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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

1. Guru Sekolah Dasar 

1. Pengertian Guru 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, di intifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

mandiri, dan disiplin. Guru juga harus mampu mengambil keputusan secara 

mandiri (independenet), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai 

dengan kondisi peserta didik, dan lingkungan. Guru harus mampu bertindak 

dan mengambil keputusan secara cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran, 

terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran dan peserta didik, tidak 

menunggu perintah atasan atau kepala sekolah (Mulyasa, 2009: 35-37).  

Definisi lain menyebutkan bahwa guru adalah semua orang yang 

berwenang dan bertanggung jawab terhadap mendidik murid-murid, baik 

secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah. 

Guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistik adalah berada pada 

tingkatan tertinggi dalam sistem pendidik nasional. Karena guru dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun 

tugas guru baik yang terkait dengan kedinasan dan profesinya di sekolah 

(Syaiful, 2009:21).  
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Tidak ada guru yang benar yang tidak menginginkan kesuksesan anak 

didiknya, atau menjadi sampah masyarakat. Pendidikan yang benar dapat 

mendorong guru selalu memberikan perhatian pada persoalan yang dialami 

oleh anak didik. Di berbagai kesempatan para guru yang tinggi dedikasinya 

tidak memperdulikan hambatan yang dihadapinya.  

2. Tugas Guru 

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun 

diluar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apa bila kita kelompokkan terdapat 

tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, 

dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi 

meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Tugas guru dalam bidang 

kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua 

kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para 

siswanya, tugas dan peran guru tidaklah terbatas didalam masyarakat, 

bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategi yang memilih 

peran yang penting dalam bentuk gerak maju kehidupan bangsa (Usman, 

2007: 6-7). Definisi lain menyebutkan tugas dan kewajiban guru baik yang 

terkait langsung dengan proses belajar mengajar maupun tidak terkait 

langsung dengan proses belajar mengajar maupun tidak terkait langsung, 

sangatlah banyak dan berpengaruh pada hasil belajar mengajar (Syaiful, 

2009:14). 

Dalam melaksanakan tugas guru bukanlah sebatas kata-kata akan 

tetapi dalam bentuk perilaku, tindakan, dan contoh – contoh, oleh karena 

Pemilihan dan Penggunaan..., Guntur Desi Ari Wibowo, FKIP UMP, 2015



8 

 

 
 

itu sikap dan tingkah laku jauh lebih efektif dibanding dengan perkataan 

yang dibarengi dengan amal nyata. Lebih jauh Wens Tanlain dkk, (1989) 

menyebutkan dalam beberapa poin yang menjadi tanggu jawab seorang 

guru antara lain: mematuhi norma dan mematuhi nilai kemanusiaan, 

menerima tugas mendidik bukan sebagai beban, tetapi dengan gembira dan 

sepenuh hati, menyadari benar akan apa yang dikerjakan dan akibat dari 

semua perbuatan itu, belajar dan mengajar memberikan penghargaan 

kepada orang lain termasuk kepada anak didik, bersikap arif bijaksana dan 

cermat serta hati-hati, dan sebagai orang beragama melakukan  kesemua 

yang tersebut di atas berdasarkan taqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. 

Peran guru ditampilakan demikian ini, akan membentuk karakteristik 

anak didik atau lulusan yang beriman, berakhlak mulai, cakap mandiri, 

berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Pendek kata guru wajib bertanggung 

jawab atas segala sikap, mengorbankan tugas mengajar adalah tidak tepat. 

