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2. Tujuan
Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan
konsep-konsep dasar media pembelajaran; membuat media grafis, audio, dan
audio visual; menentukan dan menggunakan media yang tepat untuk
pembelajaran ekonomi.
3. Deskripsi isi
Dalam perkuliahan ini dibahas tentang konsep-konsep dasar, fungsi, dan jenisjenis media pembelajaran, memilih dan menentukan media pembelajaran, serta
membuat dan menggunakan media pembelajaran.
4. Pendekatan pembelajaran:
 Metode : ceramah, tanya jawab, brainstorming, penugasan, demonstrasi
 Tugas : laporan, demonstrasi
 Media : OHP, LCD, chart
5. Evaluasi
 Kehadiran
 Laporan
 Demonstrasi
 UTS
 UAS

6. Rincian materi perkuliahan tiap pertemuan
Pertemuan 1 : Penjelasan tentang silabus, satuan acara perkuliahan, dan
prosedur perkuliahan.
Pertemuan 2 : Hakikat media pembelajaran: media sebagai komponen sistem
pembelajaran, pengertian media pembelajaran dan alat bantu,
dan fungsi media pembelajaran
Pertemuan 3 : Perkembangan media dalam pembelajaran: kurikulum –
pengajar – peserta didik, kurikulum – pengajar – alat bantu peserta didik, kurikulum – pengajar – alat bantu + media peserta didik, dan kurikulum – media – peserta didik
Pertemuan 4 : Teori media pembelajaran: teori semiotic,teori kognitif, dan
teori konstektual
Pertemuan 5 : Teori media pembelajaran: teori semiotic,teori kognitif, dan
teori konstektual
Pertemuan 6 : Pemilihan media pembelajaran: prosedur pemilihan media
pembelajaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan
media pembelajaran
Pertemuan 7 : Klasifikasi media pembelajaran: berdasarkan sifat dan jenis,
teknik pemakaian dan daya jangkau
Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS)
Pertemuan 9 : Media grafis: gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik
Pertemuan 10 : Media grafis: kartun, poster, peta dan globe, papan flannel, dan
papan buletin
Pertemuan 11 : Media audio: radio
Pertemuan 12 : Media audio: alat perekam pita magnetic
Pertemuan 13 : Media visual: film, televisi
Pertemuan 14 : Media visual: video, computer, slide, dan OHP
Pertemuan 15 : Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran
Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS)
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