
1 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang masalah 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan belajar  sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar, namun yang akan dibahas mengenai 

media belajar yang ada di sekolah dasar, penjelasan tentang media dalam 

pembelajaran sebagai salah satu hal yang dapat mendukung keberhasilan 

siswa belajar, karena dalam proses belajar mengajar  guru sering kali 

melupakan media belajar yang ada di kelas. 

Menurut Ahmad dkk, (2008:81), guru minimal harus menguasai ilmu 

pendidikan (landasan pendidikan), di samping menguasai bidang study 

tertentu yang diampuhnya, menguasai metode pembelajaran, dan menguasai 

berbagai pendekatan pembelajaran. Kemampuan inilah yang memberikan 

warna pada pembelajaran di kelas, sehingga guru yang memiliki kompetensi, 

itu akan dapat mengelola proses pembelajaran peserta didik di kelas dengan 

baik. Salah satu contohnya adalah kemampuan memilih dan menggunakan  

media pembelajaran dalam kelas, karena media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dapat membangkitkan minat, motivasi dan memberikan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 

psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 
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orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses  pembelajaran 

dan penyampaian pesan, namun  Sebagai salah satu komponen pembelajaran, 

media tidak bisa luput dari pembahasan sistem pembelajaran secara 

menyeluruh. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus 

mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Setiap jenis 

media memiliki karakteristik tertentu yang perlu kita pahami, sehingga kita 

dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di 

lapangan. Namun pada kenyataannya bagian inilah yang masih sering 

terabaikan guru kurang bisa memanfaatkan media yang sudah ada dikelas 

namun terlalu terpacu pada materi. Penjelasan dengan kata-kata mungkin akan 

menghabiskan waktu yang lama. Pemahaman murid berbeda sesuai dengan 

pengetahuan mereka sebelumnya, bahkan mungkin akan menimbulkan 

kesalahan persepsi (Sutjiono, 2005:78). 

 Cara ini akan membantu guru dalam memberikan penjelasan. Selain 

menghemat kata-kata, menghemat waktu, penjelasan gurupun akan lebih 

mudah dimengerti oleh murid, menarik, membangkitkan motivasi belajar, 

menghilangkan kesalahan pemahaman, serta informasi yang disampaikan 

menjadi konsisten. Penggunaan media adalah cara yang paling tepat dan 

bijaksana dilakukan oleh guru. Media belajar itu diperlukan oleh guru agar 

pembelajaran berjalan efektif dan efisien. 

Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak guru SD belum 

sepenuhnya dapat memilih dan menggunakan media yang tepat di kelas dalam 

pembelajaran. Meskipun di sekolah telah tersedia media yang bisa menunjang 
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dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, namun guru belum sepenuhnya 

mampu mendayagunakan media dengan baik. Selain ini banyak guru yang 

cenderung menggunakan buku paket sebagai satu-satunya sumber/bahan 

mengajar di kelas. 

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti tertarik melakukan 

sebuah penelitian untuk mengetahui pemilihan dan penggunaan mediadi 

sekolah. Dengan mengetahui cara guru dalam memilih dan menggunakan 

media maka dapat diketahui pula tingkat pengetahuan dan keterampilan. 

Belum atau tidak digunakannya media pembelajaran dikelas bukan serta-merta 

karena ketidak tersediaan disekolah, atau keterbatasan waktu pembelajaran di 

kelas, namun juga dapat disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran. 

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena disamping 

mengetahui pelaksanaan guru dalam memilih dan menggunakan media juga 

dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala guru dalam 

menguasai media pembelajan di kelas. 

 

2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitan di bawah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa pertimbangan guru dalam pemilihan  media pembelajaran? 

2. Faktor apa yang menjadi kendala guru dalam pemilihan media 

pembelajaran? 

3. Bagaimana pelaksanaan guru dalam penggunaan media pembelajaran? 
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4. Faktor apa yang menjadi kendala guru dalam penggunaan media 

pembelajaran? 

3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pertimbangan guru dalam pemilihan media pembelajaran. 

2. Mengetahui pelaksanaan penggunaan media pembelajaran. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala guru memilih media. 

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala guru menggunakan 

media. 

5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antaralain : 

1. Manfaat teoretis 

 Manfaat penelitian ini adalah secara umum hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada guru dalam memilih 

dan menggunakan media pembelajaran dalam kelas, utamanya pada 

upaya untuk meningkatkan kreativitas guru pada saat mengajar atau 

mendidik dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran 

dan prestasi belajar siswa jadi lebih baik. Secara khusus hasil 

penelitian ini memberikan kontribusi kepada guru yaitu merubah 

anggapan bahwa pembelajaran tidak hanya mementingkan hasil tapi 

juga mementingkan proses. 
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2. Manfaat praktis 

1. Manfaat bagi guru 

Dapat membantu guru memperbaiki kinerja, berkembang secara 

professional dan dapat meningkatkan kompetensi mengajarnya 

dengan menggunakan media. 

2. Manfaat untuk peneliti 

Bagi peneliti sebagai tambahan bekal, wawasan dan pengalaman 

dalam tahapan pembinaan diri sebagai calon pendidik, penelitian 

ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman penelitan 

selanjutnya. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Bagi sekolah penelitian ini dapat menjadikan refrensi dalam 

meningkatkan kreativitas Guru dan prestasi belajar siswa pada 

semua mata pelajaran yang apa bila guru itu bisa memanfaatkan 

dan menggunakan media pembelajaran dalam kelas, sehingga 

proses pembelajaran akan lebih aktif, kreatif, menyenangkan, dan 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 
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