Dibandingkan dengan animasi yang menggunakan tool (secara 

manual), animasi dengan bahasa pemrograman Action Script 

mempunyai keuntungan sebagai berikut : (1) ukuran bytes movie lebih 

kecil; (2) tingkat akurasi animasi lebih tinggi, terutama untuk animasi 

yang berulang (loop); (3) mudah untuk direvisi, misalnya untuk 

menambah atau mengurangi kecepatan cukup dengan mengubah 

variabelnya. 

 

3. Beberapa contoh pembuatan komponen media pembelajaran kemagnetan. 

a) Action script  pada button untuk link antara frame atau keyframe, 

sebagai berikut: 

(1) Klik button yang akan diberi action script 

(2) Klik menu window, klik action 

(3) Pada kotak dialog action ketikkan script berikut 

On (press) { gotoAndPlay (2);} 
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Script di atas berarti ketika tombol ditekan maka frame 2 akan di 

play. Angka 2 menunjukkan frame kedua dan dapat diganti sesuai 

frame yang diinginkan. 

b) Memasukkan suara 

Cara memasukkan suara di setiap slide menggunakan fasilitas 

behaviours, yaitu: 

(1) Membuat button, 

(2) Sorot button yang akan diberi perlakuan behaviours, 

(3) Pilih menu window kemudian klik behaviours maka akan tampil 

jendela kerja behaviours, 

(4) Klik add behaviors ( + ) , pilih sound, klik load sound from library 

(5) Setelah muncul kotak dialog load sound from library, ketik nama 

linkage dan nama file suara yang akan di load pada kotak yang 

disediakan, 

(6) Beri tanda pada kotak play this sound when loaded, 

(7) Klik ok. 

c) Membuat tombol, grafik dan movie clip 

Cara membuat tombol, grafik dan movie clip adalah : 

(1) Buat shape yang akan dijadikan tombol, grafik atau movie clip. 

(2) Sorot shape tersebut, klik kanan kemudian pilih dan klik convert to 

symbol.  

(3) Pada kotak dialog yang tersedia pilih jenis symbol yang diinginkan 

dengan cara beri tanda ( klik ) pada kotak pilihan. 

(4) Klik ok 
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E. Kemagnetan 

 

Materi kemagnetan disajikan dalam bentuk teks, animasi, simulasi, gambar, 

video dan suara narasi. Berikut contoh beberapa materi dan cara penyajiannya: 

1. Konsep kemagnetan pada media disajikan dengan teks, animasi, suara, dan 

gambar. 

Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang mengandung 

logam. Sifat kemagnetan suatu benda bergantung pada susunan magnet 

elementernya. Berdasarkan kemampuan menarik benda lain, benda 

dibedakan menjadi dua, yaitu benda magnet dan benda bukan magnet. 

Tidak semua benda yang berada di dekat magnet dapat ditarik. Benda yang 

dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Benda yang tidak dapat 

ditarik magnet disebut benda nonmagnetik. Benda yang dapat ditarik 

magnet ada yang dapat ditarik kuat, dan ada yang ditarik secara lemah. 

Oleh karena itu, benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu benda 

feromagnetik, benda paramagnetik, dan benda diamagnetik. Benda yang 

ditarik kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik, contohnya besi, baja, 

nikel, dan kobalt. Benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut benda 

paramagnetik, contohnya platina, tembaga, dan garam. Benda yang ditolak 

oleh magnet dengan lemah disebut benda diamagnetik, contohnya timah, 

aluminium, emas, dan bismuth. Benda-benda magnetik yang bukan 

magnet dapat dijadikan magnet. Benda itu ada yang mudah dan ada yang 

sulit dijadikan magnet. Baja sulit untuk dibuat magnet, tetapi setelah 

menjadi magnet sifat kemagnetannya tidak mudah hilang. Oleh karena itu, 

baja digunakan untuk membuat magnet tetap (magnet permanen). Besi 
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mudah untuk dibuat magnet, tetapi jika setelah menjadi magnet sifat 

kemagnetannya mudah hilang. Oleh karena itu, besi digunakan untuk 

membuat magnet sementara. 

2. Kutub magnet, medan magnet dan teori kemagnetan bumi disajikan 

dengan teks, gambar, animasi dan suara. 

Kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya 

tolak terbesar. Kutub magnet terletak pada ujung-ujung magnet. Setiap 

magnet selalu memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan. 

Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi 

oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya 

magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan. 

Kutub utara magnet bumi terletak di sekitar kutub selatan geografis bumi 

sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara 

geografis bumi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk kutub utara-

selatan jarum kompas dengan arah horizontal bumi. Sudut deklinasi adalah 

sudut yang dibentuk oleh kutub utara-selatan jarum kompas dengan kutub 

utara-selatan geografis bumi. 

3. Cara membuat magnet, yaitu menggosok, induksi, dan arus listrik 

ditampilkan menggunakan teks, gambar, animasi dan simulasi. 

Besi dan baja dapat dibuat menjadi magnet dengan cara menggosokkannya 

pada magnet permanen secara searah berulang-ulang. Adanya gosokan 

menyebabkan perubahan arah magnet elementer menjadi searah dan 

teratur. Besi dan baja juga dapat dibuat menjadi magnet dengan cara 

induksi dan mengalirkan arus DC (elektromagnet). 
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4. Menghilangkan sifat magnet ditampilkan dengan teks, animasi, dan suara 

Magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika magnet dipanaskan, dipukul-

pukul, dan dialiri arus listrik bolak-balik. Magnet yang mengalami 

pemanasan dan pemukulan akan menyebabkan perubahan susunan magnet 

elementernya. Akibat pemanasan dan pemukulan magnet elementer 

menjadi tidak teratur dan tidak searah. Penggunaan arus AC menyebabkan 

arah arus listrik yang selalu berubah-ubah. Perubahan arah arus listrik 

memengaruhi letak dan arah magnet elementer. Apabila letak dan arah 

magnet elementer berubah, sifat kemagnetannya hilang. 

5. Medan Magnet di Sekitar Arus Listrik ditampilkan dengan teks, animasi, 

simulasi, gambar dan suara. 

Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik ditemukan secara tidak 

sengaja oleh Hans Christian Oersted (1770-1851). Oersted menemukan 

bahwa di sekitar kawat berarus listrik magnet jarum kompas akan bergerak 

(menyimpang). Penyimpangan magnet jarum kompas akan makin besar 

jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah 

penyimpangan jarum kompas bergantung arah arus listrik yang mengalir 

dalam kawat. Gejala itu terjadi jika kawat dialiri arus listrik. Jika kawat 

tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi sehingga magnet 

jarum kompas tidak bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata juga 

memengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan 

jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. Gejala 

penyimpangan magnet jarum di sekitar arus listrik membuktikan bahwa 

arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Arah medan magnet yang 
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ditimbulkan arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah 

berikut. Anggaplah suatu penghantar berarus listrik digenggam tangan 

kanan. Jika arus listrik searah ibu jari, arah medan magnet yang timbul 

searah keempat jari yang menggenggam.  

6. Gaya Lorentz disajikan dengan teks, simulasi, gambar, animasi, dan suara. 

Apabila sebuah kawat berarus listrik diletakkan dalam medan magnet tetap 

maka kawat akan mengalami gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz ditentukan 

berdasarkan kaidah tangan kanan dimana ibu jari menunjukkan arah arus, 

jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet dan jari tengah 

menunjukkan arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz yang ditimbulkan 

sebanding dengan kuat arus, kuat medan magnet tetap, panjang kawat serta 

sinus sudut yang dibentuk antara arah arus listrik dengan arah medan 

magnet. Apabila sudut yang dibentuk 90° maka gaya Lorentz dapat 

dirumuskan 

𝐹 = 𝐵 𝐼 𝐿 

keterangan : 

F = gaya Lorentz (N) 

B = besar medan magnet (T) 

I =  kuat arus listrik yang mengalir pada kawat (A) 

L = panjang kawat (m) 

7. Elektromagnet disajikan dengan tampilan teks, animasi, dan suara. 

Elektromagnet menghasilkan medan magnet yang sama dengan medan 

magnet sebuah magnet batang yang panjang. Elektromagnet mempunyai 

dua kutub yaitu ujung yang satu merupakan kutub utara dan ujung 
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kumparan yang lain merupakan kutub selatan. Kekuatan elektromagnet 

dipengaruhi besar inti besi atau baja, besar arus listrik, dan banyaknya 

lilitan. 

8. Penerapan elektromagnet yaitu bel listrik, motor listrik dan galvanometer 

disajikan dengan teks, animasi, video, gambar dan suara. 

( Waryano dan Muharomah, 2008 : 187-202 ) 


