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SARI 

 

Novrizal, Arri. 2019. Perancangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Mengenal 

Pahlawan Nasional Indonesia bagi anak Sekolah Dasar. Proyek Studi, Jurusan Seni 

Rupa. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Wandah Wibawanto, S.Sn.,M.Ds., Pembimbing II Eko Sugiarto, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci : Multimedia Pembelajaran Interaktif, Pahlawan Nasional, Media 

Pembelajaran, Sekolah Dasar. 

 

 Pengenalan pahlawan merupakan materi tematik yang terdapat pada 

kurikulum 2013 revisi 2017 untuk Sekolah Dasar. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sebuah inovasi media pembelajaran pendukung dalam proses belajar mengajar. 

Tujuan dari proyek studi ini adalah menghasilkan produk multimedia pembelajaran 

interaktif berjudul “pahlawan nasional Indonesia”. Metode perancangan 

multimedia pembelajaran interaktif ini melalui beberapa tahap berkarya dengan 

urutan: proses pra produksi, proses produksi, dan pasca produksi. Perancangan 

multimedia pembelajaran interaktif ini menghasilkan media interaktif yang 

dilengkapi dengan informasi dalama bentuk audio visual dengan pendekatan 

gambar kartun. Fitur-fitur dalam multimedia pembelajaran interaktif ini berupa 

tombol Pahlawan Nasional, Ayo Bernyanyi, Ayo Belajar, Mari Bermain, Keluar, 

KIKD, Video, Profil Desainer, dan pengaturan. Hasil dari testing phase adalah 

ketika pameran diadakan dimana banyak pengunjung yang mengapresiasi dan 

memberikan respon yang sangat baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Tema 

 Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya.  

Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 

atas jasa para pahlawan bangsa Indonesia diseluruh pelosok tanah air, dari Sabang 

hingga Merauke (Hifipeuw, 1985:1). Luka-derita, cucuran keringat, darah serta 

tetesan air mata yang mengalir membasahi bumi persada Indonesia merupakan 

keunikan perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. 

 Jasa para pahlawan yang gugur di medan perjuangan bagaikan kusuma 

bangsa yang tidak mungkin terlupakan dalam tiap bentuk dan goresan lembaran 

sejarah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bila nama-nama pahlawan bangsa, baik 

dikenal maupun yang belum, terpahat dengan tinta emas dalam tonggak-tonggak 

sejarah Indonesia sesuai dimensi serta dinamika perjuangannya. Dari Surat-Surat 

Keputusan Presiden RI kita kenal enam kategori gelar kepahlawanan yaitu: 

Pahlawan Perjuangan Kemerdekaan, Pahlawan Nasional, Pahlawan Pembela 

Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Revolusi, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, dan 

Pahlawan Pergerakan Nasional. 

 Pahlawan nasional merupakan seseorang yang gugur atau meninggal dunia 

demi membela bangsa dan negara atau yang semasa hidupnya banyak melakukan 

tindakan kepahlawanan luar biasa bagi pembangunan negara (Yulhijra, 2013:2).  

Pemberian gelar pahlawan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Untuk gelar pahlawan 

hanya ada satu dalam UU ini, yakni gelar Pahlawan Nasional (BPKP, 2009). 

Pahlawan nasional juga tidak hanya berjasa dalam merebut kemerdekaan 

negara Indonesia melainkan juga memberikan contoh sifat terpuji yang segala 

tindakan, perilaku, dan tutur kata dapat dijadikan contoh bagi masyarakat 

Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Chaerulsyah (2014:2) bahwa Semangat 

juang yang menggelora, keberanian, rasa kesetiakawanan yang tinggi, strategi dan 

perhitungan yang tepat, rela berkorban, sifat kegotongroyongan, cinta tanah air dan 

bangsa, tidak mengenal menyerah serta percaya pada kemampuan diri sendiri 

adalah nilai-nilai kepahlawanan yang masih relevan dan patut menjadi suri teladan 

bagi generasi muda Indonesia khususnya anak-anak. 

Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, anak-anak telah diajarkan berbagai 

pelajaran salah satunya sejarah. Sutasman dalam Shubhi (2007:1) menyatakan 

bahwa rata-rata 85 siswa di sekolah, hanya sejumlah 35 anak yang memiliki minat 

belajar sejarah yang tinggi, dan mayoritas siswa lainnya memiliki minat belajar 

sejarah yang rendah dan sisanya tidak memiliki minat belajar sama sekali. 

Rendahnya minat belajar anak terhadap sejarah sangat mengkhawatirkan bagi 

negara mengingat anak-anak merupakan cikal bakal dan penerus bangsa. 

Rendahnya minat belajar siswa terhadap sejarah juga dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Diantaranya buku-buku sejarah yang hanya berisi tanggal dengan 

catatan-catatan kejadian dan model pengajaran sejarah yang masih minim. Di 

Indonesia jenjang pendidikan SD hingga SLTA masih cenderung  memanfaatkan 

fakta dari sejarah sebagai materi utama dan masih berkutat pada pendekatan 
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cronicle yang menuntut anak untuk menghapal sesuatu peristiwa sejarah, siswa juga 

tidak dibiasakan untuk mengartikan suatu peristiwa guna memahami dinamika 

suatu perubahan (Alfian, 2011:2). Hal ini tidak mengherankan jika pendidikan di 

Indonesia terasa membosankan, tidak menarik sehingga membuat peserta didik 

tidak penasaran untuk mencari tahu makna dari sebuah peristiwa sejarah (Hasan 

dalam Alfian, 1994:2). 

Dalam setiap pembelajaran, siswa harus diupayakan untuk terlibat secara 

aktif guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif mampu 

dicapai melaui berbagai cara salah satunya dengan model pembelajaran. Secara 

umum model pembelajaran adalah salah satu faktor yang memegang peranan 

penting dalam proses pembelajaran (Cathrina, 2006:14). Jika merujuk pada definisi 

formal dari Association for Educational Communications and Technology (AECT) 

tahun 2004 diedit oleh Januszweski & Molenda 2008 dalam Subkhan, dkk (2014:5) 

yang membahas tentang bidang teknologi pendidikan yang diarahkan untuk 

memfasilitasi praktik pendidikan berupa pembelajaran dan 3 peningkatan kualitas 

kinerja dengan mengkreasi, menggunakan dan melakukan pengelolaan berupa 

media serta metode pembelajaran yang tepat. 

Berkaitan dengan model pembelajaran tentunya dibutuhkan terobosan atau 

alternatif untuk mengemas dan menghadirkan bentuk belajar yang lebih mudah 

diserap oleh anak.  Salah satunya adalah dengan adanya media pembelajaran. Di 

mana media pembelajaran merupakan sebuah alat yang membantu proses belajar 

mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna yang disampaikan, sehingga 
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dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik (Kustandi dan Sutjipto 

dalam Azzahra, 2017:2). 

Adapun tujuan media pembelajaran menurut Smaldino, dkk dalam Suryani, 

dkk (2018:9) adalah untuk memfasilitaskan komunikasi dan pembelajaran. Lebih 

lanjut, Dwyer dalam Suryani, dkk (2018:9) mengemukakan bahwa cara 

berkomunikasi dapat mempengaruhi daya ingat peserta didik, komunikasi yang 

terjalin tanpa penggunaan media dan hanya mengandalkan verbal saja dapat 

menyebabkan daya ingat peserta didik hanya mencapai 70% dalam waktu 3 jam, 

dan apabila menggunakan media visual tanpa komunikasi verbal daya ingat peserta 

meningkat menjadi 72%, sedangkan dengan media visual dan komunikasi secara 

verbal dapat membuat daya ingat peserta didik mencapai 85%. Hubungan daya 

ingat peserta didik dan berbagai cara komunikasinya juga dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1.1 Daya Ingat Peserta Didik dan Berbagai Cara Komunikasinya 

(Sumber: Suryani dkk, 2018:9) 

Komunikasi 

Verbal 

Media Visual Daya Ingat (%) 

3 Jam 3 Hari 

√  70 10 

 √ 72 20 

√ √ 85 65 

 

Menurut tabel di atas dengan adanya model dan media pembelajaran yang 

tepat, akan membuat pelajaran yang terlihat membosankan oleh anak dapat menjadi 

menyenangkan seperti pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah yang apabila dikemas 

menggunakann media interaktif dengan tampilan grafis menarik dapat membuat 
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ketertarikan anak pada subjek yang dikenal sulit dan membosankan menjadi 

meningkat dan menyenangkan bagi anak-anak. Hal ini juga di dukung oleh 

Prasetyaningsih (2016:8) yang menyatakan bahwa keberhasilan dari model 

pembelajaran melalui media pembelajaran interaktif masuk pada kriteria sangat 

baik dengan hasil presentase observasi dan uji coba mencapai 85% dari respon guru 

dan 81% dari respon siswa. 

Mengingat teknologi semakin maju dan terus berkembang, semakin banyak 

juga media yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, salah satunya 

adalah Multimedia Interaktif. Dengan menggunakan perkembangan teknologi dan 

dari hasil data yang diperoleh, dibuatlah media pembelajaran untuk anak-anak yang 

berisikan sejarah tentang pahlawan nasional Indonesia.  

Dalam membangun sebuah bangsa, diperlukan untuk memupukkan rasa 

nasionalisme perjuangan bangsa Indonesia sejak dini. Perjuangan berasal dari kata 

pejuang dimana artinya adalah orang yang berjuang. Definisi dari nilai perjuangan 

mengandung nilai yang sama terhadap nilai-nilai kepahlawan, dimana nilai-nilai 

tersebut dapat menjadi sebuah modal dasar bagi bangsa untuk menghadapi segala 

macam tantangan, hambatan dan gangguan terhadap eksistensi kemerdekaan negara 

RI (KBBI, 1996:715). Oleh sebab itu, pengenalan nilai-nilai kepahlawanan perlu 

dilakukan dan disosialisasikan pada generasi muda.  

Dalam menumbuhkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai kepahlawanan 

pada generasi muda dilakukanlah pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan 

pahlawan nasional, seperti mengenal pahlawan nasional Indonesia serta 

perjuangannya. Dimana dengan mengenal pahlawan nasional Indonesia kepada 
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generasi muda maka akan dapat menumbuhkan sikap kebangsaan pada generasi 

muda khususnya anak-anak.  

Menurut Lesmana (2012:2) anak-anak merupakan cikal bakal suatu 

generasi baru yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 

manusia bagi pembangunan nasional.  Usia 10-12 tahun yang merupakan rata-rata 

usia anak Sekolah Dasar kelas 4-6 adalah masa dimana mulai tumbuhnya rasa ingin 

tahu tentang segala hal disekitarnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat 

Soeparwoto (2007:61) bahwa usia Sekolah Dasar adalah masa dimana anak 

membentuk kebiasaan untuk masa depan. 

1.2 Alasan Pemilihan Jenis Karya 

 Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat 

memberikan kemudahan pengemasan dan penyajian media dalam berbagai bentuk, 

baik secara konvensional (misalnya : Majalah, Koran, dan leaflet), maupun secara 

modern atau kompleks (misalnya : TV, Video, media pembelajaran interaktif dan 

lain sebagainya). Dengan tersedianya banyak pilihan media, maka data-data dapat 

disajikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami. 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”, yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”   Sehingga 

secara umum media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Menurut Suryani, dkk (2018:3) media merupakan suatu bentuk dan 

saluran penyampai pesan/informasi dari pengirim ke penerima yang dapat 

merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan penerima 

sehingga mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap sesuai dengan 
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informasi yang disampaikan. Sedangkan media pembelajaran merupakan sebuah 

alat yang membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas 

makna yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

lebih baik (Kustandi dan Sutjipto dalam Azzahra, 2017:2). 

Secara umum media pembelajaran digolongkan menjadi dua, yakni media 

pembelajaran berdasarkan presepsi indra dan penggunaan.  Media pembelajaran 

berdasarkan presepsi indra, diklarifikasikan menjadi tiga kelas, yakni media audio, 

media visual, media audio visual sedangkan media pembelajaran berdasarkan cara 

penggunaan dibedakan menjadi dua, yakni pembelajaran yang penggunaannya 

secara tradisional atau konvensional (sederhana) dan modern atau kompleks 

(Setyosari dan Sihabuden dalam Sudatha dan Tegeh, 2005:23). 

Di abad ke-21 media informasi yang memiliki daya tarik tinggi terhadap 

siswa Sekolah Dasar adalah Media Pembelajaran Interaktif. Media pembelajaran 

interaktif dipilih karena media ini mampu berinteraksi secara langsung terhadap 

siswa sehingga mambantu siswa dalam mempercepat penguasaan materi pelajaran 

di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu media pembelajaran interaktif dipilih 

sebagai media pembelajaran untuk anak Sekolah Dasar dikarenakan anak-anak 

pada masa tersebut cenderung lebih menyukai belajar sambil bermain. 

Dalam menjadikan media pembelajaran interaktif sebagai sarana 

pembelajaran yang efektif, maka diperlukan kreativitas yang tinggi agar sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Dari permasalahan tersebut ditemukanlah sebuah 

solusi, yaitu membuat media pembelajaran interaktif yang lebih menarik, salah 

satunya adalah multimedia pembelajaran interaktif mengenal pahlawan nasional 



8 
 

 

Indonesia. Dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan minat dan belajar anak untuk mengenal pahlawan nasional karena di 

dalamnya terdapat unsur gambar, suara, gerak, video, dan animasi yang sangat 

membantu perkembangan motorik anak ketika belajar.  

Uraian di atas memberikan inspirasi untuk mengangkatnya dalam bentuk 

proyek studi dengan judul “PERANCANGAN MULTIMEDIA 

PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGENAL PAHLAWAN NASIONAL 

INDONESIA BAGI ANAK SEKOLAH DASAR”. 

1.2.1 Kebutuhan Klien 

 Era global dan keterbukaan informasi merupakan zaman dimana setiap guru 

diharuskan untuk memiliki kemampuan (kompetensi) yang mampu memanfaatkan 

teknologi, baik itu untuk kepentingan komunikasi maupun untuk kepentingan 

pembelajaran, namun kenyataannya masih banyak guru yang belum memiliki 

kompetensi tersebut (Waldopo, 2011:249).  

 Berdasarkan kutipan di atas maka dilakukan analisis kebutuhan dengan 

menggunakan metode 5W + 1H untuk mengetahui kebutuhan klien. Berikut adalah 

analisis 5W + 1H. 

1. What 

Rendahnya minat belajar anak terhadap pelajaran sejarah mengenal 

pahlawan nasional Indonesia disebabkan kurang menariknya media yang 

menyajikan pelajaran tersebut.  
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2. Who 

Anak-anak Sekolah Dasar usia 10-12 tahun atau kelas 4-6 sebagai target 

utama (primer) serta pengajar dan orang tua sebagai target kedua (sekunder).  

3. Why 

Tidak seperti dogeng, cerpen atau novel yang cerita dan visual yang 

menarik, cerita tentang sejarah pahlawan terkesan kaku dan tidak menarik bagi 

anak-anak. Padahal jika dipelajari oleh anak-anak, maka akan berdampak baik 

kepada mereka hingga dewasa yang mana tumbuhnya rasa nasionalime terhadap 

negara Indonesia. 

4. When 

Ketika media pembelajaran di sekolah yang mengajarkan sejarah pahlawan 

nasional Indonesia terkesan membosankan  karena terlalu banyak teks. 

5. Where 

Di Kota Semarang, walaupun banyak media yang mengajarkan sejarah 

pahlawan nasional Indonesia tetapi tidak banyak anak yang mengetahui. 

6. How  

Sebagian besar karakter anak-anak di usia 10-12 tahun adalah sangat suka 

bermain dan berinteraksi, salah satu sarana bermain anak adalah bermain aktif, 

seperti bermain dengan komputer atau handphone, tetapi bagaimana jika bermain 

komputer sambil belajar, selain sebagai media belajar, untuk itu media edukasi 

(multimedia pembelajaran interaktif) menjadi salah satu solusi dari permasalahan 

tersebut agar anak mengenal pahlawan nasional Indonesia. 

  



10 
 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek Studi 

1.3.1 Tujuan Proyek Studi 

Tujuan dalam pembuatan proyek studi berupa ”Perancangan Multimedia 

Pembelajaran Interaktif Mengenal Pahlawan Nasional Indonesia Bagi Anak 

Sekolah Dasar” antara lain adalah : 

a. Mengaplikasikan keterampilan, dan pengetahuan yang diperoleh pada masa 

perkuliahan dalam suatu bentuk karya yang berhubungan dengan Desain 

Komunikasi Visual (DKV), yakni Perancangan Multimedia Pembelajaran 

Interaktif Mengenal Pahlawan Nasional Indonesia Bagi Anak Sekolah Dasar. 

b. Menghasilkan  multimedia pembelajaran interaktif  tentang pahlawan nasional 

Indonesia yang dapat membantu anak dalam mengenal tokoh pahlawan 

nasional Indonesia bagi pendidikan Sekolah Dasar. 

1.3.2 Manfaat Proyek Studi 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam pembuatan” Perancangan 

Mmultimedia Pembelajaran Interaktif Mengenal Pahlawan Nasional Indonesia 

Bagi Anak Sekolah Dasar ”, antara lain adalah : 

a. Karya ini diharapkan menjadi media komunikasi dan media pembelajaran bagi 

anak-anak untuk mengenal pahlawan nasional. 

b. Karya ini akan disebarluaskan agar nantinya dapat digunakan sebagai sarana 

pembelajaran alternatif bagi masyarakat. 

c. Karya ini juga diharapkan menjadi motivasi kepada desainer untuk terus 

mengembangkan ide dan membuat multimedia interaktif yang dapat membantu 

masyarakat, dan meningkatkan kualitas karya.  
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BAB 2 

LANDASAN KONSEPTUAL 

2.1 Konsep Dasar Perancangan  

2.1.1 Pengertian Perancangan  

Perancangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) berarti, proses, 

cara, dan perbuatan merancang, sedangkan designing menurut the free dictionary 

dalam Pamungkas (2018:15), yaitu the act of working out the from of something (as 

by making a sketch our outline or plan) yang artinya adalah tindakan bekerja berupa 

sesuatu (seperti dengan membuat sketsa atau outline atau rencana).  

Menurut Morissan (2010:36), perancangan merupakan bagian yang sangat 

penting dalam setiap pekerjaan. Perencanaan mencakup hal-hal seperti, 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai, pertimbangan alternatif, memutuskan arah 

tindakan, menetapkan anggaran serta mendapatkan persetujuan, dan dukungan 

yang dibutuhkan dari manajemen perusahan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

perancangan adalah suatu pola yang dibuat untuk mengatasi suatu masalah yang 

dihadapi oleh perusahan atau organisasi setelah melakukan analisis terlebih dahulu. 

