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A. PENGEMBANGAN MEDIA BERBASIS TIK 

 

4.1.Langkah dan Tahapan Pengembangan Media. 

Ditinjau dari kesiapan untuk digunakan, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni media yang sudah tersedia dan siap 

dimanfaatkan (media by utilization) dan media yang diperlukan namun belum tersedia 

sehingga perlu dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk tujuan 

pembelajaran tertentu.  

Media pembelajaran dalam kelompok pertama dapat berupa media komersial 

yang dikembangkan oleh industri media atau media yang dapat diperoleh secara 

gratis dari Internet atau dari pengembang-nya langsung. 

Memanfaatkan media pembelajaran yang sudah ada mungkin lebih mudah, 

namun apabila tidak tersedia media pembelajaran yang sesuai, maka dosen harus 

mengembangkan sendiri media pembelajaran yang diperlukan. Mungkin kemudian 

akan muncul kendala produksinya, baik dari sisi biaya, waktu, maupun sumber daya. 

Sebagai pertimbangan jika muncul kendala demikian adalah sejauh mana kualitas 

media yang diperlukan, sehingga dapat dikembangkan media yang dari segi biaya dan 

waktu efisien, namun dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran secara efektif. 

Setelah diyakini perlunya menggunakan media yang dapat membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran, dosen  dapat melakukan langkah-langkah di dalam 

proses pengembangan media pembelajaran, yang di dalamnya mencakup pemilihan 

dan pemanfaatan media yang sesuai. Langkah-langkah ini terdiri atas :  

1) Meninjau tujuan pembelajaran, hasil belajar yang diinginkan, peserta ajar, dan 

strategi pembelajaran.  

2) Menentukan karakteristik media yang paling baik untuk dipakai di dalam 

pembelajaran. 

3) Mencari dan mengkaji media/materi pembelajaran yang ada.  

4) Melakukan adaptasi jika perlu terhadap media/materi pembelajaran yang ada.  

5) Apabila diperlukan pengembangan media/materi pembelajaran baru,  

a. Tentukan format/bentuk dan isi media.  
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b. Buat rancangan dan prototipe media/materi pembelajaran.  

c. Periksa kejelasan dan alur ide yang dituangkan di dalam media/materi 

pembelajaran tersebut.  

6) Lakukan evaluasi formatif. 

7) Implementasikan/aplikasikan/uji coba media/materi tersebut di dalam 

pembelajaran nyata. 

8) Evaluasi hasil implementasi/uji coba kemudian lakukan perbaikan.  

 

Berikut adalah tahapan di dalam mengolah dan menyajikan materi 

pembelajaran ke dalam media berbasis TIK.  

1) Kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi sesuai topik-topik yang akan 

diajarkan berdasarkan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Pemilihan 

sumber-sumber ini dapat mempertimbangkan isi, tingkat keterbacaan, dan 

integritas penulisnya. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, majalah/ jurnal, atau 

sumber-sumber di Internet.  

2) Buat rancangan struktur isi (outline) media dan urutan penyajian materi serta 

bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan.  

3) Pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan 

sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan 

komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi/visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, 

diagram, foto, animasi, atau audio-video.  

Di dalam memberikan visualisasi materi tekstual, pengembang media perlu 

memperhatikan persyaratan VISUALS,  

 Visible (mudah dilihat): jelas, tingkat keterbacaan tinggi, resolusi/ketajaman 

grafis tinggi, mengandung satu makna . 

 Interesting (menarik): isi pesan sesuai dengan kebutuhan pebelajar (audien), 

tampilan baik dan memikat sehingga menimbulkan rasa ingin tahu, menjaga 

kelangsungan proses komunikasi/interaksi/belajar  
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 Simpel (sederhana): pesan terfokus, pemilihan kata/huruf/gambar tidak 

mengubah makna pesan, bahasa dan tampilan lugas  

 Useful (berguna): sesuai dengan kebutuhan pebelajar (audien) dan tujuan 

pembelajaran maupun hasil belajar yang diinginkan  

 Accurate (tepat): isi pesan mempunyai makna yang tepat, sesuai dengn bidang 

ilmu, penyampaiannya cermat, didasarkan pada sumber yang dapat dipertang-

gung jawabkan  

 Legitimate (absah/benar/logis): isi pesan benar, disusun secara logis, mengikuti 

kaidah keilmuan, dan masuk akal  

 Structure (terstruktur): rangkaian pesan disampaikan secara sistematis, dengan 

urutan-urutan yang logis dan mudah dipahami.  

