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BAB II 

 KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kajian Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa latin 

medius yang berarti tengah.  Dalam bahasa Indonesia kata medium diartikan 

sebagai “antara’ atau “sedang” (Latuheru, 1988: 14). Pengertian media 

pembelajaran menurut Latuheru (1988: 14) media pembelajaran adalah semua alat 

(bantu) atau benda yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, dengan 

maksud menyampaikan pesan (informasi) pembelajaran dari sumber (guru 

maupun sumber lain) kepada penerima (dalam hal ini anak didik atau warga 

belajar). Berdasarkan  pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada 

penerima. 

Sadiman (2008: 7) menjelaskan media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. 

Berdasarkan  pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah alat bantu  yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. Dalam 

interaksi pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran berupa materi 

pembelajaran kepada siswa. 
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Selanjutnya Schramm (dalam Putri, 2011: 20) media pembelajaran 

adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat digunakan 

untuk pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian  

media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar untuk menyampaikan materi 

agar pesan lebih mudah diterima dan menjadikan siswa lebih termotivasi dan 

aktif. 

 

b. Fungsi Media 

Sudrajat (dalam Putri, 2011: 20)  mengemukakan fungsi media 

diantaranya yaitu: 

a) media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para siswa 

b) media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas 

c) media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa 

dengan lingkungan 

d) media menghasilkan keseragaman pengamatan 

e) media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, kongkrit , dan realistis 

f) media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar 

g) media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang kongkrit 

sampai dengan abstrak. 
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Fungsi media yang dipaparkan oleh Sudrajat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berfungsi untuk  membantu mengatasi hambatan yang 

terjadi saat pembelajaran didalam kelas. 

Hamalik (dalam Arsyad, 2002: 15) mengemukakan bahwa pemakaian 

media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembalajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada 

saat itu. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media 

pembelajaran juga dapat membantu siswa menigkatkan pemahaman, menyajikan 

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan 

memadatkan informasi. Paparan fungsi media pengajaran Hamalik di atas 

menekankan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat meningkatkan motivasi dan keinginan belajar siswa serta siswa 

dapat tertarik dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

Derek Rowntree (dalam Rohani, 1997: 7-8) memaparkan media 

pembelajaran berfungsi membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang 

telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon peserta didik, 

memberikan balikan dengan segera dan menggalakkan latihan yang serasi. 

Pendapat Derek Rowntree di atas tentang fungsi media pembelajaran dapat 

diketahui bahwa media pembelajaran memiliki fungsi untuk meningkatkan 

keinginan dan memberikan rangsangan kepada siswa untuk belajar. 
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Media pengajaran, menurut Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2002: 

20-21) dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 

a) memotivasi minat dan tindakan adalah melahirkan minat dan merangsang 

para siswa atau pendengar untuk bertindak. 

b) menyajikan informasi berfungsi sebagai pengantar ringkasan laporan, atau 

pengetahuan latar belakang. 

c) memberi instruksi dimana informasi yang terdapat dalam bentuk atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat 

terjadi.  

Pendapat Kemp dan Dayton (dalam Arsyad, 2002: 20-21) tentang 

fungsi media pengajaran menekankan bahwa media pengajaran dapat memberikan 

motivasi dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan informasi, 

memberikan instruksi untuk menarik siswa agar bertindak dalam suatu aktivitas. 

Berdasarkan beberapa paparan fungsi  media di atas, dapat disimpulkan 

bahwa media dapat meningkatkan motivasi, rangsangan dan mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan. 

 

c.  Manfaat Media Pembelajaran 

Brown (1983:17) menyatakan bahwa “educational media of all types 

incresaingly important roles in enabling students to reap benefits from 

individualized learning”, semua jenis media pembelajaran akan terus 

meningkatkan peran untuk memungkinkan siswa memperoleh manfaat dari 

pembelajaran yang berbeda. Menggunakan media pembelajarn secara efektif, 
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akan menciptakan suatu proses belajar mengajar yang optimal. Pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu 

bagian penting dari proses pembelajaran. Media pembelajaran memberikan 

manfaat dari pendidik maupun peserta didik. 

Arsyad (2002 : 26) mengemukakan manfaat media media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. 

1) Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar 

sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3) Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

4) Media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinyya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. 

 

Pendapat Arsyad tentang manfaat media pembelajaran di atas dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar. 