2.1.2 Proses Perancangan 

Menurut Hendratman (2010:9-12) proses perancangan terdiri dari beberapa 

tahap, yaitu: 

1. Persiapan Data 

Data yang didapatkan dapat berupa teks atau gambar yang terlebih dahulu 

diseleksi, apakah data tersebut sangat penting sehingga harus ditampilkan atau 
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kurang penting sehingga dapat ditampilkan lebih kecil, samar, atau tidak sama 

sekali (ditiadakan).  Data yang diperoleh dapat berupa informasi, seperti foto atau 

teks dan judul serta data estetis yaitu berupa bingkai, background, efek grafis atau 

bidang. 

2. Ide 

Untuk mencari ide yang kreatif diperlukan studi banding, wawancara dan 

lain-lain agar desain yang dibuat bisa efektif, diterima, dan membangkitkan kesan 

tertentu yang sulit dilupakan. 

3. Konsep 

Hasil pemikiran akan menentukan tujuan, kelayakan dan segmen yang di 

tuju.  Oleh karena itu, desain grafis menjadi desain komunikasi visual agar dapat 

membantu pihak yang membutuhkan solusi secara visual. 

4. Media 

Untuk mencapai kriteria ke sasaran atau segmen yang dituju maka 

diperlukan studi kelayakan dan efektif untuk mencapai tujuannya.  Media juga bisa 

berupa cetak, elektronik, alat peraga dan lain-lain. 

5. Visualisasi 

Menentukan komponen desain, pemilihan warna, layout, sampai tahap akhir 

(finishing) merupakan proses visualisasi. 

6. Produksi 

Setelah desain dan coding selesai, sebaiknya produk terlebih dahulu di uji 

coba (testing) untuk memastikan sistem atau produk tidak ada kesalahan. 
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2.2 Prinsip Desain 

Anggraini dan Nathalia (20014:41) menyatakan bahwa sebuah pesan visual 

diwajibkan untuk kreatif, inovatif, komunikatif, efesien, dan efektif.  Sekaligus 

indah secara estetis sebuah desain perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip 

desain yang harus selalu diterapkan didalamnya. Prinsip-prinsip kerja desain adalah 

sebagai berkut: 

1. Prinsip Kesatuan (Unity) 

Kesatuan (unity) merupakan prinsip yang paling mendasari tujuan dari 

prinsip-prinsip desain, seperti keseimbangan, keserasian, irama, penekanan, dan 

proporsi untuk mewujudkan kesatuan yang padu. Prinsip kesatuan sesungguhnya 

tidak dapat disetarakan dengan prinsip-prinsip lainnya karena kesatuan diperoleh 

dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, oleh karena itu kesatuan merupakan prinsip 

yang paling berperan untuk menentukan hasil akhir sebuah desain (Sunaryo, 

2002:31). 

Dalam prinsip kesatuan, nilai sebuah desain tidak ditentukan melalui jumlah 

bagian ataupun kuantitasnya melainkan lebih merujuk pada segi kualitas atau 

hubungan antar bagian-bagian pada desain. Dengan kata lain, prinsip kesatuan 

memiliki hubungan yang erat pada unsur-unsurnya sehingga tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya. 

2. Prinsip Keserasian (Harmony) 

Keserasian merupakan prinsip desain yang keselarasan dan keserasiannya 

antar suatu keseluruhan di bagian dalam sehingga cocok satu dengan yang lain, 

serta terdapat juga keterpaduan yang saling bertentangan. Menurut Graves dalam 
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Sunaryo (2002:32) keserasian mencakup dua jenis, yakni keserasian fungsi dan 

keserasian bentuk. 

Keserasian fungsi merupakan keserasian yang menunjukkan adanya 

kesesuaian diantara objek- objek yang berbeda sebab berada di dalam hubungan 

simbol atau karena adanya hubungan fungsi. Sedangkan keserasian bentuk 

merupakan jenis keserasian karena adanya kesesuaian raut, ukuran, warna, tekstur, 

dan aspek-aspek bentuk lainnya. Untuk mencapai keserasian bentuk dapat 

diperoleh dengan cara memadukan unsur-unsur secara berulang, memadukan 

unsur-unsur yang memiliki kemiripan atau memadukan unsur-unsur yang berbeda 

tetapi terdapat suatu unsur yang mengikat agar perbedaan ada tidak tampak 

bertentangan. 

3. Prinsip Irama (Rhythm) 

Irama merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung dalam sebuah karya 

seni selain hal itu irama juga merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada 

ruang serupa dengan interval waktu antara dua nada musik yang berurutan sama. 

Pada dasarnya desain grafis sangat mementingkan sebuah interval ruang dan 

kekosongan atau jarak antar objek. 

4. Prinsip Penekanan/Dominasi (Emphasis) 

Penekanan merupakan unsur dari karya yang dijadikan pusat perhatian 

untuk menarik para pembaca (audience) sehingga pembaca (audience) tersebut 

dapat melihat atau membaca bagian dari suatu karya yang dimaksudkan. Penekanan 

juga dapat dilakukan melalui perulangan ukuran serta kontras antara tekstur, nanda, 

warna, garis, ruang, bentuk atau motif. 
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5. Prinsip Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling 

berhadapan serta menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Dalam 

prinsip keseimbangan terdapat dua macam, yaitu keseimbangan formal (simetris) 

dan keseimbangan informal. Keseimbangan formal adalah keseimbangan yang 

memberikan kesan sempurn, resmi, kokoh, yakin dan bergengsi, sedangkan 

keseimbangan informal adalah keseimbangan yang menghasilkan kesan visual 

secara dinamis, bebas, lepas, pop, meninggalkan sikap kaku dan posmodernis. 

6. Prinsip Proporsi (Proportion) 

Proporsi merupakan perbandingan antara bentuk elemen yang besar dan 

kecil. Proporsi menyangkut suatu hubungan bagian dengan bagian yang lain atau 

bagian dengan keseluruhan, atau antara satu obyek dan obyek yang lainnya. 

Proporsi juga bertalian erat dengan hubungan antara bagian-bagian di dalam suatu 

komposisi, hubungan ini dapat berbentuk suatu besaran, kuantitas atau tingkatan. 

2.3 Desain Komunikasi Visual 

2.3.1 Pengertian Desain Komunikasi Visual 

Desain Komunikasi Visual terdiri dari 3 unsur kata yang membentuknya, 

yaitu Desain, Komunikasi, dan Visual. Desain berasal dari kata bahasa Inggris, 

yaitu design yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai rancangan, pola 

atau cipta. Menurut Sjafi’i (2001:18) desain adalah terjemahan fisik mengenai 

aspek sosial, ekonomi, dan tata hidup manusia serta merupakan cerminan budaya 

pada zamannya. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia (2008:346), desain 
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adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan pada susunan kerangka bentuk suatu 

bangunan, pola bangunan, dan corak banguan. 

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “communication” yang 

diambil dari bahasa latin “communio” yang berarti “kebersamaan” (dalam bahasa 

Inggris “common”). Komunikasi dianggap sebagai proses menciptakan suatu 

kesamaan (commonnes) atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim 

(komunikator) dengan penerima (komunikan). Sedangkan visual itu sendiri berasal 

dari bahasa latin “videre” yang berarti melihat. 

Dari ketiga pendapat penyusun tersebut juga dikuatkan oleh Kusrianto 

(2007:12), yaitu desain, komunikasi, dan visual, dimana desain berarti perancangan 

estetis, cita rasa, dan kreativitas, dan komunikasi adalah ilmu yang bertujuan 

menyampaikan maupun sarana untuk menyampaikan pesan, sedangkan visual 

adalah suatu yang dapat dilihat. Dari ketiga makna kata tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi merupakan tujuan utama dari desain komunikasi visual. 

Menurut pendapat beberapa ahli, Desain Komunikasi Visual adalah desain 

yang mengkomunikasikan informasi dan pesan yang ditampilkan secara visual. 

Dimana seorang desainer berusaha untuk mempengaruhi sekelompok pengamat 

agar dapat memberikan respon positif terhadap pesan visual yang disampaikan. 

Oleh karena itu, desain komunikasi visual harus komunikatif, dapat dikenal, dibaca, 

dan dimengerti oleh target yang di tuju (Cenadi, 1999:4). 

Menurut Anggraini (2014:15), Desain Komunikasi Visual merupakan seni 

dalam menyampaikan informasi atau pesan dengan menggunakan bahasa rupa atau 

visual yang disampaikan melalui media berupa desain. Desain komunikasi visual 
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bertujuan menginformasikan, mempengaruhi, hingga merubah perilaku target 

(audience) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses desain pada umumnya 

memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai aspek lain, yang biasanya data 

tersebut didapatkan melalui riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain 

yang sudah ada sebelumnya. 

Sedangkan menurut Sanyoto dan Sadjiman (2005:8), desain komunikasi 

visual memiliki pengertian secara menyeluruh, yaitu rancangan sarana komunikasi 

yang bersifat kasat mata. 

Sehingga dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu 

Desain Komunikasi Visual (DKV) merupakan ilmu yang mempelajari konsep 

komunikasi serta ungkapan kreatif yang diaplikasikan pada berbagai media 

komunikasi visual di mana terdapat berbagai macam elemen desain grafis di 

dalamnya, yaitu bentuk, gambar, tatanan huruf, tipografi, warna, komposisi, layout 

(tata letak dan perwajahan) untuk meyampaikan suatu informasi kepada orang lain 

sehingga  dapat merubah perilaku target (audience) setelah melihatnya. 

2.3.2 Fungsi Desain Komunikasi Visual 

Dalam perkembangannya selama beberapa abad, desain komunikasi visual 

mempunyai tiga fungsi dasar, yaitu sebagai sarana identifikasi, informasi, dan 

intruksi, serta sarana presentasi dan promosi (Cenadi, 1999:4). Selain beberapa hal 

tersebut desain komunikasi visual juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai sarana 

motivasi dan sarana untuk mengutarakan emosi atau perasaan. Sehingga beberapa 

fungsi dari desain komunikasi visual tersebut berkembang sesuai dengan nilai yang 

ingin dicapai dari seseorang maupun sekelompok orang. 
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1. Sarana Identifikasi 

Fungsi dasar dari desain komunikasi visual adalah sebagai sarana 

identifikasi. Dengan identikasi, seseorang dapat mengetahui tentang hal yang 

disampaikan orang lain kepada dirinya atau mengetahui dari mana asal informasi 

yang disampaikan kepadanya. Demikian juga suatu benda atau produk, jika suatu 

produk memiliki identitas maka akan mencerminkan kualitas produk itu dan mudah 

dikenali baik produser maupun konsumen. 

2. Sarana Informasi dan Instruksi 

Desain komunikasi visual sebagai sarana informasi dan instruksi bertujuan 

untuk menunjukkan hubungan antara suatu hal dengan hal lain dalam bentuk 

petunjuk, informasi, cara penggunaan, arah, posisi dan skala, diagram maupun 

simbol. Suatu informasi akan berguna apabila dapat dikomunikasikan kepada orang 

yang tepat, pada waktu dan lokasi yang tepat, dengan menggunakan bentuk yang 

mudah dimengerti serta dipresentasikan secara logis dan konsisten. Contoh, simbol-

simbol yang sering kita jumpai di lingkungan kita seperti tanda rambu lalu lintas, 

simbol-simbol di tempat umum seperti telepon umum, toilet, resatoran, dan lain-

lain harus bersifat informatif dan komunikatif, dapat dibaca dan dimengerti orang 

dari berbagai latar belakang dan kalangan. Inilah mengapa desain komunikasi 

visual harus bersifat universal. 

3. Sarana Presentasi dan Promosi 

Desain komunikasi visual sebagai sarana presentasi dan promosi bertujuan 

untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan perhatian secara visual sehingga 

membuat pesan tersebut dapat diingat oleh audience. Penggunaan kata-kata yang 
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sedikit serta memiliki makna yang kuat, diperlukan agar informasi tersebut 

mengesankan. Pada umumnya, untuk mencapai suatu tujuan maka gambar dan 

kata-kata yang digunakan harus bersifat persuasif dan menarik agar tujuan akhirnya 

dapat terlaksanakan. 

4. Sarana Motivasi 

Desain komunikasi visual sebagai sarana motivasi berperan untuk 

meningkatkan semangat baik itu perorangan, kelompok, maupun masyarakat.  

Salah satu contoh komunikasi sebagai motivasi adalah poster bertuliskan “Keep 

Calm and Carry on” poster ini di produksi oleh pemerintah Inggris pada tahun 

1939, yang pada saat itu merupakan awal Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah 

untuk memotivasi warga negara Inggris agar tetap tenang dan memperkuat 

semangat mereka setelah bencana perang tersebut. 

5. Sarana Pengutaraan Emosi 

Desain komunikasi visual sebagai pengutaraan emosi berfungsi untuk 

menggambarkan situasi agar dapat menambah kepekaan terhadap pembaca. 

Penggunaan komunikasi ini dapat digambarkan melalui tulisan, karakter, emoticon, 

icon, dan lain-lain. 

2.3.3 Ruang Lingkup Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual terdiri dari beberapa cabang keilmuan seperti 

ilustrasi, tipografi, fotografi, tiga dimensi, media elektronik, komputer grafis, 

animasi, percetakan/periklanan, dan desain identitas (Kusrianto, 2007:12). Selain 

itu desain komunikasi visual juga mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan 

komunikasi dan pesan, teknologi percetakan, penggunaan teknologi multimedia 
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dan teknik persuasi pada masyarakat. Ruang lingkup Desain Komunikasi Visual 

meliputi: 

1. Advertising (periklanan). 

2. Animasi. 

3. Desain identitas usaha. 

4. Desain marka lingkungan. 

5. Multimedia. 

6. Desain Grafis Industri (tenaga kreatif). 

7. Desain Grafis Media (buku, surat kabar, majalah, dll). 

8. Cergam (komik, karikartur, dan poster). 

9. Fotografi, tipografi dan ilustrasi. 

Sedangkan menurut Safanayong (2006:73) ruang lingkup desain 

komunikasi visual terdiri dari Graphic Design, Photography, Illustration, 

Interactive, and Hybrid.  Safayong (2006:75) juga mengungkapkan bahwa 

Product/service Promotion, Public Service, Minisite, Web Aplication, Self-

promotion, Online Catalog, Online Magazine, Reference/Education, Game, 

Interactive Kiosk, Interactive Television, Banners serta Adver-gaming, merupakan 

katergori dalam Interactive. 

2.3.4 Unsur-Unsur Visual 

Menurut Sunaryo (2002:5), untuk mewujudkan suatu tampilan visual, maka 

dibutuhkan beberapa unsur seperti titik (spot), garis (line), bidang (shape), warna 

(color), tekstur (texture), dan ruang (space). 
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1. Titik/Noktah (spot) 

Sebelum unsur garis terdapat unsur lain yaitu titik atau noktah (spot) sebagai 

unsur yang paling sederhana, sebab garis dapat dihasilkan melalui rangkaian 

titik/noktah (Bates dalam Sunaryo, 2002:7). Sebuah titik dapat tercipta ketika sekali 

sentuhan alat yang menimbulkan jejak pada bidang. Sedangakan menurut Kusrianto 

(2009:30), titik adalah suatu unsur visual yang wujudnya relatif kecil, dimana 

dimensi memanjang dan melebar dianggap tidak berarti.  

2. Garis (line) 

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap 

pembentukan suatu objek sehingga garis selain dikenal sebagai goresan atau 

coretan juga menjadi batas (limit) suatu bidang atau warna. Menurut Sunaryo 

(2002:7) garis merupakan tanda atau markah yang memanjang dan membekas pada 

suatu permukaan yang memiliki arah. 

Jika ditinjau dari segi jenisnya, garis terdiri dari beberapa macam, yaitu garis 

lurus, garis lengkung, dan garis tekuk atau zig-zag (Sunaryo, 2002:8). Garis lurus 

adalah garis yang memiliki kesan tegas dan lancar serta memiliki arah yang jelas. 

Garis lengkung, baik yang memiliki lengkung sederhana maupun berganda adalah 

garis yang memiliki kesan lembut, kewanitaan dan luwes. Sedangkan garis tekuk 

atau zig-zag yang membentuk sudut-sudut atau tikungan-tikungan yang tajam 

adalah garis yang terkadang memiliki kesan tegar dan tegang. 

3. Bidang (shape) 

Bidang merupakan unsur visual yang permukaannya rata dengan bentuk dua 

dimensi dan memiliki satuan luas (panjang x lebar). Bidang biasanya 
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dikelompokkan menjadi empat, yaitu geometris, organis, bersudut banyak, dan tak 

beraturan. Bidang geometris adalah bidang yang berkontur dan dibatasi oleh garis 

lurus atau lengkung yang mekanis. Bidang organis merupakan bidang yang 

memiliki tepi dengan lengkungan bebas. Bidang bersudut adalah bidang yang 

banyak memiliki kontur garis zig-zag. Sedangkan bidang tak beraturan merupakan 

bidang yang di batasi oleh garis lurus dan lengkung tak beraturan karena adanya 

tarikan tangan secara bebas atau kebetulan dengan melalui proses khusus yang 

mungkin sulit dikendalikan. 

4. Warna (color) 

Warna merupakan unsur visual yang dapat membedakan dua objek atau 

bentuk yang identik dengan bidang dan ukuran. Warna juga berkaitan secara 

langsung dengan perasaan dan emosi, karena itu warna menjadi unsur penting 

dalam ungkapan seni rupa dan desain (Sunaryo, 2002:12). Warna sebagai unsur 

visual juga berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya serta 

ditentukan oleh jenis pigmen.   

Warna-warna yang mengandung jenis pigmen merah, jingga, dan kuning 

pada belahan lingkaran warna disebut kelompok warna panas (warm colour), 

sedangkan warna yang mengandung pigmen biru, hijau, dan ungu dibelahan lainnya 

disebut dengan warna dingin (cool colour). 

Menurut Mursell dalam Sunaryo (2002:14) dimensi warna terdiri dari hue, 

value dan chroma.  Hue ialah rona warna atau sering disebut jenis dan nama warna, 

dimana kesepuluh warna pada lingkaran Mursell merupakan rona warna.  Value 

merupakan nilai gelap dan terang. Warna yang menjadi terang dan memucat karena 



23 
 

 

campuran putih disebut tint, apabila warna redup karena campuran warna hitam 

disebut shade sedangkan campuran warna dengan abu-abu yang menjadikan warna 

kusam dan redup disebut tone. Mursell juga membagi value menjadi sebelas 

tingkat, dari hitam hingga putih. Chroma atau disebut intensity merupakan warna 

yang menunjukkan cerah dan kusam akibat adanya daya pancaran suatu warna. 

Warna-warna dengan intensitas penuh akan tampak sangat mencolok, seperti warna 

fluorescent. 