3. Kompetensi Guru 

 Banyak pakar membicarakan tentang kompetensi yang pada 

prinsipnya merujuk pada pengertian yang sama. Dalam makna yang lebih 

luas kompetensi memiliki arti sebagai kecakapan, kebiasaan, keterampilan 

yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupannya (Syaodih dalam Aamad, 

2008: 70) baik sebagai pribadi, warga masyrakat, siswa dan termasuk juga 

guru. Kata-kata tersebut sebenarnya memiliki makna khusus, tetapi secara 

umum dapat diartikan sama, yaitu sebagai perilaku atau performasi yang 

diperlihatkan seseorang dalam beraktivitas, melaksanakan tugas, 
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menyelesaikan pekerjaan, memecahkan masalah dan sebagainya. Sejalan 

dengan itu menurut Barlow (Muhibin dalam Aamad: 2008: 70) bahwa 

kompetensi guru adalah the ability of a teacher to responsibility perform 

his or her duties appropriately, yang berarti bahwa kompetensi guru 

merupakan kompetensi dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

secara bertanggung jawab dan layak. 

 Secara yuridis mengenai pentingya Guru memiliki kemampuan, 

sehingga ia kompeten di dalam menjalankan profesinya sesuai dengan 

bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dalam Bab IV Bagian kesatu pasal 8, yaitu “Guru wajib 

memiliki kualifikas, kompetensi dan sertifikasi pendidikan, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kompetensi untuk mewujudkan pendidikan 

nasional”. Selanjutnya pada Pasal 8 meliputi potensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi (Aamad dkk, 2008:70-71). 

 Berdasarkan uraian yang kompleks tentang kompetensi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi kecakapan atau keterampilan 

yang dibutuhkan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya 

atau sebagai perilaku atau performasi yang diperlihatkan seseorang dalam 

beraktifitas, melaksanakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, merupakan 

karakteristik dasar individu yang mempengaruhi efektivitas cara berfikir 

dan bertindak, serta membentuk kinerja yang tinggi dalam melaksanakan 

pekerjaan : 
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1. Kompetensi pedagogik 

 Sebelum sampai pada pengertian yang lengkap mengenai 

kompetensi pedagogik, terlebih dahulu akan dijelaskan arti pedagogik 

itu sendiri. Pedagogik itu, menurut asal katanya terdiri dari dua suku 

kata, yaitu: paes dan gogos, di mana paes berarti “mendidik” dan 

gogos, berarti “ilmu”, jadi pedagogik adalah ilmu mendidik. Oleh 

karena itu kompetensi pedagogik sebagaiman dinyatakan dalam UU RI 

Nomor 14 Tahun 2005 memiliki sebagai kompetensi seorang guru 

dalam mengelola peroses pembelajaran peserta didik yang didasarkan 

pada ilmu pendidikan. 

 Seorang guru yang telah mempunyai kompetensi pedagogik 

minimal telah menguasai ilmu pendidikan (landasan pendidikan) di 

samping menguasai menguasai bidang setudi tertentu yang 

diampuhnya, menguasai metode pembelajaran, dan menguasai 

berbagai pendekatan pembelajaran. Kompetensi-kompetensi inilah 

yang memberikan warna pada profesi guru, sehingga orang-orang yang 

memiliki kompetensi pedagogiklah yang dapat mengelola proses 

pembelajaran peserta didik di kelas dengan baik. Pedagogik mencakup 

berbagai aspek, diantaranya didaktik dan metodik. Didaktik berasal 

dari bahasa Yunani didaskein yang berarti pengajaran dan didaktikos 

berarti pandai mengajar (Aamad dkk, 2008:81). 

 Berdasakan uraian pendapat di atas maka dapat disimpulkan 

pedagogik adalah ilmu mendidik, yang mencngkup didaktik dan 
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metodik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi seorang guru 

dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik yang didasarkan 

pada ilmu mendidik. Seorang guru yang telah mempunyai kompetensi 

pedagogik minimal menguasai ilmu bidang pendidikan (landasan 

pendidikan) disamping menguasai bidang studi tertentu yang 

diampuhnya, menguasai metode pembelajaran, dan menguasai 

berbagai pendekatan pembelajaran. 

2. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kompetensi guru dalam penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

mereka membimbing peserta didik menguasai materi yang diajarkan, 

hal ini sejalan dengan Johnson (dalam Aamad, 2008: 106) bahwa 

“kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pelajaran, yang 

terdiri atas penguasaan bahasa/materi yang harus diajarkan, dan 

konsep-konsep dasar keilmuan dari bahasa yang diajarkanya itu”.  