Penyampaian pesan dan isi pelajaran dapat diterima baik oleh siswa. 

Menurut Latuheru (1988: 23) manfaat media pembelajaran yaitu: 

1) media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian anak-anak didik 

terhadap materi pengajaran yang disajikan. 

2) media pembelajaran mengurangi, bahkan dapat menghilangkan adanya 

verbalisme. 

3) media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan 

latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. 

4) media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit 

diperoleh dengan cara yang lain. 

5) media pembelajaran dapat mengatasi masalah batas-batas ruang dan waktu. 

6) media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran anak didik 

secara teratur tentang hal yang mereka alami. 

7) media pembelajaran dapat membantu anak didik dalam mengatasi hal yang 

sulit nampak dengan mata. 

8) media pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri 

berdasarkan pengalaman dan kenyataan. 
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9) media pembelajaran dapat mengatasi hal/peristiwa/kejadian yang sulit diikuti 

oleh indera mata. 

10) media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara anak 

didik, guru, dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan alam di sekitar 

mereka. 

 

Paparan tentang manfaat media oleh Latuheru dapat disimpulkan bahwa 

media bermanfaat untuk mengatasi permasalan yang dialami guru dan siswa 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa memanfaatkan 

media pembelajaran adalah membantu dalam penyampaian bahan pengajaran 

kepada siswa untuk meningkatkan kualitas siswa yang aktif dan interaktif 

sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran disekolah. 

 

d. Jenis-jenis Media 

Media Pembelajaran menurut taksonomi Leshin, dkk (dalam Arsyad, 

2002: 79-101) adalah sebagai berikut. 

a. Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk 

mengirim dan mengkomunikasikan peran atau informasi 

b. Media berbasis cetakan 

Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah 

buku teks, buku penuntun, buku kerja atau latihan, jurnal, majalah, dan lembar 

lepas. 

c. Media berbasis visual 

Media berbasis visual (image) dalam hal ini  memegang peranan yang 
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sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia 

nyata. 

d. Media berbasis audiovisual 

Media visual yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan 

pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang 

diperlukan dalam media audio-visual adalah penulisan naskah dan storyboadr 

yang memerlukan persiapan yang banyak, rancangan dan penelitian. 

e. Media berbasis komputer 

Komputer memilih fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan 

dan latihan komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang 

dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Modus ini dikenal 

sebagai Computer Assisted Instruction (CAI). CAI mendukung pembelajaran dan 

pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. 

Jenis-jenis media menurut Bretz (dalam Widyastuti dan Nurhidayati, 

2010: 17-18)  mengklasifikasikan media ke dalam tujuh kelompok yaitu. 

1. Media audio, seperti: siaran berita bahasa Jawa dalam radio, sandiwara 

bahasa Jawa dalam radio, tape recorder beserta pita audio berbahasa Jawa. 

2. Media cetak, seperti: buku, modul, bahan ajar mandiri 

3. Media visual diam, seperti: foto, slide, gambar 

4. Media visual gerak, seperti: film bisu, movie maker tanpa suara, video tanpa 

suara 
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5. Media audio semi gerak, seperti: tulisan jauh bersuara 

6. Media audio visual diam, seperti: film rangkai suara, slide rangkai suara 

7. Media audio visual gerak, seperti: film dokumenter tentang kesenian Jawa 

atau seni pertunjukan tradisional, video kethoprak, video wayang, video 

campursari. 

Henich (dalam Widyastuti dan Nurhidayati, 2010: 19) mengklasifikasikan media 

secara lebih sederhana, yaitu: 

1. media yang tidak diproyeksikan 

2. media yang diproyeksikan 

3. media audio 

4. media video 

5. media berbasis komputer 

6. multimedia kit. 

Berdasarkan beberapa pandangan di atas mengenai jenis-jenis media 

pengajaran maka dapat disimpulkan bahwa media dapat dikategorikan menjadi 

tujuh jenis media yaitu media audio, media visual, media audio visual dan 

multimedia. 