Jika Mursell mendasarkan sistem warna pada hue, value dan chroma maka 

Wilhelm Ostwald dalam Sunaryo (2002:15) membuat sistem notasi warna 

berdasarkan hue, hitam dan putih. Dimana diagram pada Wilhelm Ostwald 

berbentuk setangkup kerucut, dimana kutub atas untuk warna putih dan kutub 

bawah untuk warna hitam.  Value dibagi menjadi 8 tingkat, kemudian hue terdiri 

dari 24 warna, yakni kuning, orange, merah, ungu, biru, turquoise, hijau laut, dan 

hijau daun, serta warna-warna campuran yang menjadi warna selangnya, sehingga 

tataan tersebut mengelilingi pertemuan dasar kerucut ditengah bagaikan 

katulistiwa. 

Sesungguhnya Indonesia tepatnya di daerah Jawa dan Bali juga memiliki 

“sistem warna” yang didasarkan pada konsepnya tentang warna. Sistem warna di 

Jawa memiliki konsep macapat yang menepatkan catur warna, yakni hitam, putih, 

merah, dan kuning yang diletakkan dalam diagram mata angin utara, barat, timur 

dan selatan sebagai warna utama,  Sedangkan di Bali sistem warna berkonsep 

tentang nawasanga yang dilengkapi dengan warna biru, merah dadu, jingga, dan 
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hijau, urutan tersebut tersusun sebagai warna di berbagai penjuru, yakni timur laut, 

tenggara, barat daya, dan barat laut (Sunaryo, 2002:15). 

Perbedaan budaya dapat mempengaruhi penafsiran dan perlambangan 

terhadap warna. Akan tetapi tes psikologi tentang warna telah dilaporkan dapat 

mengungkapkan berbagai kecenderungan. Secara psikologi warna-warna dapat 

membangkitkan perasaan dan kesan tertentu sesuai dengan sifatnya. 

Berikut adalah beberapa penggolongan warna dan kesan yang 

ditimbulkannya (Rustan, 2009:72). 

1. Warna Sejuk 

Warna sejuk adalah golongan warna yang dekat dengan unsur alam yang 

memberikan kesan dingin atau sejuk, yaitu: 

a. Biru 

Secara positif membawa kesan keheningan, mencintai, kesetiaan, keamanan, 

dan intelligence. Namun warna biru juga dapat membawa kesan negatif seperti 

kedinginan, ketakutan, dan kejantanan 

b. Hijau 

Dalam hal positif warna hijau berkaitan dengan uang, pertumbuhan, kesuburan, 

dan penyembuhan. Sedangkan secara negatif memberikan kesan iri hati, 

kecemburuan, kesalahan, dan kekacauan. 

c. Ungu 

Merupakan kombinasi warna merah dan biru dimana memiliki keunikan yang 

bisa menjadikannya hangat maupun sejuk. Secara positif berhubungan dengan 
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ningrat, spiritual, mewah dan ambisi. Sedangkan secara negatif memberikan 

kesan misteri dan kesusahan hati. 

d. Pirus (hijau kebiru-biruan atau sebaliknya) 

Berkaitan dengan rohani, kesuburan dan perlindungan sedangkan dalam hal 

negatif berkaitan dengan sifat cemburu dan kewanitaan. 

e. Perak  

Memiliki sifat glamor, tinggi, anggun, sleek (rapi atau manis), namun dapat 

menimbulkan kesan negatif seperti penghayal dan tidak tulus. 

2. Warna Hangat 

Warna hangat cenderung memiliki efek kegairahan bagi yang 

melihatnya. Warna hangat juga mampu menstimulasi, membangkitkan emosi, 

dan kemarahan, dimana dengan menambahkan warna dari golongan lain akan 

dapat menyeimbangkan golongan pada warna ini. 

a. Merah 

Warna merah secara positif berkaitan dengan cinta, energi, dan kekuasaan. 

Sedangkan secara negatif berkaitan dengan kemarahan, bahaya, peringatan, 

dan ketidaksabaran. 

b. Merah Muda 

Berkaitan dengan kesehatan, rasa bahagia, sifat feminim, rasa kasihan, manis, 

dan humoris. Namun dalam hal negatif warna merah muda berkaitan dengan 

sifat kewanitaan, kelemahan, dan ketidakdewasaan. 
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c. Kuning 

Warna kuning membawa sifat terang dan cerdas, berenergi, penuh akal, dan 

keceriaan. Sedangkan dari sifat negatifnya warna kuning berkaitan dengan sifat 

penakut, tidak bertanggung jawab, dan tidak stabil. 

d. Jingga 

Memiliki sifat keberanian, kepercayaan, kehangatan atau keramahan, 

keakraban, dan juga kesuksesan. Sedangkan secara negatif membawa sifat 

ketidaktahuan dan tidak bernyali. 

e. Emas 

Berkaitan dengan kejayaan, sesuatu yang berharga, tradisional, dan 

kemakmuran. Namun jika dilihat secara negatif warna emas memiliki sifat 

tamak dan pemimpi. 

3. Warna Netral 

Merupakan warna yang dapat disandingkan dengan warna sejuk 

maupun warna hangat. Warna netral sangat cock apabila dijadikan warna pada 

latar belakang suatu objek. 

a. Hitam  

memiliki sifat perlindungan, dramatis, serius, bergaya, formal, dan anggun.  

Jika dalam hal negatif warna hitam dapat dikaitkan dengan kerahasiaan, 

kematian, kejahatan, malapetaka, dan kegaiban. 

b. Kelabu 

Membawa kesan aman, dapat diandalkan, kecerdasan, padat, dan konservatif.  

Namun memiliki sifat muram atau sedih. 
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c. Cokelat 

Warna cokelat membawa sifat ramah, dekat dengan bumi, alami, dan Panjang 

umur. Akan tetapi warna cokelat juga bersifat dogmatis/tidak terbantah. 

d. Gading 

Memiliki sifat terang, suci, hangat, dan nyaman. Namun juga lemah dan tidak 

stabil. 

e. Putih  

Warna putih berkaitan dengan sifat kebaikan, tidak bersalah, kemurnian, segar, 

mudah, dan bersih, namun juga dapat memberikan kesan negatif yang serupa 

dengan musim dingin dan jarak yang jauh. 

5. Ruang (space) 

Ruang lebih mudah dirasakan daripada dilihat saat kita bergerak, berpindah, 

dan berputar dalam ruangan tersebut. Jadi, ruang merupakan unsur atau daerah yang 

mengelilingi sebuah objek. Pembagian bidang atau jarak antar objek berunsur titik, 

garis, bidang, dan warna yang mengarah pada perwujudan tiga dimensi sehingga 

ruang dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang nyata dan ruang semu. Keberadaan 

ruang sebagai salah satu unsur visual sebenarnya tidak dapat diraba tetapi dapat 

dikenali setelah adanya sosok atau bentuk yang mengisinya. 

6. Tekstur (texture) 

Tekstur merupakan sifat pada suatu permukaan baik itu halus, polos, kasar, 

licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras dan sebagainya. Sebuah tekstur juga dapat 

dikenali melalui indera penglihatan dan rabaan sehingga tekstur dapat dibedakan 

menjadi tekstur visual dan tekstur taktil.   
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Tekstur visual merupakan jenis tekstur yang dapat dirasakan melalui indera 

penglihatan walaupun juga dapat membangkitkan pengalaman rabaan. Menurut 

Wong dalam Sunaryo (2002:17) tekstur visual terdiri dari tiga jenis, yakni tekstur 

hias, tekstur spontan, dan tekstur mekanis. 

Tekstur hias merupakan tekstur yang menghiasi permukaan bidang dan 

merupakan isian tambahan yang dapat dibuang tanpa menghilangkan identitas 

bidangnya. Tekstur spontan merupakan jenis tekstur yang dihasilkan sebagai bagian 

dari proses penciptaan, sehingga meninggalkan jejak-jejak yang terjadi secara serta 

merta (spontan) akibat dari penggunaan bahan, alat, teknik-teknik tertentu. 

Sedangkan tekstur mekanis adalah tekstur yang diperoleh dengan menggunakan 

serana mekanis dimana tekstur mekanis tidak terbentuk dari alat-alat gambar seperti 

mistar melainkan tekstur yang terbentuk dari hasil butir-butir raster pada karya 

cetak maupun lukisan komputer (digital painting). 

Tekstur taktil merupakan jenis tekstur yang tidak hanya dapat dirasakan 

dengan melihat namun juga dapat dirasakan dengan rabaan. Kesan yang dirasakan 

timbul karena permukaan bahan yang berjenis-jenis. Adakalanya sebuah tekstur 

nampak halus jika dilihat dengan mata, namun berkesan kasar ketika diraba dan 

demikian pula sebaliknya.  Karena hal tersebut tekstur dibedakan lagi menjadi dua 

macam, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata atau sering disebut 

dengan tekstur aktual menunjukkan adanya kesamaan antara kesan yang diperoleh 

dari hasil penglihatan dengan rabaan. Sedangkan pada tekstur semu atau ilusi tidak 

didapatkan kesan yang sama antara hasil penglihatan dan rabaan. 
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2.4 Media Pembelajaran  

2.4.1 Media 

Kata “media” berasal dari Bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara atau pengantar”. Media 

adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan (Sadiman, 

dkk dalam Sudatha dan Tegeh, 2009:13). 

Rohani (1997:2) menuliskan beberapa pengertian media sebagai berikut: 

1. Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebarkankan ide 

sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima (Santoso S. Hamijaya). 

2. Media adalah channel (saluran) karena pada hakikatnya media telah 

memperluas atau memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, 

mendengar, dan melihat dalam batas-batas jarak, ruang dan waktu tertentu. 

Dengan bantuan media batas-batas itu hampir menjadi tidak ada (McLuahan). 

3. Media adalah medium yang digunakan untuk membawa/menyampaikan 

sesuatu pesan, dimana medium ini merupakan jalan atau alat dengan suatu 

pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan (Blake and Haralsen). 

4. Association for Educational Communication and Technology (AECT) 

menyatakan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses 

penyaluran informasi.  

5. Nasional Education Association (NEA) berpendapat media adalah segala 

benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta 

instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut. 
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6. Menurut Brigg, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

yang merangsang dan sesuai untuk belajar, misalnya: media cetak dan media 

elektronik. 

7. Menurut Donald P. Ely dan Vernon S. Gerlach, pengertian media ada dua 

bagian, yaitu arti sempit dan arti luas. Arti sempit merupakan media yang 

berwujud grafik, foto, alat mekanik dan elektronik yang digunakan untuk 

menangkap, memproses serta menyampaikan informasi. Sedangkan dalam arti 

luas merupakan kegiatan yang menciptakan suatu kondisi sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat memperoleh pengetahuann, keterampilan 

dan sikap yang baru. 

Miarso dalam Suryani, dkk (2018:3) menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan istilah yang digunakan dalam Pendidikan dan dilaksanakan secara 

sengaja dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 

berlangsung. Dalam arti luas pembelajaran merupakan proses komunikasi dan 

interaksi sebagai bentuk usaha Pendidikan dengan mengkondisikan terjadinya 

proses belajar tehadap peserta didik. 

Berdasarkan pengertian media yang sebelumnya sudah dibahas maka 

didapatkan pengertian media pembelajaran itu sendiri.  Media pembelajaran dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta 

dapat merangsang pikiran, perasaan perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali 

(Suryani dkk, 2018: 4). 
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Rohani (1997:3) juga mengemukakan beberapa pengertian media 

intruksional edukatif (media pembelajaran) diantaranya sebagai berikut:  

1. Segala jenis sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian 

tujuan instruksional.  Mencakup media grafis, media yang menggunakan alat 

penampil, peta, model, globe dan sebagainya. 

2. Peralatan fisik untuk menyampaikan isi intruksional, termasuk buku, film, 

video, tape, sajian, slide, guru dan perilaku nonverbal.  Dengan kata lain media 

intruksional edukatif mencakup perangkat lunak (software) atau perangkat 

keras (hardware) yang berfungsi sebagai alat belajar/alat bantu belajar. 

3. Media yang digunakan dan diintegrasikan dengan tujuan dan isi instruksional 

yang biasanya sudah dituangkan dalam Garis Besar Pedoman Intruksional 

(GBPP) dan dimaksudkan untuk mempertinggi mutu kegiatan belajar 

mengajar. 

4. Sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara, dengan menggunakan 

alat penampil dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas 

dan efisiensi pencapaian tujuan intruksional, meliputi kaset, audio, slide, film-

strip, OHP, film, radio, televisi, dan sebagainya. 

Heinich, et.al dalam Sudatha dan Tegeh (2009:8) mengemukakan: “a 

medium (plural, media) is a channel of communication derived from the latin word 

meaning ‘between’ the term refers to anything that’s carries information between 

a source and a receiver.  Examples include video, television, diagram, printed 

materials, computers and instructors.” 
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Terdapat pertanyaan yang sering muncul, yaitu apakah media sama dengan 

alat peraga? Dari pertanyaan tersebut terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai 

media dan alat peraga, yakni pertama: media dan alat peraga keduanya sama saja, 

keduanya sama-sama mempermudah penyampaian pesan dari sumber kepada 

penerima, Sedangkan pendapat kedua: media dan alat peraga adalah dua hal yang 

berbeda, hal ini berkaitan dengan jalur penyampaian pesan atau isi kurikulum 

kepada anak didik, Alat peraga merupakan alat bantu bagi pengajar untuk 

menyampaikan pesan kepada anak didik dengan demikian tanpa alat bantu pun 

pembelajaran tetap dapat berlangsung (Sudatha dan Tegeh, 2009:9). 

2.4.2 Perkembangan Media Pembelajaran 

Media memiliki sejarah yang panjang dan digunakan dalam berbagai 

keperluan, seperti edukasi, penyajian hiburan, wadah politik dan sebagai wadah 

aspirasi publik.  Menurut UNESCO dalam Suryani, dkk (2018:5) telah terjadi 

beberapa fase perkembangan media yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan sosial, 

perkembangan sosial dan globalisasi. 

Menurut Midun dalam Suryani, dkk (2018:5) perkembangan media 

pembelajaran dimulai pada abad ke-17, yaitu ketika munculnya aliran realisme 

dalam bukunya yang berjudul orbis pictus (Dunia Dalam Gambar). Aliran realisme 

ini mendorong munculnya aliran visualisasi pembelajaran, yaitu aliran yang 

berpandangan bahwa penggunaan gambar dapat memudahkan peserta didik dalam 

memahami istilah-istilah verbal yang sulit dipahami, serta memperjelas apa yang 

diajarkan. Selanjutnya pada tahun 1930-an muncul gerakan “Audiovisual 
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Education” yang didukung dengan ditemukannya radio, sejak saat itu dalam 

pembelajaran mulai dikenal istilah AVA (Audio Visual Aids) untuk membantu guru 

menyampaikan pembelajaran menjadi lebih konkret, tidak hanya melalui 

gambar/visual, tetapi juga suara/audio. 

 Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 1945, yaitu timbul variasi 

nama dari AVA seperti “Audio Visual Material”, “Audio Visual Method”, dan lain-

lain.  Pada tahun 1950-an, berkembang sebuah gerakan yang disebut dengan “Audio 

Visual Communication” yang memandang pendidikan sebagai proses komunikasi, 

dua tahun kemudian (1952) muncullah konsep “Instructional Materials”.  Puncak 

perkembangan media pembelajaran terjadi pada tahun 1990-an dengan munculnya 

konsep “Educational Technology” atau ”Instructional Technology” yang 

dikembangkan oleh asosiasi internasional bernama Association of Education 

Communication and Technology  (AECT). 

Menurut Ashby dalam Suryani, dkk (2018:7) telah terjadi dalam dunia 

pendidikan dan media memiliki peran besar di dalamnya. Revolusi pertama telah 

terjadi beberapa puluh abad lalu, yaitu ketika orang tua menyerahkan pendidikan 

anak-anaknya kepada guru; revolusi kedua terjadi pada saat digunakan bahasa 

tulisan sebagai sarana utama pendidikan; revolusi ketiga timbul seiring dengan 

berhasilnya ditemukan mesin dan teknik percetakan sehingga tersedianya media 

cetak; revolusi keempat, yaitu ketika media komunikasi elektronik digunakan 

secara luas. 

Garis waktu menunjukkan bentuk-bentuk media yang dikembangkan di 

beberapa negara dari masa ke masa dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Tabel 2.1 Garis Waktu Perkembangan Media 

(Sumber: Suryani dkk, 2018) 

Akhir Tahun 1400-an 

• Perkembangan percetakan di Cina yang menyebar ke Eropa. 

• Surat kabar pertama dicetak pada tahun 1600-an, dan majalah pertama 

pada tahun 1700-an. 

Akhir Tahun 1800-an 

Media berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, 

dengan ditemukannya : 

• Fotografi 

• Telepon 

• Sinematografi 

• Gramopon 

• Agensi iklan pertama. 

Awal  1900-an 

Telah dikembangkan media modern pertama, seperti : 

• Film roman pertama. 

• Gramophone yang portable. 

• Ditemukan radio dan stasiun radio darurat. 

Pertengahan 1900-an 

• Televisi pertama disiarkan dan televisi berwarna memasuki pasar 

Amerika Serikat. 

• Surat kabar dan majalah digital 

• Periklanan 

Akhir 1900-an 

• Dikenalkan komputer. 

• Munculnya internet, dan komputer portable. 

• Video dan DVD. 

• Muncul game di komputer. 
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• Adanya siaran TV satelit dan kabel. 

• Perkembangan CD. 

Awal 2000-an 

• Berkembangnya media interaktif bagian dari internet. 

• Munculnya film digital dan TV. 

• Kemajuan teknologi, film, dll. 

 

2.4.3 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Media Pembelajaran 

2.4.3.1 Tujuan Media Pembelajaran 

Menurut Sanaky dalam Suryani, dkk (2018:8) tujuan media sebagai alat 

bantu pembelajaran adalah untuk:  

1. Mempermudah proses pembelajaran di kelas. 

2. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 

3. Menjaga relevansi antara materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. 

4. Membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Adapun tujuan media pembelajaran menurut Smaldino, dkk dalam Suryani, 

dkk (2018:9) adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran.  Lebih 

lanjut lagi, Dwyer dalam Suryani, dkk (2018:9) mengemukkan bahwa cara 

berkomunikasi dapat mempengaruhi daya ingat peserta didik, komunikasi yang 

terjalin tanpa penggunaan media dan hanya mengandalkan verbal saja dapat 

menyebabkan daya ingat peserta didik hanya mencapai 70% dalam waktu 3 jam, 

dan apabila menggunakan media visual tanpa komunikasi verbal daya ingat peserta 

meningkat menjadi 72%, sedangkan dengan media visual dan komunikasi secara 

verbal dapat membuat daya ingat peserta didik mencapai 85%. Sehingga dengan 
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adanya model dan media pembelajaran yang tepat, akan membuat pelajaran yang 

terlihat membosankan oleh anak dapat menjadi menyenangkan. 

