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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Dalam Berkomunikasi 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektifitas ialah daya 

guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatau kegiatan antara seseorang 

yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin di capai. Ravianto (2014:11) 

mengatakan pengertian efektifitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, 

sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang di harapkan. 

Artinya apabila suatau pekerjaan dapat di selesaikan sesuai dengan perencanaan, 

baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat di katakan efektif. 

Gibson et.ai (Bungkaes 2013:46) mengungkapkan efektivitas adalah 

penilaian yang dibuat sehubung dengan prestasi individu, kelompok dan 

organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang di harapkan 

“standar” maka mereka dinilai semakin efektif. Prasetyo Budi Saksono 

memaparkan efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran 

(output) yang di capai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan 

(input) dalam suatu perusahaan atau seseorang. Sondang P. Siagian mengatakan 

efektivitas ialah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah 

tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang 

atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatau perusahaan.  

Wiyono (2007:137) memaparkan efektivitas diartikan suatu kegiatan yang 

di laksankan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Abdurrahmat (2003:92) mengatakan efektivitas adalah manfaat sumber daya, 

sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secraa sadar ditetapkan 

sebelumnya. 
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2.1.2 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa Latin Cum yaitu kata depan yang berarti 

dengan, bersama dengan, dan Unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari 

kedua kata-kata itu terbentuk kata benda Cummunio yang dalam bahasa Inggris 

menjadi Cummunion yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, 

gabungan, pergaulan, hubungan, di perlukan usaha dan kerja dalam ber-

communio, dari kata itu di buat kata kerja Communicare yang berarti membagi 

sesuatu dengan seseorang, memberikan sebagian kepada seseorang, 

memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, 

berhubungan, berteman. Kata kerja Communicare itu pada akhirnya di jadikan 

kata kerja benda Communicatio, atau yang dalam bahasa Inggris adalah 

Communication, dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi Komunikasi. 

Istilah komunikasi dalam Bahasa Inggris “Communication”, dari bahasa 

Latin “Communicatus” yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama, 

komunikasi diartikan sebagai proses sharing diantara pihak-pihak yang 

melakukan aktivitas komunikasi tersebut yang awalnya berkembang di Amerika. 

Lexicographer mengemukakan komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi 

untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman 

yang sma terhadappesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan 

oleh keduanya. Webster’s New Collegiate Dictionary (tahun 1977) memaparkan 

bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi diantara individu 

melalui system lambing-lambing, tanda-tanda, atau tingkah laku.  
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Defenisi komunikasi menurut beberapa para ahli salah satunya adalah J.A 

Devito mengartikan bahwa komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang 

atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan 

terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada 

kesempatan untuk melakukan umpan balik.  

Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat multi didipliner, 

tidak bisa menghindari perspektif dari beberapa ahli yang terkait pada kajian 

komunikasi, sehingga defenisi dan pengertian komunikasi menjadi semakin 

banyak dan beragam. Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, 

konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan 

menyempurnakan makna komunikasi selajan dengan perkembangan ilmu 

komunikasi.  

Hovland, Jains dan Kelley, mengatakan komunikasi adalah suatu proses 

melalui mana seseorang (komunikator) menyampaiakan stimulus (biasanya dalam 

bentuk kata-kata) dengan tujuan untuk membentuk perilaku orang-orang lainnya 

(khalayak). Wibowo berpendapat, komunikasi adalah efektifitas menyampaikam 

apa yang ada dipikiran, konsep yang kita miliki dan keinginan yang ingin kita 

sampaikan pada orang lain.  

Defenisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, 

penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi didalam diri 

seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Efendy yang 

mengutip Hovland dalam bukunya Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, 

mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu upaya yang sitematis untuk 
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merumuskan dengan cara yang setepat-tepatnya asas-asas pentransmisiran 

informasi serta bentukan opini dan sikap (2003:13).  

Carl I. Hovland (dalam Effendy, 2009:10) menyatakan: “Communication 

is the process to modify the behavior of other individuals” (Komunikasi adalah 

proses mengubah perilaku orang lain). Jadi dalam pengertiannya peneliti 

menyimpulkan komunikasi yang diartikan oleh Carl I. Hovland menganggap 

komunikasi sebagai alat untuk berhubungan dengan orang lain dan juga bertujuan 

mengubah perilaku orang yang menerima pesan tersebut melalui pesan-pesan 

yang disampaiakan oleh pengirim pesan.  