 

e. Prinsip-Prinsip Pemilihan Media 

Menghasilkan suatu produk media pembelajaran yang baik maka 

diperlukan prinsip dalam pemilihan media. Setyosari (2008: 22) mengidentifikasi 

prinsip-prinsip media sebagai berikut: 

1. identifikasi ciri-ciri media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi, unjuk 

kerja (performance) atau tingkat setiap tujuan pembelajaran, 

2. identifikasi kerakteristik siswa (pembelajar) yang memerlukan media 

pembelajaran khusus, 
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3. identifikasi karakteristik lingkungan belajar berkenaan dengan media 

pembelajar yang akan digunakan, 

4. identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang 

mudah dilaksanakan, 

5. identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan 

penggunaan media pembelajaran. 

Menggunakan media harus memperhatikan prinsip pemilihan media 

terlebih dahulu. Prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran menurut 

Saud (2009: 97) adalah sebagai berikut: 

a. tepat guna, artinya media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan 

kompetensi dasar, 

b. berdaya guna, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu 

meningkatkan motivasi siswa, 

c. bervariasi, artinya media pembelajaran yang digunakan mampu mendorong 

sikap aktif siswa dalam belajar. 

Prinsip-prinsip media yang dipaparkan oleh Saud tersebut 

mengidentifikasikan bahwa media yang tepat guna, berdaya guna, dan bervariasi 

dapat menjadi suatu media pembelajaran yang baik. Isi media yang dirancang 

sesuai dengan desain pembelajaran dapat menjadikan media berkualitas. Media 

yang berkualitas akan menumbuhkan ketertarikan bagi peserta didik untuk belajar 

menggunakan media. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip pemilihan media harus diperhatikan dengan baik, sehingga dapat 
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menghasilkan suatu media pembelajaran yang menarik dengan materi yang tepat. 

Belajar menggunakan media pembelajaran menjadi optimal. Media pembelajaran 

yang baik adalah media pembelajaran yang mampu membantu siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip pembuatan media harus 

memperhatikan beberap faktor. Faktor yang diperhatikan (1) perangkat 

pembelajaran, (2) lingkungan belajar, (3) tempat belajar, (4) ekonomi sosial 

budaya.  

 

2. Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Media pembelajaran berbasis komputer merupakan salah satu media 

pembelajaran dengan penyajian menggunakan komputer. Cara untuk 

menghasilkan atau menyampaikan materi pelajaran dengan sumber-sumber yang 

berbasis micropocessor. Cara penyajian ini dipengaruhi oleh kemampuan yang 

dimiliki oleh media yang dimanfaatkan. Komputer memiliki kemampuan untuk 

menyajikan proses pembelajaran interaktif (Arsyad, 2002: 97).  

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa materi yang 

disampaikan adalah materi yang dikemas dalam program tertentu melalui 

komputer.  

Romiszowski (1974: 260-261) menyatakan bahwa “the use of computers in 

education is increasing, not only as an aid to the administration of education, but 

also as a presentation medium, computer are already being used to present many 

programs of a simpler construction” artinya bahwa penggunaan komputer dalam 

pembelajaran meningkat, tidak hanya sebagai alat bantu untuk melaksanakan 
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pembelajaran, tetapi juga sebagai sebuah media presentasi. Berdasarkan  

penjelasan dari ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa media pembelajaran 

berbasis komputer merupakan suatu alat bantu pembelajaran yang dapat 

digunakan secara individu maupun bersama. Pembelajaran yang dimaksud adalah 

belajar dengan menggunakan bantuan komputer. Pemakaian komputer dalam 

kegiatan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. 

Gerrald (1967: 14) mengemukakan bahwa “another general future of 

computer-based instruction is the development of curiculum materials”. 

Berdasarkan pernyataaan tersebut disebutkan bahwa fitur umum dari media 

berbasis komputer adalah materi yang berasal dari kurikulum. Pembuatan media 

pembelajaran dengan menggunakan komputer harus memperhatikan kurikulum 

pembelajaran yang sedang berlaku. Materi merupakan unsur yang paling penting 

dalam pembuatan suatu media. 

Hannafin (dalam Uno, 2010: 136) menjelaskan bahwa potensi media 

komputer dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses 

pembelajaran antara lain. 

1. Memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pendidik dan materi 

pembelajaran. 

2. Proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan 

peserta didik. 

3. Mampu menampilkan unsur audio visual untuk meningkatkan minat belajar 

multimedia. 
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4. Dapat memberikan umpan balik terhadap respons peserta didik dengan 

segera. 