2.4.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Media sebagai suatu komponen sistem pembelajaran, mempunyai fungsi 

dan peran yang sangat vital bagi kelangsungan pembelajaran, itu berarti media 

memiliki posisi yang strategis sebagai bagian integral dari pembelajaran. Integral 

dalam konteks ini mengandung pengertian bahwa media itu merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari pembelajaran, tanpa adanya media maka pembelajaran tidak 

akan pernah terjadi. 

Sebagai komponen sistem pembelajaran, media memiliki fungsi yang 

berbeda dengan fungsi komponen-komponen lainnya, yaitu sebagai komponen 

yang dimuati pesan pembelajaran untuk disampaikan kepada pelajar. Pada proses 

penyampaian pesan ini sering kali terjadi gangguan yang mengakibatkan pesan 

tidak diterima oleh pelajar seperti apa yang dimaksudkan oleh penyampai pesan.  

Gangguan-gangguan komunikasi antara penyampai pesan dengan pelajar ini 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: verbalisme, salah tafsir, perhatian ganda, 

pembentukan persepsi tak bermakna, dan kondisi lingkungan yang tak menunjang. 

Kunci pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan 

proses penyampaian pesan pembelajaran ini terletak pada media yang dipakai 

dalam proses itu. Menurut Degeng dalam Sudatha dan Tegeh (2009:10) secara garis 

besar fungsi media adalah: 

1. Mengindari terjadinya verbalisme. 

2. Membangkitkan minat/motivasi. 
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3. Menarik perhatian mahasiswa. 

4. Mangatasi masalah: ruang waktu dan ukuran. 

5. Mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar. 

6. Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. 

Lebih lanjut Asyhar dalam Suryani, dkk (2018:10) mengemukakan fungsi 

dari media pembelajaran, yakni: 

1. Fungsi Sematik 

Simantik berkaitan dengan arti suatu kata atau istilah. Istilah dan simbol 

sering kali ditemukan di berbagai materi pelajaran, khususnya kimia, fisika, dan 

matematika. Simbol, istilah, sifat sesuatu, hubungan konsep, proses, dan lain-lain 

yang hanya diucapkan secara verbal, dapat memungkinkan peserta didik memiliki 

pemahaman yang salah mengenai suatu istilah. Dengan demikian, media 

dibutuhkan untuk mengatasi masalah komunikasi yang rumit. 

Media pembelajaran memiliki fungsi simantik, artinya media pembelajaran 

berfungsi mengkonkretkan ide dan memberikan kejelasan agar pengetahuan dan 

pengalaman belajar dapat lebih jelas dan mudah dipahami.  Contohnya, dalam 

mengajar materi pahlawan nasional dalam pelajaran sejarah, guru dapat 

menggunakan media gambar, video, animasi dan suara saat berada pada saat 

pahlawan berjuang melawan penjajah, dengan hal tersebut memungkinkan 

terjadinya sedikit kesalahan konsep pada siswa. 

2. Fungsi Manipulatif 

Media memiliki fungsi manipulasi, artinya media berfungsi memanipulasi 

benda dan peristiwa sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya. Manipulasi 
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dapat diartikan berbagai cara dapat dilakukan untuk mengambarkan suatu benda 

yang tidak dapat terjangkau atau dihadirkan ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, guru dapat menjelaskan 

tentang pahlawan menggunakan media audio visual dan gambar. 

3. Fungsi Fiksatif 

Fungsi fiksatif adalah fungsi media dalam menangkap, menyimpan, dan 

menampilkan kembali objek atau kejadian yang sudah lama terjadi. Misalnya, 

dalam pembelajaran sejarah, media video memiliki fungsi fiksatif dalam 

menampilkan kembali video pidato proklamasi Republik Indonesia kepada siswa.  

Dengan media pembelajaran siswa dapat mengetahui kejadian yang tidak terjadi 

ketika pembelajaran berlangsung. 

4.  Fungsi Distributif 

Fungsi distributif media, yaitu terkait dengan kemampuan media mengatasi 

batas-batas ruang dan waktu, serta mengatasi keterbatasan indriawi manusia. 

Misalnya dalam pembelajaran di perguruan tinggi yang diselenggarakan di aula 

atau ruangan dengan kapasitas besar, penggunaan media untuk presentasi seperti 

PowerPoint yang diproyeksikan dengan proyektor dapat memudahkan seluruh 

siswa menyimak materi dan tidak hanya terfokus pada komunikasi verbal.  

5. Fungsi Sosiokultural 

Media pembelajaran memiliki fungsi sosiokultural, yaitu untuk 

mengakomodasi perbedaan sosiokultural yang ada antara peserta didik. Misalnya, 

pada mata pelajaran IPS, guru dapat menjelaskan mengenai pahlawan nasional 

melalui media video sehingga lebih dapat mencakup banyak materi, siswa dapat 
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mengetahui lebih banyak dalam waktu singkat dibandingkan dengan penjelasan 

verbal. Di sini fungsi media juga dapat menanamkan nilai-nilai toleransi dan 

keharmonisan terkait sosiokultural. 

6. Fungsi Psikologis 

Media pembelajaran memiliki beberapa fungsi dari segi psikologis, yaitu 

fungsi atensi, afektif, kognitif, psikomotorik, imajinatif, dan motivasi. 

a. Fungsi atensi: fungsi media pembelajaran dalam menarik perhatian peserta 

didik. 

b. Fungsi afektif: fungsi media pembelajaran dalam menggungah perasan, emosi, 

penerimaan dan penolakan peserta didik terhadap pembelajaran. 

c. Fungsi kognitif: fungsi media pembelajaran dalam memberikan pengetahuan 

dan pemahaman baru. 

d. Fungsi psikomotorik: fungsi media dalam membantu peserta didik menguasai 

keterampilan atau kecakapan motorik, seperti fasilitas laboratorium, atau video 

senam sebagai pengganti instruksi dalam pelajaran olahraga. 

e. Fungsi imajinatif: fungsi media pembelajaran dalam membangun daya 

imajinasi peserta didik, misalnya film animasi dan media interaktif untuk anak 

dini, dengan media tersebut, dapat terbayangkan peristiwa-peristiwa yang 

dialami tokoh dalam cerita, dogeng yang mengandung muatan positif.  

Imajinasi yang diarahkan dengan media pembelajaran baik, dapat melahirkan 

karya-karya kreatif dan inovatif. 

f. Fungsi motivasi: fungsi media pembelajaran dalam membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik. Media pembelajaran yang membuat pelajaran lebih 
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menarik, menghilangkan rasa tertekan dan kebosanan dapat memotivasi siswa 

untuk lebih giat dalam belajar.  

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya yang membahas fungsi 

media berdasarkan jenis yang digunakan, Kemp dan Dayton dalam Suryani, dkk 

(2018:13) menjelaskan tiga fungsi utama media pembelajaran berdasarkan 

pengguna, yaitu digunakan perseorangan, kelompok, atau kelompok pendengar 

dalam jumlah besar. Tiga fungsi utama tersebut, yaitu: 

a) Memotivasi minat atau tindakan, 

b) Menyajikan informasi, dan  

c) Memberi instruksi. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa media pembelajaran 

memiliki banyak fungsi terkait mendukung pembelajaran di kelas, fungsi media 

dapat dioptimalkan tentunya dengan didukung oleh ketepatan dalam memilih media 

yang digunakan di kelas. 

2.4.3.3 Manfaat Media Pembelajaran 

 Pemanfaatan media dalam pembelajaran membangkitkan keinginan dan 

minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

berpengaruh secara psikologis kepada siswa (Hamalik dalam Nurseto, 2011:22). 

Sejalan dengan pendapat Sudjana dan Rivai dalam Suryani, dkk (2018:14) 

bahwa media bermanfaat untuk membuat pengajaran lebih menarik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar pada siswa, memperjelas makna bahan pengajaran 

agar lebih mudah dipahami sehingga guru mengusai tujuan pengajaran dengan baik, 

menjadikan metode pembelajaran lebih bervariasi dengan mengkombinasikan 
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komunikasi verbal dari guru dengan media lain sehingga siswa tidak bosan, serta 

membuat siswa  lebih banyak terlibat dalam kegiatan belajar, tidak hanya 

mendengarkan, tetapi hanya mendengarkan tetapi juga berbagai aktivitas lainnya, 

seperti mengamati, mendemostrasikan, presentasi, dan lain-lain. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan manfaaat media pembelajaran bagi 

guru dan siswa adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat media pembelajaran bagi guru adalah: 

1. Membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar. 

2. Memiliki pedoman arah dan urutan pengajaran yang sistematis. 

3. Membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pelajaran. 

4. Membantu menyajikan materi lebih konkret terutama materi pelajaran yang 

abstrak, seperti matematika, fisika, dan lain-lain. 

5. Memiliki variasi metode dan media yang digunakan agar pembelajaran tidak 

membosankan. 

6. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. 

7. Membantu efisiensi waktu dengan menyajikan inti informasi secara sistematik 

dan mudah disampaikan. 

8. Membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. 

b. Manfaat media pembelajaran bagi siswa adalah: 

1. Merangsang rasa ingin tahu untuk belajar. 

2. Memotivasi siswa untuk belajar baik di kelas maupun mandiri. 

3. Memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang disajikan secara 

sistematis melalui media. 
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4. Memberikan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan sehingga 

lebih fokus pada pembelajaran. 

5. Memberikan siswa kesadaran memilih media pembelajaran terbaik untuk 

belajar melalui variasi media yang disajikan. 

2.4.4 Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Suryani, dkk (2018:19-32) menjelaskan bahwa dalam media pembelajaran 

terdapat 4 landasan utama, yakni:  

1. Landasan Empiris 

Penyesuaian media pembelajaran terhadap gaya belajar siswa merupakan 

suatu keniscayaan agar terciptanya tujuan pembelajaran. Terdapat tiga karakter 

belajar yang dimiliki siswa dan harus diketahui oleh pendidik, diantaranya adalah 

siswa dengan karakter belajar visual, auditif, dan kinestetik. Berbagai temuan 

penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa ada interaksi antara 

pengguna media pembelajaran dan karakteristik siswa dalam menentukan hasil 

belajar. 

Seseorang yang memiliki gaya belajar menggunakan komunikasi visual 

(penglihatan) cenderung menggunakan materi atau media yang bisa dilihat.  Media 

yang cocok dengan gaya belajar visual, misalnya poster, majalah, buku, rangka 

tubuh manusia, peta, dan lain-lain, sedangkan gaya belajar visual yang bersifat 

internal adalah menggunakan imajinasi sebagai sumber informasi.  Bagi pembelajar 

yang bergaya belajar visual, penglihatan memiliki peran yang sangat penting.  

Metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih dititikberatkan pada 

peragaan atau media berjalan, misalnya mengajak mereka ke objek-objek yang 
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berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraga 

secara langsung pada siswa atau paling tidak menunjukkan gambar secara 2 

dimensi. 

Siswa yang memiliki gaya belajar visual cenderung melihat bahasa tubuh 

dan ekspresi muka guru untuk mengerti materi yang disampaikan dan cenderung 

untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas.  Mereka berpikir 

menggunakan gambar-gambar dan menerjemahkan ke dalam otak mereka, seperti 

diagram, buku, pelajaran bergambar, dan video lebih sesuai dalam menunjang gaya 

belajarnya. 

Gaya belajar auditori adalah suatu gaya belajar yang cenderung 

menggunakan pendengaran/audio sebagai sarana mencapai keberhasilan dalam 

belajar.  Gaya belajar auditori yang bersifat eksternal adalah dengan mengeluarkan 

suara.  Mereka akan memahami materi dengan cara membaca keras, mendengarkan 

rekaman kuliah, diskusi dengan teman, mendengarkan musik, kerja kelompok, dan 

lain-lain.  Berbeda dengan visual, gaya auditori bersifat internal dan memerlukan 

suasana yang tenang-hening sebelum mempelajari sesuatu.  Setelah itu, diperlukan 

perenungan beberapa saat terhadap materi apa saja yang telah dikuasai dan yang 

belum.  Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajar melalui 

telinga (alat pendengaran), untuk itu guru sebaiknya memperhatikan siswanya 

hingga ke alat pendengarannya. 

Berbeda dengan auditori siswa yang bertipe kinestetik belajar melalui 

gerakan-gerakan sebagai sarana memasukkan informasi ke dalam otaknya.  

Penyentuhan dengan bidang objek sangat sangat disukai karena mereka dapat 
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mengalaminya sendiri.  Gaya belajar kinestetik yang bersifat eksternal adalah 

kegiatan yang melibatkan fisik, membuat model, bermain peran, berjalan dan 

sebagainya, sedangkan gaya belajar kinestetik yang bersifat internal menekankan 

ada kejelasan makna dan tujuan dalam mempelajari suatu materi dan memahami 

konsepnya sebelum mempraktikan dalam aktvitas fisik.  Siswa yang bertipe 

kinestetik belajar melalui gerak, sentuhan, dan melakukan sesuatu sangat sulit 

untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan 

bereksplorasi sangatlah besar. 

Berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, pemilihan dan penggunaan 

media hendah tidak didasarkan pada kesukaan atau kesenangan guru, namun 

dilandaskan pada kecocokan media tersebut dengan karakteristik siswa. 

 

Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Sumber: (Suryani dkk, 2018) 
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Gambar tersebut menjelaskan tentang rentang pengalaman dari yang 

bersifat konkret hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi yang 

abstrak.  Hal ini memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan 

bahan pembelajaran yang akan digunakan di kelas.  Dasar pengkerucutan tersebut 

bukanlah berdasarkan tingkat kesulitan materi melainkan tingkatan keabstrakan 

jumlah dan jenis indra yang turut serta selama penerimaan isi pengajaran atau 

pesan. 

2. Landasan Psikologis 

Landasan psikologis sangat penting untuk dipertimbangkan dalam 

penggunaan media pembelajaran. Persepsi siswa terhadap suatu materi akan sangat 

berpengaruh dalam penentuan hasil belajar. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap penjelasan persepsi, hendaknya diupayakan secara optimal 

agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dalam hal psikologis, anak-

anak lebih mudah mempelajari hal yang bersifat konkret dari pada abstrak, karena 

kemampuannya dalam berpikir kritis masih terbatas. Ada beberapa pendapat para 

ahli psikologi yang menyorot hal ini, di antaranya sebagai berikut: 

a. Menurut Jerome Bruner, ada tiga tingkatan utama modus belajar, yaitu 

pengalaman langsung (enactive), pengalaman piktorial atau gambar (iconic), 

dan pengalaman abstrak (symbolic). Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk 

anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa. 

b. Menurut Charles F. Haban, nilai media terletak pada tingkat realistiknya dalam 

proses penanaman konsep. Beliau membuat jenjang berbagai jenis media mulai 

dari yang paling nyata ke yang paling abstrak. 
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c. Menurut Edgar Dale, tingkatan pengalaman dari hasil belajar digambar sebagai 

suatu proses komunikasi. Materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa 

disebut sebagai pesan dan guru bertindak sebagai sumber pesan yang 

menuangkan pesan ke dalam simbol-simbol tertentu (encoding) sehingga siswa 

yang menerima pesan dapat menafsirkan simbol-simbol tersebut sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga simbol tersebut dapat dipahami sebagai pesan oleh 

siswa (decoding). 

3. Landasan Teknologis 

Definisi Teknologi Pendidikan menurut AECT dalam Suryani, dkk 

(2018:29) adalah “Education Technology is the study and ethical practice of 

facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing 

appropriate technological processes and resources”. Hal ini dapat dipahami bahwa 

ranah teknologi pendidikan mengerucut menjadi 3 domain utama. Yaitu creating, 

using, managing. Ketiga domain tersebut dapat diterjemahkan menjadi fungsi 

utama teknologi pendidikan, yaitu memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja 

siswa dengan mengoptimalkan kemampuan pendidikan dalam rangka menciptakan, 

menggunakan, dan mengelola proses dan sumber belajar yang di dalamnya terdapat 

komponen media pembelajaran adalah mampu menjebatani proses komunikasi 

yang terjadi antara pendidik dan siswa.  

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi 

komunikasi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat yang 

berpengaruh terhadap pola komunikasi di masyarakat. Tuntunan masyarakat yang 

semakin besar terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi, membuat pendidikan tidak mungkin lagi dikelola hanya dengan pola 

tradisonal yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tutunan masyarakat.  

Banyak yang diharapkan dari alat-alat teknologi pendidikan yang membantu 

mengatasi berbagai masalah pendidikan sehingga dapat membantu siswa belajar 

secara individual dengan efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan yang lebih 

umum ataupun hanya dalam proses belajar mengajar, teknologi pendidikan 

merupakan pengembangan, penerapan, penilaian sistem, dan alat bantu untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar manusia. Dengan demikian, aspek-

aspeknya meliputi pertimbangan teoritis yang merupakan hasil penelitian, 

perangkat, peralatan teknis atau hardware, dan perangkat lunat atau software.  

Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan peserta 

didik dalam belajar. Untuk mencapai sasaran akhir ini, teknologi-teknologi di 

bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi 

kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Menurut Tickton 

dalam Suryani, dkk (2018:30) media pembelajaran sebagai bagian dari teknologi 

pembelajaran memiliki enam manfaat potensial dalam memecahkan masalah 

pembelajaran, di antaranya sebagai berikut.  

a. Meningkatkan produktivitas pendidikan (can make education more 

productive).  Penggunaan media dapat meningkatkan produktivitas dalam 

pembelajaran antara lain dengan jalan mempercepat proses belajar siswa, 

membantu guru untuk menggunakan waktunya secara efisien dan mengurangi 

beban guru dalam menyajikan meteri sehingga lebih banyak berfokus pada 

membina dan mengembangkan semangat belajar. 
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b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual (can 

make education more individual). Pembelajaran menjadi lebih bersifat 

individual, antara lain dalam variasi cara belajar siswa, pengurangan kontrol 

guru dalam proses pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya. 

c.  Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran (can give 

instruction a more scientific base). Artinya perencanaan program pembelajaran 

lebih sistematis, pengembangan bahan pembelajaran dilandasi oleh penelitian 

tentang karakteristik siswa, karakteristik bahan pembelajaran, analisis 

instruksional dan pengembangan desain pembelajaran dilakukan dengan 

serangkaian uji coba yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran (make instruction more powerful).  