Everett M. rogers seorang pakar Sosiologi pedesaan Amerika yang telah 

banyak member perhatian pada studi riset komunikasi, khususnya dalam hal 

penyebaran inivasi membuat defenisi bahwa: ”komunikasi adalah proses dimana 

suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka”. Defenisi ini kemudian dikembangkan oleh 

Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981) sehingga melahirkan suatu defenisi 

baru yang menyatakan bahwa: “komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang 

atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama 

lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. 

Hal (22) 

Harold Laswell dalam Effendi, (2003:10) terdapat lima unsure dalam 

komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, efek, untuk memahami 

pengertian komunikasi sehingga dapat di lancarkan secara efektif, para peminat 

komunikasi sering mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell 
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(dalam Effendy, 2004:10) yang mengatakan bahwa tata cara yang baik untuk 

menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan. 

Everret Rogers (1986:26) mencatat tentang empat fase perkembangan 

komunikasi manusia. Fase-fase tersebut adalah the writing era, the printing, 

telecomununication era, dan Interactive Communication era. Sebelum fase-fase 

tersebut Roger mengungkapkan, pada masa-masa awal manusia melakukan 

kontak dengan sesuatu yang sangat sederhana. Hal (4) 

Komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide dan sikap seseorang 

kepada orang lain (Edwin Emery). Defenisi-defenisi tersebut diatas menunjukkan 

bahwa komunikasi mempunyai pengertian yang luas dan beragam. Masing-

masing defenisi mempunyai penekanan arti dan konteks yang berbeda satu sama 

lainnya. Hal tersebut dapat diamati dengan munculnya system belajar jarak jauh 

(SBJJ), di mana proses belajar mengajar dilakukan dengan bantuan teknologi 

komunikasi (media dan internet). Selain itu, tumbuh juga masyarakat yang bekerja 

jarak jauh (tanpa ke kantor), konfrensi jarak jauh. Kesemuanya ini dimungkinkan 

oleh kemajuan teknologi 3 K (komunikasi, computer, dan kendali) yang canggih 

dan mutakhir. Komunikasi efektif mempunyai nuansa dan varian sesuai dengan 

kepentingan dan tujuannya. Walaupun pada prinsipnya tujuannya sama, yakni 

bagaimana pesan komunikasi yang di sampaikan dapat di serap, dihayati, dan 

direspon oleh komunikan secara positif. 

2.1.3.1 Komunikasi Verbal 

Komunikasi Verbal adalah proses penyampaian pikiran, pesan atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan simbol yang 
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menggunakan satu kata maupun lebih sebagai medianya. Media yang sering 

dipakai yaitu bahasa. Karena, bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang 

kepada orang lain. 

Jenis komunikasi verbal: 

a. Berbicara dan menulis. 

Bericara adalah komunikasi verbal-vokal. Sedangkan menulis adalah 

komunikasi verbal-nonvocal. Contoh komunikasi verbal-vocal adalah presentasi 

dalam rapat dan contoh komunikasi verbal-nonvocal adalah surat-menyurat bisnis. 

b. Mendengarkan dan membaca.  

Mendengar dan mendengarkan berbeda, mendengar berarti semata-mata 

memungut getaran bunyi sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari 

apa yang di dengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, 

memperhatikan, memahami dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk 

mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. 

2.1.3.2 Komunikasi Nonverbal 

Komunikasi Nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal yaitu 

proses penyampaian pesan kepada orang lain dengan tidak menggunakan kata-

kata. Semua gerakan tubuh manusia mempunyai suatu makna dan tidak ada 

gerakan yang kebetulan. Contoh: mengangkat alis diartika tidak percaya, 

memukul dahi karena lupa sesuatu, mengetuk-ngetukkan jari tanda tak sabar. 