5. Mampu menciptakan proses belajar secara berkesinambungan. 

Media pembelajaran berbasis komputer sangat tepat digunakan sebagai 

media interaktif pembalajaran. Media berbasis komputer merupakan bentuk media 

yang dapat digunakan secara langsung kepada pengguna media. Pengguna media 

dapat berinteraksi dengan materi pelajaran secara langsung yang telah 

diprogramkan ke dalam sistem di komputer. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran berbasis komputer dapat digunakanan sebagai alat pembuat media 

pembelajaran interaktif. Karena media pembelajaran ini, selain dapat digunakan 

untuk menyampaikan pembelajaran secara langsung kepada peserta didik, yaitu 

melatih peserta didik belajar mandiri karena dapat diakses langsung oleh peserta 

didik. Media pembelajaran berbasis komputer sangat tepat digunakan sebagai alat 

pembuat media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran dengan 

menggunakan komputer ini dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran 

secara langsung kepada siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran 

wangsalan yang diprogramkan ke dalam Macromedia Flash Professional 8. 

3. Multimedia 

Perkembangan tehnologi pendidikan pada gilirannya menumbuhkan 

perkembangan baru dalam dunia pendidikan.  Pemikiran dan penemuan-

penemuan baru terjadi antara lain penggunaan Multimedia pendidikan. 
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Vaughan (2004: 1) “multimedia is any combination of text, art, sound, 

animation, and video delivered to you by computer or other electronic or digitally 

manipulated means” artinya multimedia adalah kombinasi dari teks, seni, suara, 

animasi, dan video yang dikirim kepada Anda oleh komputer atau sarana 

elektronik atau digital dimanipulasi lain. Berdasarkan penjelasan dari ahli tersebut 

multimedia dapat rancang menjadi media pembelajaran dengan menggabungkan 

teks, seni, suara, animasi, dan video. 

Arsyad (2002 : 169) multimedia adalah berbagai macam kombinasi 

grafik, teks, suara, video, animasi. Penggabungan ini merupakan suatu kesatuan 

yang bersama-sama menampilkan informasi, pesan atau isi pelajaran. Berdasarkan 

pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia dapat digunakan 

untuk media pembelajaran karena dapat menampilkan gambar, suara yang 

mendukung penyampaian materi. 

Latuheru (1988 : 81) yang dimaksud multimedia adalah suatu 

kombinasi dari berbagai medium, dimana kombinasi tersebut dapat digunakan 

untuk kepentingan pembelajaran. Setiap media dalam suatu multimedia dirancang 

untuk melngkapi yang lain, sehingga seluruh sistem multimedia menjadi lebih 

berdayaguna dan tepatguna, dimana  suatu kesatuan menjadi lebih besar/baik 

daripada jumlah dari bagian-bagiannya (the whole is greater than the sum of its 

parts). Multimedia bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang 

menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas.  Informasi yang akan 

mudah dimengerti karena melibatkan semua indera, terutama telinga dan mata 

untuk menyerap informasi.  Penggunaan media ini sedikit memakan biaya tetapi 
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dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat akan dapat 

digunakan disemua jenjang pendidikan. 

Menurut Suyanto (dalam Pradipta, 2011: 19) multimedia adalah 

pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks-teks, grafik, 

audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool 

yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi. Pendapat Suyanto dapat disimpulkan bahwa multimedia dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan siswa secara 

mandiri.   

Kelebihan penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

menurut Munadi (2008: 152) yaitu. 

1. Bersifat interaktif karena multimedia interaktif dirancang untuk dipakai oleh 

pengguna (siswa) secara individual (belajar mandiri). 

2. Memberikan iklim efeksi secara individual karena dirancang khusus untuk 

pembelajaran mandiri. 

3. Kebutuhan pengguna (siswa) secara individual dapat terakomodasi, termasuk 

bagi mereka yang lamban dalam penerima pelajaran. 

4. Meningkatkan motivasi belajar pengguna (siswa) 

5. Memberikan umpan balik. 

6. Kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada pengguna (siswa)  

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan kelebihan multimedia interaktif 

dapat digunakan siswa untuk mengulang materi dan digunakan untuk belajar 

mandiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran melalui multimedia sangat tepat digunkanan sebagai alat pembuat 

media pembelajaran interaktif.  Karena dengan dukungan teknologi yang besar 
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mendorong siswa belajar mandiri dan kegiatan belajar mengajar lebih 

berdayaguna dan tepatguna. 