Pembelajaran menjadi lebih mantap dengan meningkatkan kemampuan 

manusia menyerap informasi melalui berbagai media komunikasi serta 

informasi dan data yang diterima lebih banyak, lengkap, dan akurat. 

e. Membuat proses pembelajaran menjadi lebih dekat dan cepat/seketika (can 

make learning more immediate). Karena mampu mengatasi kesenjangan antara 

peserta didik dan sumber belajar, dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu 

dalam memperoleh informasi, dapat menyajikan informasi lebih konkrat 

meskipun tidak secara langsung. 

f. Memungkinkan penyajian lebih merata dan meluas (can make access to 

education more equal). Keterbatasan akses terhadap suatu informasi akan lebih 

mudah didistribusikan dengan menggunakan media pembelajaran. 
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4. Landasan Teoritis 

Menurut Daradjat dalam Suryani, dkk (2018:32), media pendidikan adalah 

suatu benda yang dapat diindrakan, khususnya penglihatan dan pendengaran (alat 

peraga pegajaran) baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas dapat 

digunakan sebagai alat bantu penghubung dalam proses belajar mengajar untuk 

efektivitas hasil belajar siswa. Dalam landasan teoritis penggunaan media dalam 

pendidikan adalah guru yang merupakan sumber informasi atau penyampai 

pesan/informasi bagi siswa melalui media pendidikan ataupun media pembelajaran. 

Semakin banyak indra yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, 

semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat bertahan 

dalam ingatan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat menerima dan 

menyerap dengan baik pesan-pesan dalam materi pembelajaran. 

2.4.5 Prinsip – Prinsip Penggunaan Media Dalam Pembelajaran 

Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu cara 

untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik.  Meskipun demikian, 

dalam memanfaatkan media pembelajaran, tentunya harus memenuhi prinsip-

prinsip penggunaan media pembelajaran agar tidak menyimpang jauh dari tujuan 

pembelajaran. 

Beberapa prinsip dijelaskan oleh Miarso dalam Suryani, dkk (2018:32) 

sebagai pakar teknologi pendidikan di antaranya adalah:  

1. Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan dan kekurangan.  Oleh 
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karena itu, pemanfaatan kombinasi dua atau lebih akan mampu membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

2. Penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan media 

dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 

3. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan, seperti secara klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar 

individual, atau belajar secara mandiri. 

4. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup, seperti 

mempersiapkan media yang dipakai, memepersiapkan berbagai peralatan yang 

dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai dan sebelum peserta didik 

masuk. 

5. Peserta didik perlu dipersiapkan sebelum media pembelajaran digunakan agar 

mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang penting selama 

penyajian dengan media langsung. 

6. Penggunaan media diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif 

peserta. 

Sejalan dengan Miarso, Wahab dalam Suryani, dkk (2018:36) menjelaskan 

dengan lebih rinci dan mudah dipahami tentang prinsip-prinsip dalam pemanfaatan 

media pembelajaran, bahwa dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip 

psikologi, perlu mendapatkan pertimbangan yang mendalam pada saat pemilihan 

dan penggunaan media. Rumusan prinsip pemilihan media tersebut antara lain, 

sebagai berikut: 
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1. Motivasi 

Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa 

sebelum meminta perhatian untuk mengerjakan tugas dan latihan.  Lagi pula, 

pengalaman yang dialami siswa harus relevan dan bermakna baginya. Oleh 

karena itu, perlu untuk memunculkan minat belajar siswa dengan memberikan 

perilakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media 

pembelajaran.  

2. Perbedaan Individual  

Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda, seperti 

kemampuan intelegensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar 

yang mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat 

kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan tingkat 

pemahaman. 

3. Tujuan Pembelajaran 

Kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar jika siswa 

diberi tahu tujuan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. Di 

samping itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat membantu 

perancang dan penulis materi pelajaran dalam menentukan bagian isi yang 

harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran. 

4. Organisasi Isi 

Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik 

dipelajari dan diatur serta diorganisasikan ke dalam urutan yang bermakna.  

Siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran secara logis 
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dan teratur. Disamping itu, tingkatan materi yang akan disajikan harus 

berdasarkan kompleksitas dan kesulitan isi materi. 

5. Persiapan Sebelum Belajar 

Siswa sebaiknya telah menguasai atau paling tidak memiliki pengalaman yang 

diperlukan secara memadai dalam memanfaatkan perangkat yang digunakan 

dalam mengembangkan media pembelajaran. 

6. Emosi 

Pelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan sangat 

berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik 

untuk menghasilkan respons emosional, seperti takut, cemas, cinta kasih, dan 

kesenangan. 

7. Partisipasi 

Agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Siswa harus 

menginternalisasikan informasi dan tidak sekedar menerima materi, sebab 

belajar memerlukan interaksi yang melibatkan aktivitas secara langsung. 

8. Umpan Balik 

Umpan balik sangat bermanfaat dalam mengevaluasi hasil. Pengetahuan 

tentang hasil belajar, pekerjaan, atau kebutuhan untuk perbaikan pada bagian 

tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang 

berkelanjutan. 

9. Penguatan (Reinforcement) 

Apabila siswa berhasil belajar, ia harus didorong untuk terus belajar.  

Pembelajaran yang diiring oleh keberhasilan sangat bermanfaat, membangun 
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kepercayaan diri, dan secara positif memengaruhi perilaku dimasa-masa yang 

akan datang. 

10. Latihan dan Pengulangan  

Sesuatu yang baru jarang sekali dapat dipelajari hanya dengan sekali jalan.  

Agar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi 

atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah pengetahuan atau keterampilan 

itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagia konteks. Dengan demikian, dia 

dapat tinggal dalam ingatan dalam jangka panjang. 

11. Penerapan  

Hasil belajar yang diingatkan adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan 

atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. 

2.4.6 Jenis dan Karakteristik Media Pembelajaran 

2.4.6.1 Jenis Media Pembelajaran 

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan belajar mengajar harus 

dilaksanakan dengan perancanaan yang matang. Kegiatan pembelajaran tanpa 

adanya persiapan hanya akan menghasilkan kegiatan yang sia-sia tanpa hasil yang 

berarti.  Salah satu kunci dari keberhasilan dalam pembelajaran adalah dengan 

adanya perubuhan dari segi kognisi, afeksi, dan psikomotorik siswa. Untuk hal 

tersebut, maka guru dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran yang bermaka dan mampu diserap oleh siswa dalam jangka waktu 

panjang (long term memory). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru agar 

pembelajaran menjadi menarik dan bermakna adalah dengan menggunakan media 

pembelajaran. Namun, sebelum menggunakan media pembelajaran yang menarik 



54 
 

 

seorang guru harus mengenal jenis-jenis media pembelajaran terlebih dahulu baik 

itu di dalam kelas maupun diluar kelas. 

Azhar dalam Suryani, dkk (2018:47) mengelompokkan berbagai jenis 

media yang dilihat dari segi perkembangan teknologi, di antaranya adalah:  

1. Media Tradisional 

a. Visualisasi diam yang diproyeksikan menggunakan proyeksi opaque, 

proyeksi overhead, slides, filmstrips. 

b. Visualisasi yang tidak diproyeksikan, seperti gambar, poster, foto, charts, 

grafik, diagram, dan lain-lain. 

c. Audio, seperti rekaman piringan dan pita kaset. 

d. Visual dinamis yang diproyeksikan, seperti film, televisi, dan video. 

e. Cetak, seperti buku teks, modul, workbook, majalah ilmiah, dan lain-lain. 

f. Permainan, seperti teka-teki, simulasi, permainan papan. 

g. Realita, seperti model, spesimen (contoh) dan manipulatif. 

2. Media Teknologi Muktahir 

a. Media berbasis telekomunikasi, seperti telekonferensi, kuliah jarak jauh. 

b. Media berbasis mikroprosesor, seperti Computer-Assisted Intruction, 

permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, Hypermedia, 

Compact (video) disc. 

Selanjutnya Arsyad dalam Suryani (2018:48) juga berpendapat bahwa jenis 

media juga terdiri dari media berbasis manusia, berbasis cetakan, visual, audio-

visual, dan media komputer. 
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2.4.6.2 Karakteristik Media Pembelajaran 

Karakteristik atau dimensi media pendidikan sangat penting untuk 

dipahami, karena dengan memahami karakteristik media yang digunakan maka 

kegiatan dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik dan pengajar akan mampu 

menentukan media seperti apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Bate 

dalam Suryani, dkk (2018:53) mengidentifikasikan tiga karakteristik penentu dalam 

media yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. 

1. Disiarankan (satu arah) VS Komunikatif (dua arah) 

Disiarkan, model penyampaian materi seperti ini sering kali digunakan di 

negara-negara yang memiliki kemampuan pengajaran yang beragam.  Keuntungan 

dari model penyampaian ini adalah terdapatnya standar umum materi pembelajaran 

materi yang disampaikan kepada semua peserta didik, sedangkan kelemahannya 

adalah dibutuhkan sumber daya tambahan untuk memberikan interaksi dengan para 

guru atau peserta didik lainnya, misalnya melalui layanan telepon, chatting, email, 

ataupun melalui kopi darat. 

Komunikatif adalah model penyampaian yang menggunakan telepon, 

video-conferencing, e-mail, forum diskusi, online, yang membuat semua 

penggunanya dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Pentignya 

pendidikan menggunakan media komunikatif adalah memungkinkan interaksi 

antara peserta didik dan guru, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya 

tanpa harus hadir di tempat yang sama. 
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2. Sikron (live/langsung) VS Asinkron (direkam sebelumnya) 

Teknologi sinkron adalah teknologi yang memungkinkan seseorang 

melakukan pembelajaran tanpa harus berada di tempat yang sama, namun harus 

berpatisipasi di waktu yang bersamaan dengan acara tersebut. Contoh dari teknologi 

sinkron adalah video konferensi atau webinar. 

Teknologi asinkron adalah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk 

mengakses informasi atau berkomunikasi pada waktu yang beragam sesuai dengan 

waktu yang dimiliki oleh orang tersebut.  Salah satu contoh dari teknologi asinkron 

adalah buku, DVD, video, youtube, dan lain-lain. 

3. Media tunggal VS Media karya (multimedia) 

Suatu hal perlu dipertimbangkan dalam penggunaan media tunggal ataupun 

media kaya (multimedia) adalah kemampuan dalam penyampaian meteri kepada 

peserta didik.  Secara umum, lebih baik menggunakan media paling sederhana 

dalam penyampaian materi.  Namun, jika memang media sederhana kurang efektif 

dalam penyampaian materi maka menggunakan media yang lebih kompleks 

(multimedia) dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih 

baik. 

2.5 Multimedia  

2.5.1 Pengertian Multimedia  

Multimedia adalah media presentasi yang menggabungkan semua unsur 

media, seperti teks, video, animasi, gambar, grafik, dan audio menjadi satu kesatuan 

sehingga mengakomodasikan siswa yang memiliki tipe visual, auditif, maupun 

kinestetik (Rusman, dkk dalam suryani, dkk, 2018:195). 
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Sejalan dengan pendapat di atas, Azhar (2011:170) mengemukakan bahwa, 

meskipun multimedia masih belum jelas, secara sederhana dapat diartikan sebagai 

gabungan dari beberapa media, bisa berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, 

suara, dan gambar. Namun, pada bagian ini merupakan perpaduan dan kombinasi 

dua atau lebih dari jenis media yang ditekankan pada pengendalian komputer 

sebagai penggerak seluruh gabungan media tersebut. 

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, multimedia 

adalah pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, grafik, 

audio, video dan animasi, dimana hasil dari penggabungan tersebut akan 

menampilkan informasi yang lebih interaktif. 

Menurut Smaldino, dkk dalam Suryani, dkk (2018:195) multimedia 

dikategorikan menjadi 2 macam, yakni multimedia linear (satu arah) dan 

multimedia interkatif (dua arah). 

Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga multimedia linear ini 

secara sekuensial (berurutan) Sedangkan, multimedia interaktif adalah suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

selanjutnya. Multimedia dalam pembelajaran adalah kombinasi dari berbagai media 

yang terdiri dari teks, grafik, gambar diam, animasi, suara, dan video (Purwanto 

dalam Suryani, dkk, 2018;196). Contoh dari multimedia interaktif adalah 

multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 
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2.5.2 Model Multimedia Interaktif 

Menurut Nandi (2006:6-7) terdapat 4 model multimedia interaktif dalam 

proses belajar mengajar, yaitu: 

1. Model Drill 

Model drill merupakan model pembelajaran berbasis komputer (CBI) 

dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui 

penyediaan latihan-latihan untuk menguji keterampilan siswa. Secara umum 

tahapan materi dalam model drill adalah sebagai berikut:  

a. Menyajikan masalah dalam bentuk latihan soal padaa tingkat tertentu. 

b. Siswa menyelesaikan. 

c. Program merekam keterampilan siswa, mengevaluasi kemudian memberikan 

umpan balik. 

d. Jika jawaban yang diberikan benar program menyajikan soal selanjutnya dan 

jika salah program menyediakan fasilitas untuk mengulang latihan atau 

remedation, yang diberikan secara parsial atau akhir keseluruhan soal. 

2. Metode Tutorial 

Secara sederhana pola-pola pengoperasionalnya komputer sebagai 

instruktur pada model tutorial ini yaitu: 

a. Komputer menyajikan materi. 

b. Siswa memberikan respon. 

c. Respon siswa dievaluasi oleh komputer dengan orientasi pada arah siswa 

dalam menempuh prestasi selanjutnya. 

d. Melanjutan atau mengulangi tahapan sebelumnya. 
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e. Tutorial dalam pengajaran multimedia interaktif ditujukan sebagai pengganti 

manusia sebagai instruktur secara langsung pada kenyataannya. 

3. Metode Simulasi 

Pada dasarnya merupakan salah satunya strategi pembelajaran yang 

memberikan pengalaman secara konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan yang 

mendekati suasana sebernarnya. Model simulasi terbagi dalam empat kategori, 

yakni: fisik, situasi, prosedur, dan proses.  Secara umum tahapan materi model 

simulasi terdiri dari pengenalan, penyajian, informasi (simulasi 1, simulasi 2, dan 

seterusnya). 

4. Model Intructional Games 

Tujuan model ini adalah untuk menyediakan suasana atau lingkungan 

belajar dalam bentuk tantangan yang menyenangkan bagi siswa. 

2.5.3 Manfaat Multimedia Interaktif 

Secara umum manfaat dapat diperoleh dari multimedia interaktif adalah 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu, 

mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses 

belajar mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta sikap belajar 

siswa dapat ditingkatkan. Menurut Sudjana dan Rivai (2002:2-3) multimedia 

interaktif memiliki manfaat di antaranya sebagai berikut: 

a. Menarik perhatian sehingga motivasi belajar meningkat. 

b. Siswa lebih mudah memahami materi karena bahan pengajaran lebih lengkap 

dan jelas maknanya, serta dapat meningkatkan siswa dalam mengusai tujuan 

pengajaran yang lebih baik. 
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c. Lebih bervariasinya metode mengajar oleh guru dimana tidak hanya 

komunikasi verbal atau lisan melalui peraturan kata-kata oleh guru, sehingga 

membuat siswa tidak merasa bosan dan guru juga tidak kehabisan banyak 

tenaga dalam setiap pelajaran. 

Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan perkataan guru, namun juga memungkinkan siswa untuk melakukan 

aktivitas lain seperti mengamati, malakukan, mendemostrasikan dan lain 

sebagainya. 

England dan Finney (2011:2) mengatakan multimedia interaktif adalah 

sebuah integrasi dari media digital yang meliputi kombinasi dari teks elektronik, 

grafik, gambar bergerak, dan suara menajadi sebuah lingkungan digital yang 

terkomputerisasi dan terstruktur dengan mengijinkan pengguna untuk berinteraksi 

dengan data-data yang ada untuk tujuan yang telah jelas. Sebuah lingkungan digital 

bisa meliputi internet, aplikasi, ataupun televisi digital. 

Secara khusus multimedia interaktif dapat menggunakan komputer sebagai 

alat utama. Menurut Hofstetter dalam Munir (2012:3) multimedia dalam konteks 

komputer adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan 

teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu (tools) dan koneksi (link) 

sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berintegrasi, berkarya, dan 

berkomunikasi. Dengan menggunakan komputer memungkinkan terjadinya 

interaksi antara siswa denga media. Multimedia interaksi adalah suatu multimedia 

yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dioperasikan oleh pengguna, sehingga 

pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya (Daryanto, 
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2010:51).  Sifat interaksi ini memberikan keleluasaan bagi pengguna dalam 

mengggunakan dan berintegrasi dengan media tersebut. 

2.5.4 Komponen Multimedia Interaktif 

Multimedia tersusun atas berbagai elemen atau komponen. Menurut Munir 

(2012:16-19) elemen atau komponen yang terdapat dalam multimedia interaktif 

sebagai berikut. 

a. Teks, adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat 

yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami 

oleh orang yang membacanya. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teks 

ialah jenis huruf, ukuran, style huruf (warna, bold, italic). 

b. Grafik, adalah komponen penting dalam multimedia. Grafik berarti juga 

gambar (image, picture atau drawing). Grafik merupakan komponen yang 

tepat untuk meyajikan informasi karena informasi dalam bentuk grafik lebih 

mudah dicerna dibandingkan dalam bentuk teks. 

c. Gambar (image atau visual diam) merupakan penyampaian informasi dalam 

bentuk visual.  Gambar digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu agar lebih 

jelas, gambar juga dapat digunakan untuk meringkas data kompleks dengan 

cara yang lebih menarik dan tidak membosankan. 

d. Video, dalam multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan 

atau aksi. Video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi 

multimedia.  Multimedia dapat dijadikan alat untuk menunjukkan simulasi dari 

benda nyata. 
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e. Animasi, adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik 

dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Animasi digunakan untuk 

memperjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 

video. 

f. Audio didefinisi sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti 

suara, musik, narasi dan sebagainya. Penggunaan audio pada multimedia dapat 

berupa narasi latar, penyampaian pesan duka, sedih, semangat dan macam-

macam disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

g. Interaktivitas, elemen ini sangat penting dalam multimedia interaktif.  

Komponen interaktivitas ini hanya tidak dapat ditampilkan pada media-media 

lain selain media komputer. Aspek interaktif pada multimedia dapat berupa 

navigasi, simulasi, permainan dan pelatihan. Dengan komponen interaktivitas 

ini pengguna dapat mengontrol komponen-komponen yang ada, sehingga 

multimedia ini disebut sebagai interactive multimedia atau multimedia 

interaktif. 