Untuk membuat media berbasis TIK perlu dipersiapkan materi pembelajaran 

dalam format digital atau dalam bentuk file. Materi pembelajaran dapat berupa 

dokumen (doc, pdf, xls, txt), presentasi (ppt), gambar (jpg, gif,png), video (mpg, 

wmv), suara (mp3, au, wav), animasi (swf, gif). File-file ini perlu diorganisir 

sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan dan digunakan pada saat pengembangan 

media. Program Mapping merupakan tabel yang memuat materi pembelajaran selama 

satu semester dimana pada setiap elemen terdapat link yang terhubung ke materi 

pembelajaran secara lengkap. Contoh kerangka Program Mapping disajikan sebagai 

berikut. 

Program Mapping 
Nama Matakuliah :  
Kode Matakuliah :  
Semester :  
SKS :  
Dosen :  
Deskripsi MK  : 
Tujuan Pembelajaran: 

 
No Topik Dokumen Gambar/ 

Animasi 
Audio/ 
Video 

Tes/Quiz/ 
Tugas 

Waktu Link: URL Metode 
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4.2.Prosedur Pembuatan Media Presentasi 

Aplikasi yang paling banyak digunakan dari media berbasis komputer adalah 

Media Presentasi. Media Presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang 

sifatnya teoritis, yang digunakan dalam pembelajaran klasikal. Media ini cukup 

efektif, sebab menggunakan proyektor multimedia yang memiliki jangkauan pancar 

cukup besar. 

Kelebihan media presentasi ini adalah menggabungkan semua unsur media 

seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan audio menjadi satu kesatuan 

penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas gaya belajar 

mahasiswa. Program ini dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, 

auditif, maupun kinestetik. 

Dalam pembuatan slide presentasi digunakan prosedur seperti pada diagram  

berikut :  

 

Beberapa Tips dalam merancang presentasi : 

1. Kenali audien dan tetapkan tujuan presentasi yang jelas sebelum mulai 

mendesain. 

2. Buat outline yang runtut dan logis sebelum mendesain. 
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3. Satu ide pokok dalam satu slide. 

4. Selalu ada emphasis dalam setiap slide.  Gunakan beberapa kombinasi teknik 

untuk membuat emphasis yang kuat.  

5. Gunakan kombinasi warna dan gambar untuk mempengaruhi emosi audien. 

6. Gunakan kombinasi warna yang kontras dan tidak lebih dari 3 - 4 warna pokok. 

Hindari kombinasi merah–hijau, coklat–hijau ( Penderita buta warna 

merah/hijau sulit untuk mengenali kombinasi warna ini), biru–ungu,  biru–hitam 

(tulisan pada kombinasi warna ini sangat sulit sekali dibaca oleh audien). 

7. Sedapat mungkin visualisasikan ide, gagasan, dan data dengan grafik atau 

gambar ilustrasi.  Namun, jangan menggunakan banyak gambar dalam satu 

slide. Visualisasi konsep yang dapat digunakan seperti pada tabel berikut : 

Konsep Visual yang Dipakai 

Proses, prosedur, siklus Bagan alir (flowchart) 

Fakta, data Tabel, matriks, daftar 

Data perbandingan Grafik (balok, cakram, kordinat, kurva) 

Hubungan ruang Peta 

Hubungan Struktur Bagan, skeme, diagram 

Hubungan waktu Jadwal, Gan chart 

Hubungan keluarga Bagan Silsilah 

 

8. Gunakan efek animasi, suara, movie, dan link untuk memperjelas dan menarik 

perhatian audien.  Namun, pengunaannya harus hemat dan hati-hati agar tidak 

merusak konsentrasi audien. 

9. Konsisten dan menyatu (unity) dalam desain agar audien tidak kesulitan 

mengikuti logika presentasi 
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4.3. Microsoft PowerPoint untuk Membuat Media Pembelajaran Multimedia. 

Power Point merupakan s a l ah  sa tu  perangkat lunak untuk menampilkan 

bahan/materi yang ingin dipresentasikan dalam bentuk slide yang umum dipakai. 

Power Point memungkinkan anda untuk memberikan presentasi yang menarik, 

multimedia dengan animasi, grafik, suara bahkan film. 

Pada bagian ini hanya akan dibahas langkah-langkah tematik (fitur-fitur 

standar tidak dibahas) pembuatan Media pembelajaran Multimedia dengan 

menggunakan Ms. PowerPoint.   

 Membuat Slide baru  dan Judul  

1) Klik office button  , pilih new.  