 

4. Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan desain dan membangun perangkat presentasi, publikasi, atau aplikasi 

lainnya yang membutuhkan ketersediaan sarana interaksi dengan penggunanya. 

Proyek yang dibangun dengan Flash bisa terdiri atas teks, gambar, animasi 

sederhana, video, atau efek-efek khusus lainnya. 

Dikse (2010: 1) berpendapat bahwa Macromedia Flash Professional 8 

dibuat oleh perusahaan software macromedia untuk keperluan membuat suatu 

aplikasi web yang interaktif dan menarik. Macromedia Flash Professional 8 

sering digunakan untuk membuat animasi dan untuk keperluan lain seperti 

membuat game dan tutorial. Karena Macromedia Flash Professional 8 dapat 

menampilkan teks, gambar, animasi, dan audio secara bersama maka sangat 

mungkin apabila Macromedia Flash Professional 8 digunakan sebagai sarana 

pengembangan media pembelajaran.  

Litbang Wahana Komputer (2006: 1) mengemukakan bahwa 

Macromedia Flash Professional 8 merupakan aplikasi animasi yang berjalan 

dengan sistem operasi windows. Pembuatan suatu program maka dibutuhkan 

aplikasi lain untuk menambahkan animasi, gambar, video maupun suara. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, pengembang menggunakan aplikasi tambahan 

yaitu Adobe Ilustrator untuk membuat gambar, dan Adobe Soudboth untuk 

mengolah lagu.  
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Menurut Adjie (dalam Pradipta, 2011: 28-37) Macromedia Flash 

Professional 8 adalah software yang banyak dipakai untuk membuat presentasi 

multimedia untuk kepentingan advertising karena berbentuk file movie yang 

berekstensi relatif kecil. Salah satu keunggulan yang dimiliki software ini adalah 

mempunyai kemampuan  yang lebih unggul dibanding software lain dalam 

menampilkan multimedia, gabungan grafis, animasi, suara serta interaktifitas 

user. Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Macromedia Flash 

Professional 8 merupakan software yang dapat dikembangkan menjadi media 

pembelajaran yang interaktif. 

Bagian bagian penting dalam area kerja di atas diantaranya: menu, 

toolbox, timeline, stage, dan panel. 

1) Menu 

Menu pada Macromedia Flash Professional 8 terdiri dari : file, edit, 

view, insert, modify, text commands, control, window, dan help. Pada setiap menu 

terdapat submenu akan muncul ketika menu diklik satu kali. 

2) Toolbox 

Dalam toolbox terdapat komponen-komponen penting diantaranya: 

tools, view, colors, dan options. Toolbox berperan untuk memanipulasi atau 

modifikasi objek dalam stage.  

3) Timeline  

Timeline atau garis waktu merupakan komponen yang digunakan untuk 

mengatur dan mengontrol jalannya animasi. Timeline terdiri dari beberapa layer. 

Layer digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek dalam stage agar 
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dapat diolah dengan objek lain. Setiap layer terdiri dari frame-frame yang 

digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam 

layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. 

4) Stage 

Stage disebut juga layar atu panggung. Stage digunakan untuk 

memainkan objek-objek yang akan diberi animasi. Dalam stage dapat membuat 

gambar, teks, memberi warna dan sebagainya. 

5) Panel 

Beberapa panel penting dalam Macromedia Flash Professional 8 

diantaranya adalah properties, filters and parameters, action, library, color, dan 

align, info and transform. 

a) Panel Properties, Filters and Parameters 

Panel ini terdapat di stage. Panel properties, filters and parameters 

digunakan untuk mengatur ukuran background, kecepatan animasi dan lain-lain. 