2.5.5 Jenis – Jenis Multimedia Interaktif 

Smaldino, dkk dalam Suryani, dkk (2018:200) memberikan penjelasan 

tentang ragam multimedia berdasarkan bentuk dan fungsinya.  Multimedia tersebut 

memiliki fungsi, peran, dan keunggulan masing-masing bergantung pada kondisi 

kegiatan pembelajaran.  Beberapa jenis multimedia tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Multimedia Kits 

Multimedia Kits merupakan kumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari 

satu jenis media yang di organisasikan untuk dimanfaatkan dalam membahas suatu 
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topik tertentu. Yang termasuk jenis kits (peralatan) ini adalah CD-room, slides, 

audio tapes, video tapes, gambar diam, media cetak, OHT, peta lembar kerja, grafis, 

objek, dan model. Pengombinasian beberapa kits tersebut bergantung pada apa yang 

ingin disampaikan guru serta literasi siswa terhadap media tersebut.  Beberapa 

kelebihan dari multimedia kits adalah multimedia jenis ini mampu membangkitkan 

minat karena bersifat multisensori, mampu menstimulus kerja kelompok, dan 

memiliki kemampuan untuk digunakan secara mobile dengan mudah, sedangkan 

kelemahannya adalah perlu menyediakan biaya yang relatif mahal, memerlukan 

waktu dalam memproduksinya, dan memelihara materi yang akan disampaikan. 

Apabila salah satu komponennya ada yang hilang maka akan mengakibatkan 

kegagalan dalam proses pembelajaran. 

2. Hypermedia  

Hypermedia adalah media yang memiliki komposisi materi yang sistematik 

dan rumit dan terdiri dari berbagai Hyperlink yang berfungsi sebagai akses untuk 

menemukan kembali informasi yang tersimpan di dalam sistem berupa unsur-unsur 

teks, grafis, video, dan audio. Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari 

hypermedia adalah memiliki kesan mengasikkan, memiliki kemampuan 

multisensori, dapat terhubung dengan media-media yang berbeda, lebih mampu 

mengakomodasikan individualisasi dalam belajar, dapat merangsang kreativitas 

guru dan siswa. Adapun kelemahannya adalah membutuhkan perhatian lebih 

terhadap sistem yang dibangun, kurang terstruktur dalam urutan, kurang informatif, 

cenderung kompleks sehingga sukar dimanfaatkan bagi yang awam, dan 

memerlukan lebih banyak waktu dalam penyusunan bahan pembelajaran.  Contoh 
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sederhana pemanfaatan Hypermedia adalah World Wide Web (www) yang di 

dalamnya berisikan materi yang bisa terkoneksi dengan link-link terkait. 

3. Media interaktif 

Media interaktif adalah media yang memungkingkan siswa berinteraksi 

dengan media tersebut dengan mempraktikan keterampilan yang dimiliki dan 

menerima feedback terhadap materi yang disajikan. Kelebihan dari media ini adalah 

berisi kombinasi antara teks, grafis, video, audio, yang tentunya akan lebih menarik. 

Partisipasi siswa akan lebih besar sehingga mampu mempelajari materi lebih 

mendalam sesuai dengan paradigma kontruktivistik, mendukung individualisasi 

terhadap gaya belajar setiap siswa, fleksibilitas yang lebih besar sehingga lebih 

luwes terhadap kondisi siswa, mampu menyimulasikan suatu objek yang tidak bisa 

dihadirkan di dalam kelas. Kelemahan dari media ini adalah diperlukan biaya lebih 

untuk memproduksi media ini. 

4. Virtual Reality 

Virtual Reality (VR) atau Realita Maya adalah teknologi yang digunakan 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau lingkungan yang diharapkan 

untuk muncul melalui simulasi komputer, baik berdasarkan objek nyata maupun 

animasi.  Virtual reality disingkat dengan VR yang dapat menciptakan sebuah 

simulasi dunia tiga dimensi dengan memunculkan gambaran tiga dimensi yang 

diciptakan melalui komputer dengan bantuan sejumlah peralatan dan aplikasi 

tertentu.  Ciri terpentingnya adalah menjadikan orang yang merasakan dunia maya 

tersebut terkecoh dan yakin bahwa yang dialaminya adalah kenyataan, padahal 

hanya gambaran yang menyerupai kenyataan. Virtual reality umumnya menyajikan 
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pengalaman visual, yang ditampilkan pada sebuah layer komputer atau sebuah alat 

stereoskopik, tetapi beberapa simulasi mengikuti tambahan informasi hasil 

pengindraan, seperti suara melalui speaker atau headphone. 

5. Expert System 

Expert system merupakan suatu sistem kompleks yang menggunakan 

perangkat komputer dengan memanfaatkan teka-teki yang melibatkan kinerja otak 

untuk menemukan suatu informasi tertentu. Sistem kinerja tersebut dikembangkan 

oleh para ahli yang memehami tentang bagaimana membuat sistem permainan yang 

bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang disebut dengan expert system. 

2.6 Mengenal Pahlawan  

Mengenal merupakan pengetahuan tentang sesuatu. Kata mengenal bagi 

manusia berarti pengetahuan tentang seseorang. Sehingga, mengenal adalah suatu 

kata yang menggambarkan pengetahuan seseorang untuk mengetahui orang lain. 

Secara etimologi kata “pahlawan berasal” dari kata sansekerta “phala”, 

yang yang bermakna hasil atau buah.  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008), Pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberanian dan 

pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani.  

Adapun pengetian lain tentang pahlawan menurut Yulhijra (2013:2), yaitu sesorang 

yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara atau semasa 

hidupnya banyak melakukan tindakan kepahlawanan luar biasa bagi pembangunan 

negara.   

Berdasarkan pengertian mengenal dan pahlawan yang ada maka didapatkan 

pengertian mengenal pahlawan. Mengenal pahlawan adalah mengetahui seseorang 
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yang telah melakukan tindakan kepahlawanan dan mengorbankan dirinya demi 

membela bangsa dan negara. 

2.7 Pahlawan Nasional Indonesia 

Pahlawan memiliki banyak kategori, tergantung dengan prestasi yang 

disumbangkan, seperti pahlawan kemanusiaan, pahlawan nasional, pahlawan 

perintis kemerdekaan, pahlawan revolusi, pahlawan proklamasi, pahlawan iman, 

pahlawan tanpa tanda jasa, dan lain sebagainya. 

Mereka yang disebut Pahlawan Nasional adalah mereka yang mendapatkan 

gelar pahlawannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI.  Para pahlawan 

nasional yang gelarnya diperoleh berdasarkan SK Presiden RI telah ada berjumlah 

163 orang (Setiawan dkk, 2015:394). 

Berikut beberapa pahlawan nasional yang ada di Indonesia (Achroni, 

2018:15-122): 

1. Cut Nyak Dhien 

 

Gambar 2.2 Cut Nyak Dhien  

(Sumber: https://pusakadunia.com/poster-cut-nyak-dhien/) 

Cut Nyak Dhien adalah pahlawan wanita dari Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam. Cut Nyak Dhien dilahirkan pada tahun 1848 di Lampadang, Aceh.  

Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Belanda mulai 
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melepaskan tembakan Meriam ke daratan Aceh dari kapal perang. Pada Desember 

1875, daerah Lampadang diduduki oleh Belanda. Cut Nyak Dhien dan anaknya 

yang masih bayi mengungsi Bersama para wanita dan rombongan lainnya.  

sementara itu, suaminya yang bernama Ibrahin Lamnga, ikut bertempur melawan 

Belanda. 

Tahun 1878, Ibrahim Lamnga gugur dalam pertempuran di Gle Tarum.  Hal 

ini membuat Cut Nyak Dhien sangat sedih dan marah. Ia bersumpah akan 

menghacurkan dan mengusir Belanda dari tanah Aceh. Kemudian, Cut Nyak Dhien 

menikah dengan seorang tokoh pejuang Aceh bernama Teuku Umar. Cut Nyak 

Dhien ikut bertempur melawan Belanda Bersama Teuku Umar dan seluruh 

pasukannya. Mereka berhasil menghancurkan markas Belanda di sejumlah tempat. 

Pada 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur dalam sebuah pertempuran di 

Meulaboh. Sepeninggal Teuku Umar, Cut Nyak Dhien melanjutkan perjuangan 

dengan semangat yang membara. Cut nyak Dhien memimpin perlawanan dari 

rakyat Aceh, ia juga menggelorakan semangat rakyat Aceh untuk terus melawan 

Belanda. 

Cut Nyak Dhien dan pasukannya memiliki semangat juang yang sangat 

tinggi. Akan tetapi, Belanda memiliki kekuatan yang lebih unggul membuat 

perjuangan tersebut terasa sangat berat. Cut Nyak Dhien menerapkan strategi 

perang gerilya. Cut Nyak Dhien bersama pasukan keluar masuk hutan, mereka terus 

memindahkan markas dari satu daerah ke daerah lainnya. Taktik perang gerilya ini 

dipilih karena pada malam hari pasukan Belanda kurang mengusai wilayah Aceh. 
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Selain taktik perang gerilya, Cut NyAk Dhien juga menggunakan taktik 

perlawanan menghindari kepulan asap. Tujuannya adalah agar markas mereka tidak 

ditemukan pasukan Belanda. Sebab, jika ada kepulan asap, maka Belanda akan 

mengetahui kebereadaan mereka. 

Seiring berjalannya waktu, perjuangan terasa semakin berat.  Pasukan Cut 

Nyak Dhien terus berkurang dan sulit mendapatkan makanan. Cut Nyak Dhien 

sendiri juga makin tua, matanya mulai rabun, kesehatannya pun terus memburuk 

dan kondisinya makin melemah. 

Pada November 1905, markas Cut Nyak Dhien diserbu. Dalam 

pemberotakan yang tidak seimbang, banyak korban yang berjatuhan. Akhirnya, 

Belanda berhasil menangkap Cut Nyak Dhien. Agar tidak kembali mengobarkan 

semangat perjuangan, Belanda mengasingkan Cut Nyak Dhien ke Sumedang, Jawa 

Barat. 

Cut Nyak Dhien wafat pada November 1908 dan dimakamkan di 

Sumedang.  Makamnya baru ditemukan pada tahun 1959. Pencarian makan Cut 

Nyak Dhien dilakukan atas permintaan Gubernur Aceh pada waktu itu, yaitu Ali 

Hasan. 

Nama Cut Nyak Dhien diabadikan sebagai nama bandara udara di Nagan 

Raya, Aceh, yaitu Bandara Udara Cut Nyak Dhien Nagan Raya. Nama Cut NyAk 

Dhien juga diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang TNI angkatan laut, yaitu 

KRI Cut Nyak Dhien. Namanya digunakan pula sebagai nama jalan di berbagai 

kota Indonesia. Selain itu, mata uang rupiah pecahan Rp. 10.000,00 keluaran tahun 

1998 juga memuat gambar Cut Nyak Dhien. 
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2. Cut Nyak Meutia 

 

Gambar 2.3 Cut Nyak Meutia  

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cut_Nyak_Meutia) 

Cut Nyak Meutia lahir pada tahun 1870 di Keureutou, Pirak, Aceh Utara.  

Ayahnya bernama Teuku Ben Daud Pirak dan ibunya bernama Cut Jah. Cut Meutia 

menikah dengan Teuku Muhammad yang lebih dikenal dengan Teuku Cik Tunong 

yang tidak lain merupakan pejuang dari Aceh. 

Cut Meutia bersama Teuku Cik Tunong gigih dalam berjuang melawan 

Belanda.  Mereka memimpin perjuangan di daerah Pasai atau Krueng Pasai (Aceh 

Utara). Dalam perjuangan tersebut, Teuku Cik Tunong dan pasukannya 

menggunakan taktik perang gerilya. Mereka juga memata-matai gerak-gerik 

pasukan lawan. Orang-orang yang ditugaskan menjadi mata-mata memberikan 

informasi kepada Teuku Cik Tunong mengenai rencana-rencana patroli Belanda.  

Dengan demikian, pasukan Teuku Cik Tunong dapat melakukan pencegatan. 

Cut Meutia bersama Teuku Cik Tunong dan seluruh pasukannya, banyak 

melakukan penyerangan terhadap Belanda. Serangan-serangan ini sangat 

merugikan bagi pasukan Belanda. Oleh karena itu, Belanda membujuk Cut Muetia 
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untuk menyerahkan diri. Namun, upaya belanda ini tidak pernah berhasil 

dikarenakan Cut Muetia tidak pernah mau menyerahkan dirinya. 

Pada tahun 1905, Belanda berhasil menangkap Teuku Cik Tunong.  

Kemudian, Teuku Cik Tunong dijatuhkan hukuman mati. Sebelum hukuman mati 

dilaksanakan, Teuku Cik Tunong berpesan agar Pang Nagroe menikahi Cut Nyak 

Muetia serta menjaga anak-anaknya sebab Pang Nagroe adalah sahabat 

seperjuangan Teuku Cik Tunong. 

Bersama Pang Nagroe, Cut Meutia melanjutkan perjuangan melawan 

Belanda.  Mereka memindahkan markas ke daerah Buket Bruek Ja. Pasukan Pang 

Nagroe melakukan penyerbuan-penyerbuan yang menyebabkan sejumlah anggota 

pasukan Belanda tewas. Dalam penyerbuan tersebut, mereka juga berhasil 

merampas senjata musuh. 

Pasukan Cut Muetia yang selalu perpindah tempat membuat Belanda susah 

untuk menangkapnya. Namun, pada tahun 1910 Pang Nagroe gugur dalam 

pertempuran melawan Belanda. Gugurnya Pang Nagroe tidak membuat Cut Muetia 

kehilangan daya juang, namun ia teru melanjutkan perjuangan melawan Belanda. 

Cut Muetia mengambil alih kepemimpinan pasukan dan selanjutnya Cut 

Muetia bersama pasukannya berpindah-pindah tempat agar tidak tertangkap 

Belanda.  Ia menyerang dan merampas pos-pos pasukan Belanda sambil bergerak 

menuju Gayo melewati hutan belantara. 

Pada 24 Oktober 1910, pasukan Cut Nyak Muetia terlibat pertempuran 

dengan pasukan Belanda di Alue Kurieng dan Cut Muetia gugur dalam pertempuran 

tersebut.  Cut Nyak Muetia dimakamkan di Gunong Lipeh, Hulu Krueng Peuto, 
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Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara. Pemerintah Indonesia juga mengabdikan 

sosoknya dalam pecahan uang kertas Rp. 1000,00. 

3. Fatmawati 

 

Gambar 2.4 Fatmawati 

(https://bengkuluekspress.com/monumen-fatmawati-batal-diresmikan/) 

Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Ayahnya bernama 

Hasan Din dan ibunya bernama Siti Chadijah. Ayahnya adalah tokoh 

Muhammadiyah di Bengkulu. Fatmawati telah berorganisasi sejak masih berada di 

bangku pendidikan dasar. Ia juga sempat menjadi pengurus Nasyiatul Aisyiah, yaitu 

sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Muahammadiyah. 

Fatmawati pernah menjadi salah satu dari murid presiden pertama 

Indonesia, yaitu Soekarno di sekolah Muhammadiyah. Ketika itu, Soekarno tengah 

diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, 

Fatmawati menikah dengan Soekarno. 

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, Fatmawati menyiapkan 

bendera Merah Putih. Ia menjahit sendiri bendera tersebut dan kain dari bendera 

merah putih pertama Indonesia tersebut berasal dari pemberian salah seorang tokoh 

pemuda Indonesia bernama Chaerul Basri. 
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Bendera tersebut dikibarkan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan yang 

dibacakan oleh Soekarno dengan didamping Mohammad Hatta. Bendera yang 

dijahit Fatmawati tersebut, saat ini telah menjadi bendera pusaka dan bendera 

tersebut sekarang disimpan di Monumen Nasional (Monas). 

Fatmawati menjadi ibu Negara Indonesa pertama, ia juga selalu 

mendampingi Bung Karno di masa-masa sulit selama perang kemerdekaan. Ketika 

pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, Fatmawati juga ikut pindah Bersama 

Bung Karno. 

Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II.  Presiden 

Soekarno ditangkap, kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Sementara itu, 

Fatmawati tetap tinggal di Yogyakarta. Presiden Soekarno, Fatmawati dan anak-

anaknya meninggalkan Yogyakarta dan kembali ke Jakarta setelah Belanda 

mengakui kedaulatan Indonesia. 

Sebagai ibu negara, Fatmawati berjuang untuk meningkatkan pertisipasi 

kaum perempuan di pemerintahan. Berkat perjuangan Fatmawati, sejumlah tokoh 

perempuan dianggap menjadi KNPI (Komite Nasional Indonesia Pusat). 

Fatmawati juga gigih dalam memperjuangkan benda-benda bersejarah 

miliki bangsa Indonesia yang dirampas oleh Belanda untuk segera dikembalikan.  

Benda-benda bersejarah tersebut seperti arsip, dokumen, dan benda-benda penting 

lainnya.  Fatmawati meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1980. Ia dimakamkan di 

Taman Umum Karet Bivak, Jakarta. 
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4. Mohammad Hatta 

 

Gambar 2.5 Mohammad Hatta  

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mohammad_Hatta_1950.jpg) 

Drs. Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1992 di Bukit Tinggi, 

Sumatera Barat.  Ketika lahir, orang tuanya memberikan nama Mohammad Athar, 

Kemudian, ia popular sebagai Bung Hatta. Ayahnya bernama Muhammad Djamil, 

sedangkan ibunya bernama Siti Saleha. Kakeknya yang bernama Abdurahman 

Batuhampar dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar. 

Hatta lahir dalam keluarga ulama dan dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam, Ia juga pernah belajar kepada 

sejumlah ulama. Mohammad Hatta mengawali pendidikan formalnya di sekolah 

swasta, kemudian ia pindah ke Sekolah Rakyat. Sebelum menamatkannya 

pendidikan di sekolah ini, Hatta pindah ELS di Padang. Ia lulus dari ELS tahun 

1913 dan melanjutkan Pendidikan ke MULO Padang dan lulus pada tahun 1917. 

Hatta mulai tertarik dengan pergerakan untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia sejak bersekolah di MULO. Hatta bergabung dengan organisasi Jong 

Sumatranen Bond dan menjadi bendahara. Pada 1919, Hatta melanjutkan 

Pendidikan di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School di Jakarta.  Ia berhasil 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mohammad_Hatta_1950.jpg
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menyelesaikan Pendidikannya ini dengan sangat baik. Di Jakarta, Hatta tetap aktif 

di Jong Sumatranen Bond pusat dan tatap memegang jabatan sebagai bendahara. 

Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan Pendidikan di Handels Hoge School di 

Rotterdam, Belanda. Di Belanda selain menimba ilmu, Hatta juga aktif dalam 

organisasi Indische Vereeninging (Perhimpunan Indonesia).  Pada tahun 1926, ia 

menjadi pempinan Perhimpunan Indonesia. 

Pada tahun 1926, Hatta memimpin delegasi ke Kogres Demokrasi 

Internasional untuk perdamaian di Bierville, Prancis. Di sana, Hatta 

memperkenalkan nama Indonesia, hingga kemudian nama Indonesia secara resmi 

diakui oleh Kogres. Nama “Indonesia” untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda 

pun menjadi dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional. 