Jenis-jenis komunikasi nonverbal: 
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a. Sentuhan, sentuhan sebagai komunikasi verbal 

Haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi 

nonverbal. Sentuhan dapat termasuk: bersalaman, menggenggam tangan, 

berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Masing-

masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan 

dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang 

penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. 

b. Gerakan tubuh, meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh 

Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak 

mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan 

untuk menggantikan suatu kata atau frasa, misalnya mengangguk untuk 

mengatakan ya; untuk mengilustrasikan atau menjelaskan sesuatu; menunjukkan 

perasaan, misalnya memukul meja untuk menunjukkan kemarahan; untuk 

mengatur atau menngendalikan jalannya percakapan; atau untuk melepaskan 

ketegangan. 

Adapun jenis- jenis komunikasi dalam organisasi antara lain: 

1. Komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah, pengirim berita 

berkomunikasi tanpa meminta umpan balik, sedangkan komunikasi dua arah 

adalah penerima dapat dan memberi umpan balik. 

2. Komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi lateral. Komunikasi 

kebawah mengalir dari peringkat atas ke bawah dalam herarki. Komunikasi ke 

atas adalah berita yang mengalir darin peringkat bawah ke atas atas suatu 
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organisasi. Komunikasi lateral adalah sejajar antara mereka yang berada tingkat 

satu wewenang. 

3. Komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang 

mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hirarki wewenang. Komunikasi 

informal adalah komunikasi yang terjadi diluar dan tidak tergantung pada herarki 

wewenang. Komunikasi informal ini timbul karena adanya berbagai maksud, 

yaitu: (a) Pemuasan kebutuhan manusiawi, (b) Perlawanan terhadap pengaruh 

yang monoton dan membosankan, (c) Keinginan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain, (d) Sumber informasi hubungan pekerjaan. 

2.1.3 Hambatan-Hambatan Komunikasi 

Teori yang digunakan adalah teori Komunikasi Antar budaya dan 

komunikasi interpersonal. Terdapat 9 (sembilan) jenis hambatan komunikasi antar 

budaya yang mudah dilihat, karena hambatan-hambatan ini banyak yang 

berbentuk fisik. Hambatan-hambatan tersebut adalah:  

1. Fisik (Physical). Hambatan komunikasi semacam ini berasal dari hambatan 

waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media fisik.  

2. Budaya (Cultural). Hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, agama, dan 

juga perbedaan sosial yang ada antara budaya yang satu dengan yang lainnya. 

(cf. Jupriono, 2010)  

3. Persepsi (perceptual). Jenis hambatan ini muncul dikarenakan setiap orang 

memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Sehingga untuk 

mengartikan sesuatu setiap budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-

beda.  
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4. Motivasi (Motivational). Hambatan semacam ini berkaitan dengan tingkat 

motivasi dari pendengar, maksudnya adalah apakah pendengar yang menerima 

pesan ingin menerima pesan tersebut atau apakah pendengar tersebut sedang 

malas dan tidak punya motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi.  

5. Pengalaman (Experiantial). Experiantial adalah jenis hambatan yang terjadi 

karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama sehingga 

setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam 

melihat sesuatu.  

6. Emosi (Emotional). Hal ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari 

pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk maka hambatan 

komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui.  

7. Bahasa (Linguistic). Hambatan komunikasi yang berikut ini terjadi apabila 

pengirim pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda atau 

penggunaan katakata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan. 

8. Non-verbal. Hambatan non-verbal adalah hambatan komunikasi yang tidak 

berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi. Contohnya 

adalah wajah marah yang dibuat oleh penerima pesan ketika pengirim pesan 

melakukan komunikasi. Wajah marah yang dibuat tersebut dapat menjadi 

penghambat komunikasi karena mungkin saja pengirim 3 pesan akan merasa 

tidak maksimal atau takut untuk mengirimkan pesan kepada penerima pesan. 

9. Kompetisi (Competition). Hambatan semacam ini muncul apabila penerima 

pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan. Contohnya 

adalah menerima telepon selular sambil menyetir, karena melakukan 2 (dua) 
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kegiatan sekaligus maka penerima pesan tidak akan menerima pesan yang 

disampaikan melalui telepon selular secara maksimal. 