2) Pada windows new presentation, pilih 

New Presentation 

3) Kemudian pilih template disain yang tersedia. 

 

 

4) Slide anda akan segera berganti disain sesuai disain template yang dipilih 

5) Tuliskan judul media 

 Membuat Tombol Menu dan keterangan  pada media Ajar menggunakan  

Shape dan teks box. 

1) Pilih menu Insert, Kemudian pilih Shape pada toolbar, tempatkan pada 

Slide yang diinginkan. 



Ragam Sumber Belajar – Wawan Laksito YS 
 

2) Tambahkan teks pada shape dengan cara, klik kanan : Edit Text 

  

3) Tambahkan Textbox pada slide  kemudian buat standar kompetensi, 

kompetensi dasar   dan indikator dari materi yang dibahas. 

4) Tambahkan gambar. 

5) Hasilnya tampak seperti gambar berikut ini 

 

 

 Menambahkan Slide dengan Duplicate slide  

Buatlah beberapa slide sebagai materi yang akan kita hubungkan dengan slide 

utama dengan proses hyperlink. Adapun caranya sebagai berikut:  
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1) Pilih  slide kemudian tekan tombol CTRL + D pada keyboard. 

2) Ganti gambar dan informasi dari slide hasil duplicate. Lihat  hasil slide 

berikut ini  

 

 

 Membuat Hyperlink untuk menghubungkan antar slide 

1) Pilih  tombol atau teks pada slide kemudian tekan icon    Hyperlink atau 

klik kanan pada teks atau tombol  kemudian hyperlink . 
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2) Pilih slide yang akan dilink atau dihubungkanpada jendela insert hyperlik, 

dengan cara pilih Place in this document kemudian pilih slide yang 

dihubungi 

 

 

 Membuat Hyperlink untuk menghubungkan antar slide menggunakan 

action setting 

1) Pilih  tombol atau teks pada slide kemudian tekan icon  (action) pada tab 

link. 

2) Pilih tab mouse click atau mouse over , kemudian  tentukan slidenya pada 

hyperlink to dengan mensetting  pada pilihan slide. 

Mouse click artinya slide yang di link akan tampil jika mouse di klik diatas 



Ragam Sumber Belajar – Wawan Laksito YS 
 

text atau tombol yang diberi link dengan action setting 

Mouse over artinya slide yang di link akan tampil jika mouse tepat berada 

diatas text atau tombol yang diberi link dengan action setting  

  

 

3) klik OK jika sudah di pilih slide yang akan di hyperlink. 

 

 

Lakukan langkah-langkah diatas untuk semua menu/slide yang telah dibuat, 

untuk menu-menu yang ditampilkan di beberapa slide dapat dilakukan copy-paste 

setelah dibuat hyperlink. 

 

 Beberapa Pengaturan pada Ms. PowerPoint 

 

 Penyisipan Objek,Gambar,  Audio, dan Video pada Presentasi 

Objek gambar, baik clipart maupun wordart ataupun objek gambar grafis 

yang lain akan menghasilkan tampilan presentasi yang menarik. Bahkan 
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background sound/audio dan video juga dapat disisipkan pada tampilan 

presentasi. 

 

 
 

 Pengaturan Efek Transisi 

Efek transisi sangat memegang peranan agar presentasi terlihat lebih menarik 

dan dapat diatur secara otomatis. Pemberian efek dapat dilakukan 

terhadap slide. Efek transisi juga berguna untuk lebih  menampilkan hal-

hal yang dianggap penting dalam suatu presentasi sehingga audiens 

dapat lebih focus dalam memperhatikan materi presentasi. Dengan transisi, 

presentasi terlihat lebih dinamis. 

 

 

 Pengaturan efek animasi 

Pengaturan efek animasi dapat dilakukan untuk tiap-tiap objek baik itu 

teks, gambar, sound, dan movie. Efek animasi ini dilakukan secara khusus 

pada objek sehingga teks atau objek tersebut mempunyai efek animasi 

tersendiri. Ada empat jenis efek animasi, yaitu : 

1) Entrance : untuk memberikan animasi pada pemunculan objek yang 

sebelumnya tidak ada 

2) Emphasis: untuk memberikan animasi pada objek yang sudah muncul 

dan diberikan penekanan. 

3) Exit : untuk memberikan animasi pada objek yang sudah muncul 

kemudian hilang. 

4) Motion Path : untuk memberikan animasi gerakan suatu objek sesuai 

jalur kurva yang dibuat.  
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Pengaturan efek animasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1) Pilih objek yang akan diberi efek animasi 

2) Klik menu Animation,  Custon Animation 

 

3) Selanjutnya lakukan pengaturan modify pada jendela custom animation. 