Pada September 1927, Hatta Bersama Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk 

Pamutjak, dan Madjid Djojohadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda.  Mereka 

dituduh mengikuti partai terlarang, terlibat pemberontakan di Indonesia, dan 

menghasut rakyat supaya menentang Kerajaan Belanda, dan akhirnya mereka di 

penjara di Rotterdam. 

Pada Maret 1928, mahkamah pengadilan di Den Haag membebaskan 

mereka dari seluruh tuduhan. Dalam sidang tersebut, Hatta mengemukakan pidato 

pembelaan yang sangat terkenal. Pidato tersebut diterbitkan sebagai brosur Dengan 

judul “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka). 

Pada bulan Juli 1932, Hatta berhasil menyelesaiakan pendidikannya.  

Kesibukan Hatta selanjutnya adalah menulis berbagai artikel untuk majalah Daulat 
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Ra’jat. Hatta juga melakukan berbagai kegiatan politik serta berupaya meningkat 

kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. 

Pada Februari 1934, Belanda menangkap Hatta Bersama Soetan Sjahrir 

yang kemudian Hatta diasingkan ke Digul, Papua. Hatta dikenal sebagai sosok yang 

sangat gemar membaca dan memiliki banyak sekali buku. Ketika diasingkan ke 

Digul, Hatta membawa buku-bukunya serta menghabiskan waktu untuk membaca 

semua bukunya tersebut, selain itu Hatta juga masih aktif dalam menulis artikel dan 

buku. Kegiatan lain yang dilakukan Hatta adalah memberikan pelajaran kepada 

kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. 

Pada 1936, Hatta dipindahkan ke Banda Neira, Maluku dan pada Februari 

1942 Hatta dibawa lagi ke Sukabumi. Setelah pemerintahan Hindia Belanda 

menyerah kepada Jepang, Hatta dibawa kembali ke Jakarta pada Maret 1942. 

Pada 16 Agustus 1945, Hatta dan Soekarno dibawa para pemuda ke 

Rengasdengklok. Kalangan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Permintaan tersebut dipenuhi oleh 

Soekarno dan Hatta. Pada 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno 

Bersama Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 

18 Agustus 1945, Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia dan 

Drs. Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 

Pada 27 Desember 1949, diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan 

Indonesia di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, 

Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. AM. J.A 

Sassen. Sementara itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Muhammad Hatta. 
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Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hmaengkubuwono IX dan Wakil 

Tertinggi Mahkota AH. J Lovink mendatangani naskah pengakuan kedaulatan. 

Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, Indonesia berubah 

menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS). Mohammad Hatta 

menjadi perdana Menteri ketika Negara Republik Serikat berdiri. Setelah RIS 

menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hatta kembali menjadi wakil 

presiden. 

Selama menjadi wakil presiden, Hatta memberikan perhatian yang sangat 

besar pada bidang ekonomi, khususnya koperasi. Perannya yang besar di bidang 

ekonomi dan koperasi mengantarkan Mohammad Hatta dikukuhkan menjadi Bapak 

Koperasi Indonesia. Pengukuhan ini dilakukan dalam Kongres Koperasi Indonesia 

di Bandung pada 17 Juli 1953. 

Muhammad Hatta pernah mendapatkan tanda kehormatan tertinggi 

“Bintang Republik Indonesia Kelas I” dari Presiden Soekarno. Mohammad Hatta 

juga mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada dan 

Universitas Indonesia. 

Drs. Mohammad Hatta meninggal dunia pada 14 Maret 1980. Namanya di 

abadikan sebagai nama bandara untara Internasional di Tanggerang, Banten, yaitu 

Bandar Udara Soekarno-Hatta.  Nama Mohammad Hatta juga diabadikan sebagai 

nama sebuah jalan di kawasan Belanda dengan nama “Mohammad Hattastraat”.  
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5. Tuanku Imam Bonjol 

 

Gambar 2.6 Tuanku Imam Bonjol  

(https://www.biografipedia.com/2015/07/biografi-tuanku-imam-bonjol.html) 

Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol pada tahun 1772, nama aslinya adalah 

Muhammad Shahab. Ia lahir dari pasangan Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya 

adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki. Imam Bonjol belajar 

agama di Aceh pada tahun 1800-1802, dia mendapat gelar Malin Basa. 

Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol 

memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku 

Imam. Tuanku nan Renceh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin 

dari Harimau nan Salapan yang menunjuknya sebagai Imam (pemimpin) bagi kaum 

Padri di Bonjol. Ia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan 

Tuanku Imam Bonjol. 

Pertentangan kaum Adat dengan kaum Paderi atau kaum agama turut 

melibatkan Tuanku Imam Bonjol. Kaum Paderi berusaha membersihkan ajaran 

agama Islam yang telah banyak diselewengkan agar dikembalikan kepada ajaran 

agama Islam yang murni. 

Pada awalnya timbulnya peperangan ini didasari keinginan dikalangan 

pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan 

http://2.bp.blogspot.com/-poqehQQ2SXo/VbLEOZ3yDxI/AAAAAAAAAHs/Du-tJaqdiX4/s1600/Tuanku_Imam_Bonjol.jpg
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syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada 

Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasullullah shalallahu 'alaihi wasallam. Kemudian 

pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau nan Salapan meminta Tuanku 

Lintau untuk mengajak Yang Dipertuan Pagaruyung beserta Kaum Adat untuk 

meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. 

Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara Kaum 

Padri  dengan Kaum Adat. Seiring itu dibeberapa nagari dalam kerajaan 

Pagaruyung bergejolak, dan sampai akhirnya Kaum Padri dibawah pimpinan 

Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung pada tahun 1815, dan pecah pertempuran 

di Koto Tangah dekat Batu Sangkar. Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan 

diri dari ibukota kerajaan ke Lubuk Jambi. 

Pada 21 Februari 1821, kaum Adat secara resmi bekerja sama dengan 

pemerintah Hindia-Belanda berperang melawan kaum Padri dalam perjanjian yang 

ditandatangani di Padang, sebagai kompensasi Belanda mendapat hak akses dan 

penguasaan atas wilayah Darek (pedalaman Minangkabau). Perjanjian itu dihadiri 

juga oleh sisa keluarga dinasti kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan Sultan 

Tangkal Alam Bagagar yang sudah berada di Padang waktu itu. 

Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga 

sangat menyulitkan Belanda untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, Belanda 

melalui Gubernur Jendral Johannes van den Bosch mengajak pemimpin Kaum 

Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai 

dengan maklumat Perjanjian Masang pada tahun 1824. Tetapi perjanjian ini 

dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang nagari Pandai Sikek. 
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Pada tahun 1833 perang berubah menjadi perang antara kaum Adat dan 

kaum Paderi melawan Belanda, kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda, 

pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda.  

Diujung penyesalan muncul kesadaran, mengundang Belanda dalam konflik justru 

menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. 

Bersatunya kaum Adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya 

kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah yang 

mewujudkan konsensus Adat Basandi Syarak (Adat berdasarkan agama).  

Penyerangan dan pengepungan benteng kaum Padri di Bonjol oleh Belanda dari 

segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret-17 Agustus 1837) yang 

dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda, tetapi dengan tentara yang 

sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku, seperti Jawa, 

Madura, Bugis, dan Ambon. 

Tiga kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, 

yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya 

dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, Benteng Bonjol 

dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. 

Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk 

berunding. Tiba di tempat tersebut dia langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, 

Jawa Barat.  Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, 

dekat Manado.  Di tempat terakhir itu ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 

1864.  Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat tersebut. 
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6. Sisingamangaraja XII 

 

Gambar 2.7 Sisingamangaraja XII  

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sisingamangaraja_XII) 

Sisingamangaraja XII lahir pada 18 Februari 1845 di Bangkara, Tapanuli, 

Sumatera Utara. Nama aslinya adalah Patuan Bosar Ompu Bulo Batu.  Ia naik 

takhta menjadi raja Tapanuli pada tahun 1876, menggantikan ayahnya, 

sisingamangaraja XI. Sisingamangaraja XII dikenal sebagai raja yang 

antiperbudakan, antipenindasan dan sangat menghargai kemerdekaan. Jika raja 

Sisingamangaraja XII mengunjungi suatu negeri, semua yang ‘terbeang’ atau 

tawan harus dilepaskan. 

Di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII rakyat Tapanuli hidup 

damai dan dalam situasi merdeka.  Mereka hidup dengan Bertani, bertenak, 

berburu, dan sedikit-sedikit berdagang. Hingga belanda mulai merongrong wilayah 

ini.  Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja. Mereka terus 

menuju ke Bahl Batu unutk membangun benteng pertahanan. 

Mengetahui kehadiran pasukan Belanda, Sisingamangaraja XII tidak 

tinggal diam. Pada tanggla 16 Februari 1878, Sisingamangaraja XII mengumumkan 

pulas (perang) melawan Belanda. Perang ini, kemudian dikenal sebagai Perang 

Tapanuli atau Perang Batak. Pasukan Sisingamangaraja XII melakukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sisingamangaraja_XII
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penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu. Kemudia perang meluas ke daerah-

daerah lain. 

Pada Mei 1878, Bagkara yang merupakan pusat pemerintahan 

Sisimangaraja diserang pasukan Belanda. Seluruh Bangkara ditaklukkan Belanda.  

Namun, Sisingamangaraja XII beserta pengikutnya berhasil meloloskan diri.  

Sisingamangaraja XII Bersama pasukannya terus melakukan perlawanan secara 

gerilya.  Mereka menyerang Belanda di berbagai tempat. 

Unutk memadamkan perlawanan Sisingamangaraja XII, Belanda berjanji 

akan menobatkan Sisingamangaraja XII sebagai Sultan Batak dan akan diberikan 

berbagai hak istimewa. Namun, Sisingamangaraja XII dengan tegas menolak 

tawaran tersebut dan terus mengobarkan perlawanan terhadap Belanda. 

Tahun 1907, pasukan Belanda mengepung Sisingamangaraja XII dan 

menyuruh Sisingamangaraja untuk menyerah, namun dia tidak menyerah walaupun 

banyak dari keluarganya ditangkap pasukan Belanda dan akhirnya 

Sisingamangaraja XII terus bertempur hingga titik darah penghabisan.  

Sisingamangaraja XII gugur pada pertempuran yang terjadi di desa Si Onom 

Hudon pada 1907. Dua orang putra Sisingamangaraja XII juga gugur dalam 

pertempuran tesebut. 

Nama Sisingamangaraja XII di abadikan sebagai nama jalan berbagai kota 

di Indonesia. Uang kertas pecahan Rp. 1000,00 tahun 1987 juga memuat gambar 

SisingamangarajaXI 
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7. R.A Kartini 

 

Gambar 2.8 R.A Kartini 

 (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini) 

Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.  

Kartini adalah keturunan bangsawan dimana ayahnya yang bernama Raden Mas 

Adipati Ario Sosroningrat yang merupakan bangsawan sekaligus Bupati Jepara. 

Ketika itu, kaum perempuan di Indonesia banyak yang tidak memiliki 

kesempatan untuk bersekolah. Namun, karena berasal dari kalangan priayi, Kartini 

diperbolehkan untuk bersekolah.  Kartini bersekolah di ELS atau setingkat Sekolah 

Dasar. Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun. Kemudian, ia harus dipingit dan 

mengikuti tradisi atau adat-istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. 

Meskipun tidak melanjutkan pendidikan, ia tidak berhenti belajar. Di 

rumah, Kartini belajar sendiri, ia juga berkorespondensi dengan teman-temannya 

yang berasal dari Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon. 

Kartini benyak sekali membaca buku, majalah, surat kabar, dari Eropa. 

Buku-buku yang pernah dibaca kartini, antara lain Max Haelaar dan Surat-Surat 

Cinta karya Multatuli dan De Still Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus.  

Semua buku-buku yang dibacanya tersebut juga tertulis dalam bahasa Belanda. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kartini
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Semua bacaan yang berbobot tersebut, membuat Kartini menjadi sosok 

wanita yang pandai dengan wawasannya yang begitu luas. Hal ini terbukti dari 

beberapa tulisan yang dimuat dalam majalah Belanda bernama De Hollandsheleile. 

Banyak membaca tak sekadar membuat kartini berpengetahuan luas.  Lebih 

dari itu, ilmunya yang luas itu dapat membawanya memiliki cita-cita luhur, yaitu 

Kartini ingin memajukan kaum perempuan pribumi. 

Kartini menikah dengan Bupati Rembang yang bernama K.R.M Adipati 

Ario Singgih Djojo Adhiningrat, pada 12 November 1903. Setelah menikah, Kartini 

mendirikan sekolah wanita dan di sekolah tersebut Kartini mengajarkan anak-anak 

perempuan untuk membaca, menulis, merenda, menggambar, menjahit, dan 

beberapa keterampilan tangan. 

Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904 di Rembang.  Setelah 

Kartini wafat, surat-surat yang pernah ia tulis dan kirimkan kepada teman-temannya 

di Eropa, dikumpulkan oleh Mr. J. H. Abendanon. Kemudian, kumpulan surat 

tersebut dibukukan dan diterbitkan dengan judul Door Duisternis tot Licht (Dari 

Kegelapan Menuju Cahaya). Buku tersebut juga diterbitkan dalam Bahasa Melayu 

dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. 

Dalam surat-suratnya, Kartini menuangkan pemikiran-pemikirannya 

tentang kondisi perempuan pribumi. Ia menggungat adat istiadat yang dinilainya 

mengungkapkan perempuan bahwa wanita yang tidak bisa bersekolah, harus 

dipingit, dan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mereka kenali. 

Melalui surat-suratnya, Kartini mengungkapkan harapan agar perempuan 

pribumi memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Pada surat-suratnya, ia 
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juga menuliskan keinginannya untuk melanjutkan sekolah ke Eropa. Kartini dikenal 

sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Jasa besar dalam 

memperjuangkan emansipasi wanita akan terus dikenang. 

8. Pangeran Diponegoro 

 

Gambar 2.9 Pangeran Diponegoro  

(Sumber: https://jagad.id/pangeran-diponegoro/) 

Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta.  

Ia adalah putra sulung Sultan Hamengku Buwono III, Raja Mataram di Yogyakarta 

dan ibunya bernama R.A. Mangkarawati yang merupakan seorang Garwa Ampeyan 

(istri raja yang bukan permaisuri). Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah 

Bendoro Raden Mas Ontowiryo. 

Ketika Sultan Hamengku Buwono III ingin mengangkatnya menjadi raja, 

Pangeran Diponogoro menolak keinginan sang ayah tersebut karena menyadari 

bahwa ibunya bukanlah seorang permaisuri, Ia merasa bahwa dirinya tidak berhak 

menjadi raja. 

Pangeran Diponogoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan lebih 

menyukai bergaul bersama rakyat biasa. Oleh karena itu, ia memilih tinggal di 

Tegalrejo bersama eyang buyut putrinya dari pada tinggal di Keraton. Eyang buyut 

https://jagad.id/pangeran-diponegoro/
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putri Pangeran Diponegoro bernama Ratu Ageng Tegalrejo yang merupakan 

permaisuri dari Sultan Hamengku Buwono I. 

Pangeran Diponegoro sangat tidak menyukai keberadaan penjajah Belanda 

yang tidak menghargai adat istiadat. Pangeran Diponegoro juga membenci Belanda 

karena memberlakukan pajak yang tinggi kepada rakyat, yang mengakibatkan 

masyarakat harus membayar pajak tinggi. Kemarahan Pangeran Diponegoro 

memuncak saat pemerintah Hindia Belanda akan membuat jalan yang melintas 

makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro pun memerintahkan bawahannya untuk 

mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut. 

Aksi tersebut dinilai oleh Belanda sebagai memberontakkan dari Pangeran 

Diponegoro.  Oleh karena itu, Belanda mengepung rumah Pangeran Diponegoro di 

Tegalrejo. Namun, Pangeran Diponegoro beserta keluarganya dapat meloloskan 

diri hingga akhirnya mereka tiba di Goa Selarong yang berjarak sekitar lima 

kilometer arah Barat dari Kota Bantul. Selanjutnya, Pangeran Diponogoro 

menjadikan Goa Selarong sebagai markas untuk membangun kekuatan. 

Pada 1825, Perang Diponegoro merupakan perang terbesar yang dihadapi 

Belanda selama menjajah Nusantara. Perang Diponogoro berlangusung selama 

lima tahun yang melibatkan seluruh wilayah Jawa. Oleh karena itu, Perang 

Diponegoro dikenal pula sebagai Perang Jawa. 

Pangeran Diponegoro mendapatkan dukungan dari rakyat, 15 pangeran dan 

41 bupati serta mendapatkan dukungan juga dari seorang tokoh agama, yaitu Kyai 

Mojo, Sunan Pakubuwono IV, Raden Tumenggung Prawiradigdaya, Sentot Ali 

Basya Prawirodirdjo, dan Pangeran Surya Mataram. 
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Pengeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya yang selalu 

berpindah-pindah sehingga membuat Pangeran Diponegoro sulit untuk ditanggkap. 

Dalam Perang Diponegoro tersebut banyak sekali korban jiwa, tercatat sekitar 

200.000 jiwa rakyat jawa yang meninggal ketika perang tersebut, sedangkan di 

pihak Belanda tercatat korban sebanyak 15.000 jiwa tantara dan kerugian mencapai 

20 juta gulden. 

Berbagai cara terus dilakukan oleh Belanda untuk menangkap Pangeran 

Diponegoro. Untuk membatasi gerakan Pangeran Diponegoro, Belanda 

menerapkan taktik Benteng Stelsel, yaitu mendirikan benteng disetiap daerah yang 

telah dikuasai oleh Belanda, antara benteng satu dengan benteng lainnya saling 

terhubung dan dilengkapi perbekalan serta patrol serdadu. Taktik ini membuat 

beberapa pendukung Pangeran Diponegoro menyerah, namun Pangeran 

Diponogoro dengan gigihnya terus berjuang. 

Pada tanggal 28 Maret 1830, pihak Belanda mangajak Pangeran 

Diponegoro untuk berunding dengan Jendral de kock di Magelang. Dalam 

perundingan tersebut, De Kock mendesak Pangeran Diponegoro agar 

menghentikan perang, namun permintaan tersebut ditolak dengan tegas oleh 

Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, Belanda telah menyiapkan pasukannya 

sehingga menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Ungaran 

kemudian ke Gedung Karesidenan Semarang, dan akhirnya dibawa ke Batavia. 

Pada 3 Mei 1830, Pangeran Diponegoro dibuang ke Benteng Amsterdam di 

Manado, Sulawesi Utara.  Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke 
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Benteng Rotterdam di Makasar, Sulawesi Selatan. Pangeran Diponegoro meninggal 

pada 8 Januari 1855 dan dimakamkan di kampung Jawa Makassar. 