Sementara itu (Peter Jevis) menambahkan, bahwa kompetensi 

profesional meliputi tiga elemen, yakni: 

1. pengetahuan dan pemahaman tentang disiplin akademik, elemen 

pisikomotor, hubungan interpersonal, dan nilai-nilai norma. 

2. ketrampilan-ketrampilan dalam melaksanakan prosedur-prosedur 

yang bersifat pisikomotorik, berinteraksi dengan orang lain. 

3. Sikap-sikap profesional dengan demikian, kompetensi profesional 

guru berkaitan dengan kompetensi penguasaan bidang keilmuan 
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yang didalaminya yang membedakanya dari orang yang tidak 

mempelajari secara insensif melalui pendidikan jangka panjang 

(Aamad dkk, 2008:105). 

Dari uraian penjelasan mengenai kompetensi profesional maka 

dapat disimpulkan kompetensi profesional adalah kompetensi guru 

dalammelaksanakan tugas-tugasnya, yang mencangkup: merencanakan 

program pembelajaran yang termasuk pula didalamnya dalam 

menyusun silabus dan rencana pembelajaran; menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam; memimpin dan mengarahkan 

siswa; mengelola kelas; memiliki konsep-konsep keilmuan mantap; 

memilih dan menentukan media dan sumber belajar yang tepat; serta 

menyusun instrumen evaluasi, menentukan keberhasilan siswa didalam 

mempelajari suatu pokok bahasa. 

4. Kompetensi personal 

Kompetensi personal atau kompetensi pribadi, menurut Surya 

(dalam Aamad, 2008: 117), seperangkat perilaku yang berkaitan 

dengan kompetensi individu dalam mewujudkan dirinya sebagai 

pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, 

dan pemahaman diri. Semantara itu (Romi Sditha) menyebutkan bahwa 

kompetensi personal adalah kompetensi kepribadian yang mantap, 

setabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik 

dan berahlak mulia, sejalan dengan pendapat itu dalam hal ini 

(Purnomo) mengemukakan bahwa kompetensi personal berkaitan 
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dengan kematangan kepribadian guru yang bersangkutan(Aamad dkk, 

2008:117). 

 Kompetensi personal terbentuk dari watak, perilaku, konsep diri, 

motif, pengetahan serta ketrampilan yang berpengaruh terhadap, 

karakter, sikap, perilaku serta kompetensi dan kemauan dalam 

menghadapi pekerjaan. Oleh karena itu hal-hal seperti itu : 

pembawaan, keyakinan, kebiasaan dan pendidikan berperan atas 

terbentuknya kompetensi personal ini. Artinya kepribadian itu 

merupakan perpaduan antara pembawaan yang sulit diubah dengan 

pembentukan mualai pembisaan dan pendidikan sehingga menjadi 

suatu individu yang khas. Kepribadian yang mantap akan 

memancarkan perilaku yang sederhana, jujur, adil, berwibawa, matang 

dan dewasa (Aamad dkk, 2008:117-118). 

5. Kompetensi sosial 

 Pakar pisikologi pendidikan Garner (dalam Aamad dkk, 2008: 119) 

menyebut kompetensi sosial sebagai social intelgenc atau kecerdasan 

sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari sembilan 

kecerdasan (logika, bahasa, musik, ruang, raga, pribadi, alam, dan 

kuliner) yang berhasil didefinisikan. Kecerdasan lain terkait erat 

dengan kecerdasan sosial dalam kecerdasan pribadi, lebih khusus lagi 

kecerdasan emosi atau emotional intelegence (Goleman), juga terkait 

dengan kecerdasan-kecerdasan lain. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah kompetensi seseorang 
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berkomunikasi, bergaul, bekerja sama dan memberi kepada orang lain. 