 

 
 

 Penggabungan Dokumen Presentasi 

Presentasi yang telah dibuat terdiri dari beberapa slide. Slide-

slide ini apabila ditampilkan   akan   berjalan   secara   berurutan   setiap   

pergantian   halaman. Kadangkala  kita  menginginkan  presentasi  tertentu  

dapat  ditampilkan  sesuai keinginan kita. Selain itu, kita menginginkan 

dapat membuka file presentasi lain. File presentasi dapat digabungkan 
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melalui Hyperlink. Hiperlink akan menjembatani tampilan antar slide 

ataupun antar file-file presentasi. Jika pada objek yang mengandung 

Hyperlink di-klik maka slide presentasi akan menampilkan slide tujuan dari 

Hyperlink. 

 
 

 Pencetakan Slide Sebagai Handout 

Presentasi yang telah selesai dibuat dapat dicetak dalam bentuk 

slide handout, atau note page. Biasanya, pada saat memberikan presentasi 

pada audiens, telah disiapkan pula hardcopy-nya berupa handout dari 

presentasi. 

Cara mencetak slide presentasi adalah sebagai berikut. 

1) Persiapkan printer yang akan digunakan untuk mencetak, bisa 

menggunakan printer dot-matrix, Ink Jet, ataupun Laser Jet. 

2) Pastikan driver printer telah terinstal. 

3) Aktifkan file presentasi yang akan dicetak. 

4) Klik menu Print, sehingga akan tampil jendela print seperti berikut. 

 
 

5) Pada kotak dialog print, tentukan pilihan sebagai berikut : 

Printer 

 Name                  : jenis printer yang digunakan 

Print range 

All                        :  mencetak semua slide 
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Current slide       :  mencetak slide yang sedang aktif  

Custom show  :  mencetak file pada custom show  

Slide   :  mencetak slide tertentu 

Print what 

Handout  : mencetak dalam bentuk handout  

Slide    : mencetak dalam bentuk slide  

Notes pages : mencetak dalam bentuk note  

Outline View   : mencetak dalam bentuk outline  

Handout 

Slide per page : jumlah slide dalam halaman handout 

Order : urutan slide pada halaman handout 

(horizontal/vertical)  

Number of Copies  : jumlah salinan yang akan dicetak 
 
 

6) Klik preview untuk menampilkan di layar monitor. 

7) Klik OK untuk melakukan proses pencetakan 

Berikut ini ditampilkan contoh hasil cetakan dalam bentuk handout 

 

 

 Melakukan Packing Dan Publishing 

Presentasi  yang  telah  disusun  terdiri  dari  beberapa  slide.  Selain  

itu  dalam beberapa slide mungkin terdiri dari beberapa movie atau video 

klip. Halaman slide yang banyak tersebut mungkin tidak  cukup disimpan 

dalam media penyimpan data  yang  kapasitasnya  kecil  seperti  disket.  

Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pengemasan file menjadi satu file dalam 
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ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebut dengan packing. 

 
Cara melakukan packing adalah sebagai berikut : 

1) Klik tombol Office Button , Publish, Package for CD 

2) Selanjutnya akan ditampilkan jendela Package for CD 

  

3) Selanjutnya klik Add Files jika dalam slide presentasi terdapat format 

Hyperlink ataupun menyertakan Objek (file lain, sound, atau movie) 

lain dalam satu tampilan presentasi. 

 
 

4) Pilih file yang akan disertakan, kemudian klik Add 

5) Selanjutnya klik Copy to Folder (jika kita ingin memaketkan ke folder) 

atau Copy to CD jika kita ingin langsung mem-burning ke CD. 

6) Selanjutnya isikan nama folder dan folder tujuan (untuk copy to folder)  
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 Mengubah format .ppt menjadi .pps 

File Power point juga dapat disimpan dalam bentuk Power Point 

Show (.ppsx). Beda file . pptx dan . ppsx adalah, jika . pptx file selalu 

dibuka melalui program aplikasi Ms Power Point sedangkan . ppsx, file 

dibuka tanpa melalui program aplikasi Power Point. Cara pembuatan 

file ppsx ini seperti pada proses penyimpanan file yaitu dengan melalui 

menu Save As yang selanjutnya disimpan dalam format power point 

show (.ppsx). File dalam format ini tidak dapat diedit, hanya dapat 

ditampilkan dengan cara double click pada file sehingga akan langsung 

membuka tampilan slide show. 
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