Nama Pangeran Diponegoro diabadikan menjadi nama jalan di berbagai 

kota di Indonesia. Nama Diponegoro juga diabadikan menjadi nama institusi, 

gedung, atau lembaga pendidikan, seperti Stadion Diponegoro, Universitas 

Diponegoro (Undip), dan Kodam IV/Diponegoro. Mata uang kertas pecahan Rp. 

1000,00 yang di terbitkan tahun 1975 pun memuat gambar Pangeran Diponegoro. 

9. Ir. Soekarno 

 

Gambar 2.10 Ir. Soekarno  

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno) 

Ir. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Soekemi 

Sosrodiharjo adalah seorang guru di Sekolah Dasar sedangkan ibunya bernama Ida 

Ayu Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali. Ketika lahir, 

Namanya adalah Koesno Sosrodiharjo. Namun, karena ia sering sakit, orang 

tuannya mengganti Namanya tersebut menjadi Soekarno. Penggantian nama ini 

dilakukan ketika ia berusia 11 tahun. 

Di masa kecilnya, Soekarno tinggal Bersama kakeknya yang bernama 

Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur.  Sementara itu, orang tuannya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno


88 
 

 

tinggal Blintar.  Soekarno mengawali pendidikannya di Tulung Agung.  Namun, 

sebelum menamatkan sekolahnya, ia pindah ke Mojokerto untuk mengikuti orang 

tuannya yang ditugaskan untuk pindah kesana.  

Di Mojokerto, Soekarno bersekolah di Eerste Inlandse School (EIS).  Di 

sekolah ini lah ayahnya bekerja sebagai guru. Pada 1911, Soekarno di pindahkan 

ke Europeesche Lagere School (ELS) yang merupakan Pendidikan setingkat 

Sekolah Dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, Soekarno 

melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) di Surabaya. Soekarno dapat diterima 

di HBS berkat bantuan dari Haji Oemar Said Cokroaminoto atau H.O.S. 

Cokroaminoto yang merupak teman dari ayah Soekarno. 

Di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Cokroaminoto. Selain teman dari 

ayahnya Cokroaminoto juga merupakan pendiri organisasi Sekerat Islam (SI). Di 

rumah Cokroaminoto, Soekarno banyak bertemu dan berkenalan dengan para 

pemimpin Sarekat Islam, seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muis.  Kedekatannya 

dengan para tokoh pejuang membuat jiwa nasionalisme Soekarno terus tumbuh. 

Soekarno tamat HBS Surabaya pada 1921. Kemudian, ia melanjutkan 

pendidikan ke Technishe Hoogeschool te Bandoeng (Sekarang telah menjadi ITB) 

di Bandung.  Ia kuliah di jurusan teknik sipil. Di Bandung, tinggal di rumah Haji 

Sanusi yang merupakan anggota Serekat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto.  

Di sinilah, kemudian Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto 

Mangunkusumo, dan Dr. Douwes Dekker. 

Soekarno menamatkan pendidikannya di Techniche Hoogeschool te 

Bandoeng pada tahun 1926 dan mendapatkan gelar Insinyur (Ir). Di tahun 1927 
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mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), dengan tujuan agar bangsa Indonesia 

bisa merdeka dan terlepas dari penjajahan Belanda. 

Keberaniannya menantang Belanda menyebabkan Soekarno ditangkap pada 

Desember 1929 di Yogyakarta. Kemudian, ia dipenjarakan di penjara Banceuy.  

Pada tahun 1930, ia pindah ke penjara Suka Miskin dan dibebaskan 1931. 

Pada 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Ia 

meneruskan perjuangannya untuk mencampai Indonesia merdeka. Hal ini 

membuatnya harus kembali berurusan dengan pemerintahan Hindia Belanda.  Pada 

bulan Agutus 1933, Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores.  Pada 

tahun 1938 hingga 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. 

Pada 1942, Jepang menduduki Indonesa. Soekarno dibebaskan dan kembali 

ke Jakarta. Selama masa pendudukan Jepang, Soekarno Bersama tokoh-tokoh 

pergerakan lainnya terus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.  Soekarno sangat 

berperan dalam usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, seperti 

merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia. 

Soekarno juga merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan bersama tokoh-tokoh 

lainnya. 

Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa 

para pemuda ke Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Para pemuda tersebut 

mendesak agar Soekarno dan Mohammad Hatta segera memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia. Hal ini karena mereka telah mendengar kekalahan Jepang 

atas Sekutu.  Dengan demikian, ada kekosongan kekuasaan Jepang, peristiwa ini 

kemudian dikenal dengan nama Peristiwa Rengasdenklok. 
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Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Moahmmad Hatta 

memproklamasikan Indonesia. Soekarno dan Mohammad Hatta membacakan teks 

proklamasi kemederkaan Indonesia di Jln. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.  

Kemudian, keduannya dikenal sebagai Bapak Proklamator. Pada tanggal 18 

Agustus 1945, PPKI mengangkat Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia 

yang pertama dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. 

Soekarno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 di RSPAD Gatot 

Subroto, Jakarta dan dimakamkan di Bilitar, Jawa Timur. Semasa hidupnya, 

Soekarno telah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di 

dalam dan di luar negeri. 

10. W.R Supratman 

 

Gambar 2.11 W.R. Supratman  

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Wage_Rudolf_Soepratman)  

Wage Rudolf Supratman adalah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya 

dan pahlawan nasional. W.R. Supratman lahir pada 9 Maret 1903 Dusun 

Trembelang, Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa 

Tengah. Ayahnya bernama Joemeno Senen Sastrosoeharjdo merupakan seorang 

anggota tentara KNIL dan ibunya bernama Siti Senen. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wage_Rudolf_Soepratman
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Pada tahun 1914, W.R. Supratman ikut kakak perempuannya yang bernama 

Roekijem Soepraptijah ke Makasar. Di Makasar, W.R. Supratman disekolahkan 

oleh suami kakaknya yang bernama Williem van Eldik. Sebelum ia dimasukkan 

disekolah Belanda (Europese Lagere School), namanya ditambah dengan kata 

Rudolf sehingga menjadi Wage Rudolf Supratman. Hal ini dilakukan sebagai suatu 

siasat agar diterima di sekolah tersebut. Sebab, kala itu anak-anak pribumi sangat 

sulit untuk di terima di sekolah Belanda 

W.R. Supratman tidak lama menuntut ilmu di ELS.  Hal ini karena pada 

akhirnya terungkap bahwa ia bukanlah adik kandung dari Williem van Eldik.  

Kemudian, ia bersekolah di Sekolah Melayu. Ketika bersekolah di Sekolah Melayu 

inilah, W.R. Supratman mulai belajar mamainkan biola. Ia belajar bermain biola 

dari kakak iparnya, yaitu Williem van Eldik dan W.R. Supratman juga mulai 

mampu untuk mengubah lagu. 

Usai menamatkan Sekolah Melayu pada 1917, W.R. Supratman mengikuti 

kursus bahasa Belanda. Pada 1919 ia berhasil lulus ujian Kleine Amtenaar Examen. 

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Normaal School atau Sekolah Guru.  

Setelah tamat dari Sekolah Guru, W.R. Supratman menjadi guru di Sekolah Angka 

2.  Sambil mengajar, ia terus bermain musik. 

Setelah berhenti mengajar, W.R. Supratman sempat bekerja di sebuah 

perusahaan dagang. Kemudian, ia memutuskan untuk pindah ke Bandung. Di sana, 

ia bekerja sebagai wartawan di harian Kaoem Moeda dan Kaoem kita. Ia terus 

menjalankan pekerjaannya sebagai wartawan ketika akhirnya tinggal di Jakarta. Di 
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Jakarta inilah, W.R. Supratman mulai tertarik dengan organisasi pergerakan 

nasional. Ia pun akhirnya banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. 

Rasa nasionalisme tumbuh makin kuat dalam diri W.R. Supratman.  Rasa 

tidak senangnya terhadap penjajah Belanda, ia tuangkan dalam roman berjudul 

Perawan Desa. Melalui buku tersebut, W.R. Supratman menyuarakan kritik 

terhadap kolonialisme dan kapatalisme. Oleh karena itu, pemerintah Hindia 

Belanda melarang peredaran buku Perawan Desa. Walaupun isinya adalah cerita 

yang bersifat fiktif, Belanda khawatir buku tersebut akan mengobarkan semangat 

perjuangan melawan Belanda, akhirnya buku tersebut disita dan dimusnahkan. 

Pada suatu ketika, W.R. Supratman membaca artikel di majalah Timboel 

terbitan Solo. Artikel tersebut mempertanyakan apakah ada komponis Indonesia 

yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, yang dapat membangkitkan 

semangat rakyat. Pertanyaan ini tidak pernah bisa lepas dari benak W.R. 

Supratman.  Ia merasa tulisan itu seolah ditujukan kepada dirinya. 

Keinginannya untuk menciptakan lagu kebangsaan begitu besar. Ia pun 

berusaha menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, hingga lahirlah lagu Indonesia 

Raya. Pada Kogres Pemuda Kedua 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah 

Pemuda, W.R. Supratman mendengarkan lagunya tersebut secara instrumental di 

depan peserta pada penutupan Kongres. 

Lagu Indonesia Raya dengsn cepat terkenal di kalangan aktivis pergerakan 

nasional. Lagu Indonesia Raya yang merupakan perwujudan dari rasa persatuan dan 

kehendak untuk merdeka itu selalu dinyanyikan ketika partai-partai politik 

mengadakan Kongres 
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W.R. Supratman, kemudian memiliki ide untuk mengabdikan lagu 

ciptaannya itu ke dalam piringan hitam. Maraknya peredaran lagu Indonesia Raya, 

membuat W.R. Supratman sering diinterogasi polisi Belanda. Belanda pernah 

melarang peredaran lagu tersebut. Protes atas pelarangan lagu itu pun berdatangan 

dari berbagai pihak. Akhirnya kata “merdeka-merdeka” dalam lagu tersebut hanya 

boleh digunakan ketika lagu dinyanyikan di ruangan tertutup. 

Lagu berjudul Matahari Terbit yang diciptakannya pada awal Agustus 1938, 

membuat W.R. Supratman ditangkap Belanda. Kemudian, ia di penjara Kalisosok, 

Surabaya. Sesudah Indonesia merdeka, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu 

kebangsaan. 

2.8 Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan 

berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara digunakan sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan 

nasional (UU No.20 Tahun 2003). 

Dalam kurikulm Sekolah Dasar terdapat sejarah pahlawan khususnya dalam 

pelajaran sejarah seperti yang ada dalam kurikulum 2013 revisi 2017 Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar SD. 

2.8.1 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KIKD) 

Kompetensi Inti (KI) merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL 

dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, 

gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, 
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pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus 

dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian 

hard skills dan soft skills. 

Kompetensi Dasar (KD) merupakan kemampuan untuk mencapai 

kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. 

Kompetensi Dasar (KD) berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta 

didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indicator 

kompetensi dalam suatu pelajaran. 
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 Table 2.2 KIKD Kelas 5 Tematik 7 

(sumber: TU SD Sekaran 01, 2019) 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Kegiatan Pembelajaran 

1. Menerima dan 

menjalankan ajaran agama 

yang dianutnya.  

2. Menunjukkan perilaku 

jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru dan 

tetangga serta tanah air  

3. Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, 

melihat, membaca)  

4.  dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah dan di 

tempat bermain.  

5. Menyajikan 

pengetahuan faktual dalam 

bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam 

karya yang estetis, dalam 

gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, 

Mendeskripsikan 

perjuangan para tokoh 

pejuang pada masa 

penjajahan Belanda 

dan Jepang. 

Menyebutkan dan menjelaskan 

tokoh pahlawan nasional 

Indonesia yang melakukan 

perlawanan terhadap Belanda, 

sepeti: 

- Cut Nyak Dhien 

- Cut Nyak Meutia 

- Sisingamangaraja XII 

- Tuanku Imam Binjol 

- Bung Tomo 

- Pattimura 

- Sultan Hasanudin 

Menyebutkan dan menjelaskan 

tokoh pahlawan nasional 

Indonesia melakukan 

perlawanan terhadap Jepang, 

seperti: 

- W.R Soepartman 

- Ir. Soekarno 

- Mohammad Hatta 

- Jendral Seodirman 

- Ahmad Yani 

- Muhammad Toha 

Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

memperjuangkan 

kemerdekaan. 

Mengenali tokoh pahlawan 

nasional Indonesia serta jasa dan 

peranan dalam memperjuangkan 

kemerdekaan Indonesia, seperti: 

- Pangeran Diponegoro 

- R.A Kartini 
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dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku 

anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

- Sisingamangaraja XII 

- Ir. Soekarno 

- Mohammad Hatta 

Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan. 

Mengenali tokoh pahlawan 

nasional Indonesia dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan, seperti: 

- Ir. Soekarno 

- Mohammad Hatta 

- Fatmawati 

- Ki Hajar Dewantara 

- Sayuti Melik 

- Chaerul Saleh 

Menghargai jasa dan 

peranan tokoh 

perjuangan dalam 

memproklamasikan 

kemerdekaan. 

Memberikan contoh cara 

menghargai jasa tokoh pahlawan 

nasional Indonesia perjuangan 

dalam proklamasi kemerdekaan, 

seperti: 

- Saling menghormati dan 

menghargai satu sama lain. 

- Memupuk semangat cinta 

tanah air 

- Tidak melupakan jasa 

pahlawan 

- Belajar dengan tekun 

- Memperingati peristiwa-

peristiwa penting 

- Mejalankan Pancasila dan 

peristiwanya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Pembuatan Proyek studi “Perancangan Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Mengenla Pahlawan Nasional Indonesia Bagi Anak Sekolah Dasar” menghasilkan 

karya multimedia pembelajaran interaktif. Hasil dari proyek studi merupakan 

pengaplikasian, pengalaman serta pengetahuan selama menempuh studi Seni Rupa 

S1 dengan konsentrasi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa Universitas 

Negeri Semarang. Penerapan pengalaman studi Nirmana, Interactive Multimedia 

(IMM), Desain Identitas Visual, Olah Bitmap, Olah Vektor dan Tata Letak 

Perwajahan sangat membantu dalam proses perancangan multimedia pembelajaran 

interaktif ini.  

Tahapan perancangan yaitu sketsa, ilustrasi, tampilan UI, musik dilakukan 

secara digital menggunakan software Adobe Illustrasi, Adobe Animate dan 

Clipstudio Panit Pro. Dalam perancangan multimedia pembelajaran interaktif ini 

sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari Sekolah Dasar dan target audience yang 

telah ditentukan melalui riset dan analisis. Pada perancangan multimedia ini 

mengusungkan konsep yang ceria dengan menyesuaikan target dari multimedia 

pembelajaran interaktif tersebut. 

Perancangan multimedia pembelajaran interaktif dan seluruh merchandise 

memiliki keterkaitan dari segi fungsi dan desain. Sebagian besar desain 

menggunakan warna hijau yang bertujuan sebagai identitas bahwa negara Indonesia 

pernah menjadi paru-paru dunia yang memiliki banyak sekali pohon sehingga dapat 
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menghasilkan oksigen yang banyak bagi manusia. Pada setiap halaman pada 

multimedia pembelajaran interaktif juga memiliki informasi yang memiliki 

keterkaitan dengan Indonesia terutama pada pahlawan Indonesia itu sendiri. 

Perancangan multimedia pembelajaran interaktif ini merupakan upaya 

untuk mengenal kembali sejarah Indonesia yang semakin lama semakin terlupakan 

oleh perkembangan jaman serta minat warga negara Indonesia terhadap pahlawan 

Indonesia yang memudar, khususnya sejarah ketika masa penjajahan dan 

proklamasi 1945. 

Hasil dari uji coba produk dilakukan pada pameran Proyek Studi multimedia 

pembelajaran interaktif yang dilaksanakan pada tanggal 29 April - 2 Mei 2019 

diketahui bahwa, pengunjung mahasiswa dan dosen yang hadir dapat menanggapi 

produk “Perancangan Multimedia Pembelajaran Interaktif Mengenal Pahlawan 

Nasional Indonesia Bagi Anak Sekolah Dasar” dengan sangat baik. Produk 

multimedia pembelajaran interaktif ini dapat dikatakan diterima dengan baik oleh 

audience yang rata-rata orang dewasa, baik yang sudah memiliki anak maupun 

yang belum. Selain itu, penulis juga melakukan uji coba di Sekolah Dasar 

khususnya kepada anak kelas 4-6 dan mendapatkan hasil bahwa, siswa dan siswi 

menanggapi produk multimedia interaktif ini dengan sangat baik. 

5.2 Saran 

Multimedia pembelajaran interaktif dibuat untuk memperkenalkan kembali 

pahlawan nasional Indonesia dengan cara yang lebih menarik serta menyenangkan 

bagi penggunanya. Namun, desain pada multimedia pembelajaran interaktif yang 

baik bukan hanya menarik secara visual saja melainkan mudah untuk diingat oleh 
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pengguna setelah menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan kata-kata yang 

mudah diingat merupakan aspek penting yang harus ada dalam sebauh media 

pembelajaran seperti multimedia pembelajaran interaktif “Pahlawan Nasional 

Indonesia”. 

Bagi penulis diharapkan karya multimedia pembelajaran interakif ini dapat 

digunakan sebagai portofolio dan dapat diaplikasikan dunia kerja sehingga karya 

multimedia pembelajaran interaktif yang dihasilkan dapat bermanfaat. Penulis 

berharap karya multimedia pembelajaran interaktif ini dapat digunakan di Sekolah 

Dasar sebagai media pembelajaran alternatif. 

Bagi mahasiswa Desain Komunikasi Interaktif dan calon desainer 

diperlukan strategi yang tepat untuk merancang sebuah multimedia interaktif yang 

efektif. Penulis berharap bagi mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas 

Negeri Semarang mampu menciptakan sebuah desain hingga memiliki kualitas 

yang baik dan memiliki nilai fungsi dalam kehidupan nyata. 

Bagi masyarakat khususnya para orang tua dan tenaga pengajar, multimedia 

pembelajaran interaktif mengenal pahlawan nasional Indonesia bisa menjadi media 

alternatif yang efektif dan menarik untuk anak-anak. Dalam hal ini, peran orang tua 

dan pengajar sangat diharapkan sebagai pendamping dan dapat menjebatani anak 

dalam menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini. Peran selanjutnya 

yakni, dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap isi materi jika 

didapatkan anak tidak mengerti maksud dari kalimat yang disampaikan serta jika di 

dalam multimedia pembelajaran interakif ini terdapat kalimat-kalimat yang sukar 
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dipahami oleh anak, maka orang tua sebagai pihak yang lebih mengerti diharapkan 

mampu memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada anak-anak. 
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