Sementara itu (Surya) menyebutkan bahwa kompetensi sosial 

merupakan perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari 

pemahaman diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan 

sosial serta tercapai interaksi sosial secara efektif. Dengan demikian 

kompetensi sosial mencangkup kompetensiinteraktif dan pemecahan 

masalah kehidupan sosial. (Aamad dkk, 2008:118-119) 

  Berdasarkan pengertian dari kompetensi personal dan kompetensi 

sosial di atas dapat disimpulkan; kompetensi personal atau kompetensi 

individu berkenan dengan kompetensi individu mewujudkan dirinya 

sebagai pribadi yang mandiri dewasa dan teladan. kompetensi sosial 

merupakan kompetensi individu untuk menjalani kerjasama dan 

berkomunikasi dengan orang lain sehingga tercipta hubungan timbal 

balik yang harmonis dan terhindar dari konflik. 

 

6. Media Pembelajaran 

1. Pengertian/Definisi 

 Media adalah perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi 

pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. 

Peralatan atau perangkat keras (hardware) merupakan sarana untuk dapat 

menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Kata media 

berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium 

yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Medoe adalah 
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perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepenerima pesan. Menurut 

Gagne (dalam Sadiman dkk, 2008: 6, 27 ). menyatakan bahwa media 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsangnya untuk belajar. 

Arsyad (dalam Hasruddin, 2009) memperkirakan dengan mengacu pada 

teori Dale bahwa perolehan informasi  melalui indera pandang berkisar 

75%, melalui indera dengar sekitar 13% dan melalui indera lainnya sekitar 

12%. Sehubungan dengan ini maka media merupakan salah satu alternatif 

yang baik, yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Klasifikasi tersebut kemudian disebut dengan kerucut pengalaman, yang 

dapat digambarkan dalam kerucut gambar 1.1 

 

 

 

 

 10% 

Reading 

 20%    Hearing words     Abstrak 

30%          Looking at pictures   

     watching a movie 

     50%    Looking at an exhibit 

          watching a demonstration 

                  Seeing it done on location 

 70%         Participating in a discussion 

                giving a talk   Kongkrit 

90%    Doing a dramatic presentation 

Simulating the real experience 

Doing the real thing 

    Gambar 1.1: Kerucut Pengalaman Edgar Dale. 

Kerucut ini merupakan elaborasi  yang rinci dari  konsep  tiga  tingkatan 

pengalaman. Hasil belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman 
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langsung (konkret), kenyataan yang ada  dilingkungan kehidupan seseorang 

kemudian melalui benda tiruan, sampai  kepada lambang verbal (abstrak). 

Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media penyampaian 

pesan itu urutan-urutan ini tidak berarti  proses belajar dan interaksi 

mengajar belajar harus selalu dimulai dari pengamatan langsung, tetapi 

dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan pertimbangan situasi 

belajarnya. 

2. Jenis Media 

Untuk tujuan-tujuan praktis, di bahas ini akan karakteristik beberapa 

jenis media yang lazim dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. 

(Djamarah, 2006: 124) mengklasifikasikan media menurut jenisnya yaitu: 

1. Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan ketrampilan 

suara saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini 

cocok untuk orang tuli yang mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

2. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

pengelihatan. Media visual ini ada yang berbentuk gambar diam 

seperti sterip, slide (filem bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan 

cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang 

bergerak seperti filem bisu dan filem kartun. 
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3. Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai keterampilan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. 

Menurut pendapat (Sadima, 2008: 28-49) jenis media dibagi mendjadi 

dua yaitu: 

1. Media Grafis 

 Media grafis termasuk media visual. Sebagaiman halnya media 

yang lain media grafis berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber 

ke penerim pesan. Saluran yang dipakai menyangkut indra penglihatan. 

Pesan yang akan disampaikan tuangkan kedalam simbol-simbol 

komunikasi visual, contohnya seperti gambar/foto, sketsa, diagram, 

bagan, grafik, kartun,  poster, peta, dan globe. 