2.1.4 Jenis–Jenis Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang dianggap terpenting bagi kehidupan 

manusia dalam berinteraksi dikehidupannya sehari-hari. Terutama komunikasi 

yang terjadi didalam masyaratkat terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah 

komunikasi feedback merupahan hal yang di harapkan, untuk mampu mencapai 

tujuan yang di maksud dalam berinteraksi.  

2.2 Media Aplikasi Zoom 

2.2.1 Pengertian Media Zoom 

Sejalan dengan kebutuhan sarana pembelajaran berbasis daring, sejumlah 

penyedia layanan komunikasi mengembangkan fitur dan layanan kelas online, 

aplikasi yang akrab dengan keseharian kita adalah Zoom, Whatsapp, Google 

Meeting, atau Google Classroom, dua aplikasi yang jamak digunakan adalah 

aplikasi Zoom dan Whatsapp,  

Zoom adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dana dapat 

digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Aplikasi ini 

biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah 

peserta yang cukup banyak. Aplikasi Zoom adalah suatu kelompok file (form, 

class, report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling 

terkait. Aplikasi Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) merupakan aplikasi 

buatan Amerika yang menyediakan layanan videotelephony dan chat online 

melalui platform petangkat lunak, menjadi banyak digunakan pada saaat 
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presentasi atau pada saat diskusi mengenai materi pembelajaran selama 

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berlangsung. Zoom didirikan oleh Eric Yuan, ahli 

teknologi informasi (IT) Abimanyu, Wachjoewidajat, memandang aplikasi Zoom 

yang saat ini popular digunakan selama pandemi Covid-19, tidak berbahaya.  

Zoom adalah aplikasi yang melayani tentang pertemuan panggilan, baik 

dengan video atau audio saja secara online. Sejak wabah Covid-19, aplikasi Zoom 

banyak digunakan sebagai perangkat penunjang untuk melakukan pekrjaan dari 

rumah. Abimanyu menekankan aplikasi Zoom tidak berbahaya, karena bukan di 

bentuk atau di buat sebagai malware (perangkat perusak) atau spyware (perangkat 

pengintai). Sejalan dengan kebutuhan sarana pembelajaran berbasis daring, 

sejumlah penyedia layanan komunikasi mengembangkan fitur dan layanan kelas 

online, aplikasi yang akrab dengan keseharian kita adalah Zoom, Whatsapp, 

Google Meeting, atau Google Classroom, dua aplikasi yang jamak digunakan 

adalah aplikasi Zoom dan Whatsapp. Ahli IT lainnya, Rubby Alamsyah 

mengatakan terkait lemahnya tingkat keamanan aplikasi Zoom. Kendati demikian, 

dia menekankan ada hal yang perlu diperhatikan terkait aplikasi yang banyak 

digunakan berbagai kalangan, celah keamanan terkait privacccy ada pada 

pertukaran data dari Zoom ke Facebook, tanpa ada persetujuan pengguna ini 

memang cukup membahayakan, namun, hal ini sudah di ubah oleh pihak Zoom 

sehingga hal tersebut tidak lagi terjadi. 

2.2.2 Pengertian Media 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu Medius yang artinya tengah, 

perantara atau pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak dari kata 
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“Medium”, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar 

Ilmu Pengetahuan (dalam Dagun,2006:634) media merupakan perantara atau 

penghubung yang terletak antara dua pihak, atau sarana komunikasi seperti Koran, 

majalah, radio, televise, film, poster, spanduk dll. Arsyad (2020:4) mengatakan 

media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, pembelajaran, atau pendapat, 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang di kemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju. Dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach & Ely (dalam 

Arsyad 2020:3) mengungkapkan bahwa media secara garis besar adalah manusia, 

materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronisuntuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal. 

