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BAB VI



1. Media Visual yang Tidak Diproyeksikan 

Media visual yang tidak 
diproyeksikan adalah media yang 

disajikan tidak dengan cara 
ditayangkan.



Kartu 



Kartu 



Kartu 



Kartu 

personalized system of instruction 

(PSI)



Handout 

Secara umum, handout merupakan
materi cetak (pamflet, leaflet) yang 

diberikan secara gratis untuk
keperluan tertentu.



Handout 

*Untuk menyampaikan tujuan
pembelajaran dan kerangka (outline) dari
satu bab atau unit materi.                     
*Handout juga dapat digunakan untuk 
menyamakan persepsi atau pengetahuan 
dasar sebelum guru kemudian 
membangun pengetahuan baru yang 
lebih kompleks di atasnya



Handout 



Handout 



Foto

visual yang merepresentasikan obyek 
secara realistis. Foto dari: koran, buku, 

atau media lainnya.



Foto



Foto



Gambar

Berbeda dengan foto, gambar merepresentasikan 
kenyataan (benda, manusia, proses) tidak lebih 

realitis. Jika foto merupakan “rekaman” digital atas 
suatu obyek, gambar adalah kumpulan garis-garis 

yang diatur sedemikian rupa sehingga 
merepresentasikan kenyataan. 



Gambar



Gambar



Gambar



Gambar



Bagan dan diagram

Bagan merepresentasikan konsep yang saling terkait, misalnya kronologi, kuantitas, dan hirarki. 



Bagan dan diagram

Bagan juga sangat tepat untuk merepresentasikan kuantitas. 



Bagan dan diagram

Dengan menggunakan diagram, guru juga dengan mudah 
dapat menyajikan beberapa unit dalam data berikut 

kesalingterkaitan dan  kecenderungannya (trend).



Poster 

Elemen-elemen dalam poster biasanya merupakan 
kombinasi antara verbal (teks) dan visual (grafis). Kadang 
dapat kita temui poster yang hanya terdiri dari teks atau 

grafis saja. 

elemen di dalam poster biasanya terdiri dari: (1) 
pesan yang singkat, baik dalam bentuk kalimat 
pendek, frase, atau kata; (2) grafis yang penuh 
warna dan bersifat dinamis. 



Poster 



Poster 



2. Media Visual yang Diproyeksikan 

Pengertian media visual yang 
diproyeksikan adalah foto/ 

gambar/ ilustrasi atau 
bahkan teks yang diperbesar dan 

ditampilkan pada layar (Heinich, 
Molenda, & Russel, 

2002). 



Media Visual yang Diproyeksikan

Proyektor LCD 

Overhead Projector (OHP) 
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