Untuk mengeluarkan dan menyembunyikan panel ini dapat digunakan shortcut 

Ctrl+F3 

b) Panel Actions 

Panel Actions digunakan untuk menulis scipt atau bahasa pemrograman 

flash (Actions Script). Script dapat diketikan secara langsung pada layer actions 

atau menggunakan bantuan yang disediakan oleh Macromedia Flash Professional 

8. Untuk memunculkan dan menyembunyikan panel ini dapat digunakan shortcut 

F9. 
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c) Panel Library 

Library merupakan panel yang digunakan untuk menyimpan objek-

objek berupa graphic atau gambar, button atau tombol, movie, dan suara, baik 

yang dibuat langsung pada stage ataupun hasil proses impor dari luar stage. Untuk 

memunculkan atau menyembunyikan panel ini dapat digunakan shortcut Ctrl+L. 

d) Panel Color 

Panel color merupakan panel yang digunakan untuk memilih warna 

yang digunakan dalam pembuatan objek-objek pada stage. Ada dua subpanel, 

yaitu: color mixer dan color swatches. Shortcut untuk color mixer adalah shift+F9 

dan shortcut untuk color swatches adalah Ctrl+F9. 

e) Panel Align, Info and Transform. 

Untuk menampilakan panel ini dapat menekan Ctrl+K. Panel ini 

digunakan untuk mengatur posisi objek jika ingin diletakkan pada tengah stage, 

sebelah kiri atau kanan dan lain-lain. Dengan panel ini objek juga daat diputar 

dengan menggunakan transform. 

 

5. Wangsalan 

a. Pengertian Wangsalan 

Wangsalan merupakan salah satu jenis karya sastra Jawa yang cukup 

banyak macam dan ragamnya. Pengertian wangsalan menurut Subroto (2000: 18) 

wangsalan adalah salah satu bentuk puisi (tembang) Jawa baru tradisional yang 

didalamnya terdapat semacam teka-teki atau cangkriman dan sekaligus 

jawabannya. Dari pendapat ahli tersebut disimpulkan bahwa wangsalan 

merupakan puisi jawa baru semacam teka-teki yang jawabannya berada di 
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dalamnya. Sedyawati dkk (2001: 407) menjelaskan wangsalan adalah ragam 

sastra yang berbentuk teka-teki yang jawaban (batangan)-nya sudah tersedia 

dalam pernyataan (pertanyaan) tertentu, meskipun secara implisit. Pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa wangsalan adalah ragam sastra yang berbentuk 

teka-teki yang jawabannya berada didalamya tetapi secara implisit. Selanjutnya 

Mulyana (2007: 150) wangsalan adalah suatu jenis ujaran di dalam sastra Jawa 

yang mirip dengan cangkriman, wangsalan mengandung unsur teka-teki dan 

jawaban tersirat. Dari pendapat yang dipaparkan Mulyana dapat disimpulkan 

bahwa wangsalan merupakan suatu jenis ujaran berbentuk teka-teki yang 

jawabanya berada didalam teka-teki tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan wangsalan adalah ungkapan sejenis teka-teki 

yang jawabannya sudah ada pada bagian makna kata, namun secara bersandi atau 

tersamar. 

 

b. Jenis-jenis Wangsalan 

Padmosoekotjo (1987:72-74) membedakan wangsalan atas wangsalan 

lamba, wangsalan rangkep (majemuk), wangsalan padinan atau sehari-hari, 

wangsalan indah atau edi peni, wangsalan dalam tembang. 

1) Wangsaln Lamba 

Wangsalan Lamba hanya terdiri atas satu baris atau satu larik. Hal itu 

berarti bahwa wangsalan tersebut hanya atas satu teka-teki atau cangkriman dan 

sebuah jawaban. Teka-teki terdapat pada bagian pertama, sedangkan jawabannya 

pada bagian kedua. Bagian pertama 4 suku kata, bagian kedua 8 suku kata. 

Contohnya : isih enom kok njangan gori. (njangan gori=gudheg) 
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2) Wangsalan Rangkep 

Wangsalan rangkep atau wangsalan majemuk yang terdiri dari dua 

baris atau dua larik. Yang tiap baris terdiri dari bagian pertama 4 suku kata, 

bagian kedua 8 suku kata. Contoh : supir kreta, kreta muluk ing gagana (kusir, 

montor mabur), siring nala, ambudi suburing praja. 

3) Wangsalan Padinan 

Wangsalan padinan atau  wangsalan sehari-hari dipakai dalam 

percakapan sehari-hari. Jenis wangsalan tersebut kunci jawaban dari teka-teki 

tidak dinyatakan karena dianggap sudah dikenal oleh pengguna bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Contoh : balung klapa, ethok-ethok ora priksa. (balung 

klapa=bathok) 

4) Wangsalan Edi Peni 

Disebut wangsalan edi peni karena memiliki purwakanthi persajakan. 