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan media adalah suatu alat bantu yang 

dapat digunakan sebagai penyalur guna mencapai tujuan. Ahmad Rohani 

memaparkan media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera 

manusia dan fungsinya sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses 

komunikasi. Leslie J. briggs mengatakan media adalah suatu alat yang secara fisik 

digunakan untuk menyampaikan isi materi. Media dapat berupa video, gambar, 

buku, televise, dan lain sebagainya. Santoso S. Hamijaya mengungkapkan media 

adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan 
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pesan sehingga sampai kepada penerimanya. Dari penjelaasan tersebut dapat di 

simpulkan bahwa media adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada 

penerima dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

agar terjadi komunikasi yang efektif dan efesieen. Gerlach dan Ely mengatakan 

bahwa media apabila di pahami secara garis besar adalah manusua, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat seseorang mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Secara umum media mempunyai kegunaan, yaitu (1) memperjelas pesan 

agar tidak terlalu verbalistis, (2) mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan 

daya indera, (3) menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara 

murid dengan sumber belajar, (4) memungkinkan anak bejajar mandiri sesuai 

dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, (5) memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi 

yang sama. 

2.2.3 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Warsita pembelajaran merupakan suatu usaha membuat peserta 

didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. 

Pembelajaran menunjukkan upaya menciptaka kondisi agar terjadi kegiatan 

belajar. Hamalik mengungkapkan pembelajaran sebagai suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengauhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Kemudian Sudjana mengemukakan tentang pengertian pembelajaran 

bahwa pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan 

sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua 

pihak, yaitu antara mahasiswa dan dosen yang melakukan kegiatan 

membelajarkan. Dari berbagai pengertian pembelajaran tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan upaya sadar yang dilakukan dengan 

sistematik antara dosen dan mahasiswa. 

1. Komponen Pembelajaran 

Ciri utama dalam pembelajaran adalah adanya interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Hal ini berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran. 

Komponen-komponen pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut:
 

Tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

a. Sumber belajar; yaitu segala sesuatu yang ada di luar diri individu 

mahasiswa yang bisa digunakan untuk memudahkan terjadinya proses 

belajar. Sumber belajar bisa dalam bentuk buku, lingkungan, surat 

kabar, digital konten, dan sumber informasilainnya. 

b. Metode pembelajaran; suatu cara yang digunakan guru untuk me- 

nyampaikan materi ajar, dan kegiatan yang mendukung untuk men- 

capai tujuanpembelajaran. 

c. Media pembelajaran; yaitu berupa software dan hardware untuk 

membantu proses interaksi dosen dan mahasiswa serta interaksi 
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mahasiswa dan lingkungannya, juga sebagai alat bantu bagi guru untuk 

menunjang penggunaan metode pembelajaran yang digunakan. 

d. Evaluasi pembelajaran; merupakan alat untuk menilai pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan 

pembelajaran secaran keseluruhan. 

Komponen pembelajaran adalah penentu dari keberhasilan proses 

pembelajaran. Komponen-komponen tersebut merupakan suatu sistem 

yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Pengertian Media Pembelajaran 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan (dosen) 

kepada penerima pesan (mahasiswa). Kata media berasal dari Bahasa latin, yaitu 

medium yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, 

menyampaikan atau membawa sesuatu. Kata medium dalam American Heritage 

Electronic Dictionary (1991) diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan 

mempresentasikan informasi. Media berasal dari bahasa latin dan merupakan 

bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu 

perantara sum-ber pesan dengan penerima pesan. 

Menurut Heinich media merupakan alat saluran komunikasi, yaitu sebagai 

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Media merupakan 

wahana penyalur informasi atau materi ajar dalam pem- belajaran. National 

Education association (NEA) mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Media juga 
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dapat diartikan sebagai teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan pembelajaran. Sementara Briggs mengemukakan bahwa media 

adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

mahasiswa untuk belajar. Media pembelajaran menurut Arsyad adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi, sehingga dapat 

menarik perhatian, minat, pikiran dan perasaan mahasiswa dalam pembelajaran 

untuk mencapai tujuan belajar. Selain dapat digunakan untuk membantu dosen 

dalam menjelaskan materi ajar, media pembelajaran juga dapat menciptakan 

kondisi agar terjadi kegiatan belajar. Menurut Romiszowski dalam Angkowo 

dan Kosasih, penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga 

pembelajaran bermedia dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan 

kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis 

terhadapsiswa. 

