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• Setiap media memiliki 
keunggulan dan 
keterbatasan. Pengetahuan 
ttg keunggulan dan 
keterbatasan setiap jenis 
media mjd hal yg penting, 
shg pengajar dpt 
memperkecil keterbatasan 
tersebut sekaligus dpt lgsg 
memilih berdasar kriteria yg 
dikehendaki.

1. Kesesuaian dg Tujuan 
2. Ketepatgunaan 
3. Keadaan peserta didik
4. Ketersediaan 
5. Mutu teknis
6. Biaya 
7. Keterampilan Penyuluh

(Musfiqon, 2012)

1. Ketersediaan Sumber 
Setempat (Beli/buat 
sendiri)

2. Biaya (Dana), tenaga, 
fasilitas

3. Ketahanan media, 
fortable (mudah dibawa), 
praktis

4. Efektif dan efisien

(Usman & Asnawir, 2002)

1. Pertimbangan Produksi
a. Availability (ketersediaan 

bahan)
b. Cost (harga)
c. Physical condition (kondisi 

fisik)
d. Accessibility student (mudah 

dicapai maksudnya)
e. Emotional impact (nilai 

estetika)

2.  Pertimbangan Peserta 
Didik
a. Student characteristics 

(watak peserta didik)
b. Student relevance 

(sesuai dengan peserta 
didik)

c. Student 
Involvement(keterlibata
n peserta didik)



2014-04-21

2

3. Pertimbangan Isi :
a. Curiculair –Relevance
b. Content-Soundness
c. Content-Presentation 

4. Pertimbangan Guru
a. Teacher utilization (tujuan 

pendidikan, media tunggal/multi, 
kepentingan individu/klpk)

b. Teacher Peace of Mind (mampu 
memecahkan masalah, jgn 
menambah masalah)

Penyimpanan & pemeliharaan :
1. Memperkecil tingkat kerusakan 

yang mungkin timbul
2. Tahan Lama
3. Membuat media yang ada sll 

siap pakai

(Pribadi & Katrin, 2008)

1. BAHAN KERTAS

• Simpan pada tempat yang jauh 
dari panas/sinar matahari

• Permukaan dan pingiran kertas 
yang sering dipegang (bisa cepat 
kusam dan robek) perlu diberi 
pelindung, dijilid atau pelindung 
lubang

• Hindari penyimpanan bahan dari 
kertas dengan cara menggulung 

• simpan bahan dari kertas dengan 
cara menggantung dengan 
menambah beban di bawahnya.

(Pribadi & Katrin, 2008)

2. Bahan Film 
• Bila kena sinar matahari 

akan menimbulkan 
keretakan, meleleh, 
noda dan warna akan 
pudar. 

• Film sebaiknya 
disimpan dalam 
bungkus yang 
disediakan produsen.

(Pribadi & Katrin, 2008)

3. Bahan Magnetik (pita 
tape, disk) 
• Tape harus dipasang 

pada reelnya dan 
digulung kencang dan 
disimpan secara vertikal. 

• Hindarkan tape dari 
debu, dan udara 
lembab. 

(Pribadi & Katrin, 2008)

• Disk harus dijauhkan 
dari minyak, debu dan 
kotoran. 

• Disk hanya dipegang 
bagian pinggir saja, 
gunakan pembersih 
untuk membersihkan, 
disimpan secara 
vertikal, hindari goresan 
dan udara lembab.
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4. Bahan Plastik

• Disimpan rata agar 
tidak melenggung 
dan tertekuk. 

• Hindari panas, 
simpan dalam 
kantong pelindung.

(Pribadi & Katrin, 2008)

1. POSTER
• Dipajang
• Bagian dari kegiatan 

pembelajaran/penyuluh
an (Daryanto, 2010)

Cara penggunaan:
1. Poster bisa dipasang 

atau dipegang oleh 
penyuluh

2. Menjelaskan isi poster 
kepada audiens secara 
singkat dan jelas

2. Lembar Balik (Flif Chart)
• Lembar balik dapat 

digunakan dalam 
pertemuan kelompok 
maksimal 30 orang.

• Flipbuk/lembar balik meja 
digunakan untuk kunjungan 
rumah

• Flipbuk dapat juga 
digunakan untuk kelompok 
kecil yang terdiri dari 4-5 org.

(Supariasa, 2012)

• Cara Penggunaan  Lembar 
Balik:

1. Tempatkan pada tempat 
yang cocok

2. Perkenalkan subjeknya
3. Sajikan tiap gambar dan 

berikan penjelasan
4. Tutup Chart bila perlu
5. Kembali pada gambar-

gambar yang pokok
6. Kalau perlu buat penjelasan 

singkat

3. Flashcard
• Sejumlah kartu 

bergambar yang 
biasanya berukuran 25x30 
cm, dengan tujuan 
menyampaikan masalah 
tertentu.

• Keterangan tentang 
gambar tercantum 
dibagian belakang setiap 
kartu yang harus 
dibacakan oleh yang 
menggunakannya.
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Penggunaan:  
• Flashcard  

digunakan pada 
pertemuan dengan 
jumlah peserta tidak 
lebih dari 30 orang. 

• Flashcard kurang 
cocok untuk >30 
org karena tidak 
semua orang akan 
melihatnya dengan 
jelas.

Cara Penggunaan Flashcard :
1. Kartu dipegang seluruhnya 

dengan bagian gambar 
menghadap ke 
sasaran/klien

2. Penyuluh/konselor 
menjelaskan gambar 
tersebut halaman demi 
halaman berdasarkan 
pesan yang ada dibalik 
gambar tersebut

Cara Penggunaan Flashcard:
3. Kartu yang telah diperlihatkan 

dan dijelaskan lalu disimpan 
kembali pada urtan yang 
paling belakang

4. Seluruh kartu yang sudah 
dijelaskan dicek kembali 
urutan-urutannya dan 
disimpan kembali

4. Liflet
• Liflet banyak digunakan dalam 

konseling gizi.
• Liflet adalah selembar kertas yang 

dilipat sehingga dapat terdiri atas 
beberapa halaman.

• Kadang-kadang Liflet dapat 
diartikan sebagai selembar kertas 
yang berisi tulisan tentang sesuatu 
masalah untuk suatu saran dan 
tujuan tertentu. 
(Supariasa, 2012)
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