Purwakanthi ini terbagi menjadi tiga yaitu guru swara, guru sastra, dan guru 

basa. Selain purwakanthi, wangsalan ini juga terikat oleh guru wilangan. Terdiri 

atas dua baris, yang masing-masing terdiri atas dua bagian dengan jumalah suku 

kata 4 dan 8. Pada bagiab baris pertama teka-teki, sedangkan baris kedua jawaban. 

Contoh : wohing tanjung (kecik), wanara Anjaniputra (Anoman), becik apa, wong 

anom lumuh ing karya. 

5) Wangsalan dalam Tembang 

Wangsalan sinawung ing tembang atau wangsalan dalam tembang ini 

terikat oleh aturan-aturan tembang sehingga jumlah baris, suku kata, dan 

persajakan pada suku akhir baris (dhong-dhing) sesuai dengan aturan tembang. 
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Contoh:   Dhandhanggula 

Carang wreksa (pang) ing jaman tambir (wengku) 

Nora gambang wong mangku negara 

Baligo ombo godhonge (labu) 

Kudu sentoseng kalbu 

Tengareng prang (teteg) andheging riris (terang) 

Den teteg trang cipta 

Sendhang nir ing ranu(asat) 

Sasat ana ing palagan 

Kasang toya (impes) menyang seta mungging ardi (wlirang) 

Yen apes kawirangan. 

Menurut Subalidinata (1994: 39-45) menggolongkan jenis-jenis 

wangsalan menjadi 4 yaitu : wangsalan padintenan, wangsalan kang rinacik ing 

ukara, wangsalan kang dumadi saka rong ukara utawa rong gatra, wangsalan 

sinawung ing tembang. Sedangkan Hadiwidjana (1967:65-66) jenis wangsalan 

terbagi menjadi 4 yaitu : wangsalan (cangkriman), wangsalan terbentuk dengan 

rumus 4-8, wangsalan terbentuk dengan rumus 4-8 4-8, wangsalan yang sering 

digunakan dalam tembang. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan jenis-jenis wangsalan terbagi  

menjadi wangsalan lamba, wangsalan rangkep (wangsalan camboran), 

wangsalan padintenan, wangsalan sinawung ing tembang. 
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c. Struktur Wangsalan 

Menurut Subroto (2000: 24) wangsalan merupakan salah satu bentuk 

tuturan yang metaforis. Selain itu wangsalan adalah bentuk tuturan yang terdiri 

atas teka-teki dan Jawaban. Diantara teka-teki dan Jawaban tersebut terdapat 

referensi yang menghubungkan keduanya. Teka-teki adalah tebakan atau 

pertanyaan yang terdapat dalam wangsalan. Sedangkan referensi adalah benda 

atau oran tertentu yang diacu oleh katadalam kalimat atas konteks tertentu  

(KBBI, 2001: 939). Untuk sampai ke tebakan yang terdapatdalam wangsalan 

harus melalui referensi. Antara referensi dan jawaban tersebut terdapat persamaan 

pada salah satu suku katanya sehingga wangsalan disebut metaforis. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian pengembangan ini menggunakan tiga penelitian relevan. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang pertama penelitian  Winda 

Sukmaningtyas (2011) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Tembang Macapat dengan aplikasi Adobe Flash untuk Siswa Sekolah Menengah 

Pertama Kelas VIII”. Penelitian ini bertujuan mengembangkan media yang 

menarik, kreatif sehingga menarik minat dan motivasi peserta didik dalam belajar.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran dengan 

Adobe Flash dapat menambah minat belajar peserta didik . 

Penelitian Winda Sukmaningtyas (2011) relevan dengan penelitian ini 

karena sama-sama membahas tentang pengembangan media. Perbedaan yang 

terdapat pada penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membuat 

pengembangan media untuk apresiasi siswa dengan menggunakan Adobe Flash 
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sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Macromedia Flash Professional 8 

untuk pengembangan media pembelajaran bahasa Jawa khususnya materi 

wangsalan. 

Kedua penelitian tesis yang berjudul “Pengembangan Program 

Macromedia Flash Professional 8 untuk Pembelajaran Fisika di SMA”, karangan 

Wiji Susilowati tahun 2007.  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat media 

pembelajaran untuk siswa SMA dengan materi Fisika mengggunakan aplikasi 

Macromedia Flash Professional 8.  