Sedangkan Hamidjojo dalam Latuheru mengemukakan bahwa media 

adalah segala sesuatu yang digunakan manusia sebagai peran- tara untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga ide, 

gagasan atau pendapat yang dikemukakan sesuai dengan tujuan kepada 

penerima. Kata media seringkali digunakan bergantian dengan istilah alat bantu 

atau media komunikasi. Seperti yang dikemu- kakan oleh Hamalik bahwa 

hubungan komunikasi akan berjalan lancar dan optimal apabila menggunakan 

alat bantu yang disebut media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-
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pesan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media 

itu disebut media pembelajaran. 

Kemudian, Gagne’ dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa media 

pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan 

isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, 

video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer. Adapun pengertian media pembelajaran menurut 

Sadiman, dkk adalah perpaduan an- tara bahan dan alat atau perpaduan antara 

software dan hardware. 

Anderson membagi media dalam dua kategori, yaitu alat bantu 

pembelajaran (instructional aids) dan media pembelajaran (instructional 

media). Media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya 

interaksi antara karya seseorang pengembang mata pelajaran (dosen) dengan 

mahasiswa. Adapun yang dimaksud dengan interaksi adalah terjadinya suatu 

proses belajar pada diri siswa pada saat menggunakan atau memanfaatkan 

media. Media pembelajaran dapat dipahami sebagai media yang digunakan 

dalam proses dan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau materi 

ajar dari guru kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam proses belajar 

mengajar untuk menyalurkan pesan (materi ajar), secara lebih baik dan 
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sempurna sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan 

siswa dengan menggunakan media pembelajaran zooming presentation dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

3. Media Pembelajaran Aplikasi Zoom 

Pemanfaatan media dalam pembelajaran, digunakan sebagai alat bantu 

untuk menjelaskan materi-materi yang bersifat abstrak, teoritis dan diperlukan 

visualisasi. Diharapkan materi yang abstrak dapat diwakilkan dengan tampilan 

pada presentasi. Hal ini dikarenakan, penggunaan media pembelajaran dapat 

memvisualisasikan materi lebih menarik dan menjadi lebih mudah dimengerti 

oleh siswa. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita andalkan untuk media 

pembelajaran yang berfungsi sebagai alat presentasi. Salahsatu aplikasi terbaru 

yang memiliki tampilan fresh, unik, menarik, dan memiliki kecanggihan dalam 

memperbesar serta memperkecil tampilan adalah zooming. 

meneima materi ajar dengan menggunakan media pembelajaran zooming 

presentation dapat dilakukan secara linier maupun nonlinier yang memiliki 

kekhasan dalam mengeksplorasi materi ajar. Media pembelajaran Prezi 

Desktop merupakan media pembelajaran zooming presentation dilengkapi 

dengan integrasi multimedia, sehingga dapat memadukan antara video, gambar 

maupun animasi. Menurut Settle, dkk zooming presentation memungkinkan 

pengguna untuk memperbesar (zoom out) dan memperkecil (zoom in) konsep 

yang akan dijelaskan. Media pembelajaran zooming presentation dibuat 

menggunakan aplikasi prezi desktop yang menampilkan presentasi dengan 

format berbeda dengan tampilan padaumumnya. 
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1.) Zoom adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Selain 

untuk presentasi, zoom juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengeksplorasi dan berbagi ide di atas kanvas virtual. Prezi Desktop menjadi 

unggul karena program ini menggunakan Zooming User Interface (ZUI), yang 

memungkinkan pengguna prezi desktop untuk memperbesar dan memperkecil 

tampilan media presentasi. 

2.) Zoom digunakan sebagai alat untuk membuat presentasi dalam bentuk linier 

maupun nonlinier, yaitu presentasi terstruktur sebagai contoh dari presentasi 

linier, atau presentasi berbentuk peta pikiran (mind-map) sebagai contoh dari 

presentasi nonlinier. Pada prezi teks, gambar, video, dan media presentasi 

lainnya ditempatkan di atas kanvas presentasi, dan dapat dikelompokkan 

menggunakan bingkai-bingkai yang dibuat sendiri. Pengguna kemudian 

menentukan ukuran relatif dan posisi antara semua objek presentasi dan dapat 

mengitari serta menyorot objek-objek tersebut. Untuk membuat presentasi 

linier, penggunaan dapat membangun jalur navigasi presentasi yang telah 

ditentukan se- belumnya 

 

 

 

 

 

 

 