Penelitian kedua Wiji Susilowati, menyatakan bahwa Macromedia 

Flash Professional 8 untuk pembelajaran Fisika di SMA dirancang sesuai dengan 

prinsip-prinsip desian pembelajaran yang mampu menaikkan skor rata-rata tes 

Fisika siswa sebesar 55,42%. Memiliki efisiensi watu yang tinggi ditinjau dari 

aspek media dinilai cukup bagus atau menarik. 

Berdasaran hasil penelitian Wiji Susilowati dapat diketahui bahwa 

pengembangan media pembelajaran Fisika menggunakan aplikasi Macromedia 

Flash Professional 8 secara keseluruhan dinyataan menarik. Berdasarkan hal 

tersebut, dalam penelitian ini dibuat pengembangan media pembelajaran lagu 

dolanan untuk kelas VII menggunakan aplikasi Macromedia Flash Professional 

8. Kesamaan dalam hal ini adalah sama-sama membahas pengembangan media 

dengan menggunakan software Macromedia Flash Professional 8 sedangkan 

perbedaannya terletak pada isi materi. Penelitian tersebut mengembangkan media 

pembelajaran dengan materi Fisika untuk siswa SMA sedangkan penelitian ini 
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mengembangkan media pembelajaran dengan materi wangsalan untuk siswa kelas 

VIII. 

Penelitian relevan ketiga adalah penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Cangkriman Dengan Software Adobe Flash 

CS3 Untuk Siswa SMP Kelas VII” karangan Mar’atun Khasanah tahun 2012. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Research&Development melalui 

lima tahap pengembangan media. Lima tahapan itu adalah tahap analisis, tahap 

perancangan, tahap pengembangan media, tahap validasi dan ujicoba, tahap tahap 

akhir produk. 

Hasil dari penelitian tersebut penilaian kualitas media dari beberapa ahli 

adalah sebagai berikut (1) oleh dosen ahli materi memperoleh rata-rata persentase 

penilaian sebesar 96% termasuk dalam kategori sangat bagus; (2) oleh dosen ahli 

media memperoleh rata-rata persentase penilaian sebesar 77% termasuk dalam 

kategori baik; (3) Penilaian oleh guru bahasa Jawa memperoleh rata-rata 

persentase penilaian sebesar 82%; (4) hasil angket tanggapan siswa memperoleh 

rata-rata persentase penilaian sebesar 90% termasuk dalam kategori sangat setuju. 

Persentase ketuntasan siswa dalam mengerjakan soal evaluasi yang mencapai 

83,2%. 

Hasil penelitian tersebut di atas bahwa media yang dikembangkan dapat 

menarik minat siswa dan membantu dalam memahami materi cangkriman. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini relevan dengan penelitian Mar’atun 

Khasanah (2012) karena sama-sama menggunakan metode penelitian Research& 

Development melalui lima tahapan, sama dalam mengkaji materi pelajaran kelas 
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VII. Perbedaan penelitian terletak pada produk media pembelajaran dengan materi 

yang berbeda dan penggunaan aplikasi yang berbeda. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk 

siswa kelas VIII di Daerah Istimewa Yogyakarta. Standar Kompetensi 

“memahami wacana tulis sastra dalam kerangka budaya Jawa”. Kompetensi Dasar 

“membaca wacana wangsalan”. 

Pembelajaran Bahasa Jawa kini menjadi mata pelajaran mulok wajib di 

sekolah khususnya di DIY dan Jawa merupakan salah satu cara ikut serta dalam 

pelestarian budaya di Indonesia.  Bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan materi 

hafalan tetapi juga mendidik mereka dalam membangun kepribadian dan jati diri 

sang siswa. 

Proses pengembangan media pembelajaran yang interaktif, tentunya 

memerlukan software yang dapat menyediakan kebutuhan sesuai dengan yang 

diperlukan serta dapat digunakan dalam pengembangan media. Macromedia 

Flash merupakan proyek yang dibangun dengan Flash bisa terdiri atas teks, 

gambar, animasi sederhana, video, atau efek-efek khusus lainnya 

Dengan demikian media pembelajaran dengan aplikasi yang ada dalam 

Macromedia Flash Professional 8 diharapkan dapat menciptakan media 

pembelajaran yang kreatif, menarik dan dapat menyampaikan pesan dengan tepat. 

  