2. Media Audio 

 Berbeda dengan grafis, media audio berkaitan dengan indra 

pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-

lambang auditif, baik verbal (dalam kata-kata/ bahasa lisan) maupun 

non verbal. Ada beberapa jenis media dapat kita kelompokan dalam 

media audio, antara lain radio, piringan hitam, perekam pita maTUetik, 

dan laboratorium bahasa. 
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3. Fungsi Media 

 Media pembelajaran tidak selalu identik dengan peralatan canggih 

dan mahal, benda yang paling murah dan sederhanapun bisa menjadi media 

pembelajaran, tergantung guru memanfaatkannya menjadi sebuah media. 

Istilah media berasal dari bahasa Latin yaitu „medium” yang berarti 

„between‟ atau antara. Medium merujuk pada segala sesuatu yang 

membawa pesan  dari sumber pesan kepada  penerima.Locatis dan 

Atkinsan (1984) mendefinisikan media sebagai alat (baik audiovisual 

maupun elektronik) untuk mentransfer atau mengirimkan pesan. 

Menurut Heinich, Molenda dan Russel (1985) media adalah alat 

komunikasi, yang berarti segala sesuatu yang membawa informasi dari 

sumber kepenerima secara teknis media pembelajaran menurut Richard 

(dalam Kasbollah, 1993) merupakan segala media yang digunakan dalam  

perencanaan pembelajaran danditentukan oleh kebutuhan dari tujuan, 

materi, dan metode pembelajaran. Secaralebih luas Latuheru (1988) 

menyatakan bahwa media pembelajaran adalah materi, alat, dan metode 

atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar agar proses 

interaksi dalam komunikasi pendidikan antara guru dan siswa dapat 

berlangsung secara efektif dan efesien. 

4. Pemilihan Media 

1. Kriteria Pemilihan Media  

Kriteria pemilihan media yang perlu dipertimbangkan dalam 

pemilihan media yaitu tujuan pembelajaran, keefektifan, peserta didik, 
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ketersediaan, kualitas teknis, biaya, fleksibilitas, dan kompetensi orang 

yang menggunakannya serta alokasi waktu yang tersedia. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas tentang hal ini akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan pembelajaran. Media hendaknya dipilih yang dapat 

menunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok 

untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling 

cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik 

tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan 

digunakan. 

2. Keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, 

mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

3. Ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? 

Kalu belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? 

Untuk tersedianya media ada beberapa alternatif yang dapat diambil 

yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta 

didik, meminjam menyewa, membeli dan mungkin bantuan. 

4. Kualitas teknis. Apakah media media yang dipilih itu kualitas baik? 

Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana 

keadaan daya tahan media yang dipilih itu.? 
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5. Kompetensi orang yang menggunakannya. Betapapun tingginya 

nilai kegunaan media, tidak akan memberi manfaat yang banyak 

bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. 

6. Alokasi waktu, waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran 

akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk 

itu ketika memilih media pembelajaran kita dapat mengajukan 

beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia 

cukup untuk pengadaan media, apakah waktu yang tersedia juga 

cukup untuk pengunaan Sungkono (dalam Muhammad Faiq, 2013). 

7. Langkah-Langkah Pemilihan media Media 

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan 

media pembelajaran. Pendapat Gagne dan Briggs yang dikutip oleh 

Muhammad Ali  (dalam Muhammad Faiq, 2013) dalam pemilhan 

media pembelajaran yaitu:  

1. Merumuskan tujuan pembelajaran 

2. Mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar 

3. Memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung 

4. Menentukan tipe perangasang untuk tipe peristiwa 

5. Mendaftar tipe media yang digunakan pada setiap peristiwa dalam 

pengajaran 

6. Mempertimbangkan (berdasarkan nilai kegunaan) media yang 

dipakai 

7. Menentukan media yang terpilih akan digunakan 

8. Menulis rasional (penalaran) memilih media tersebut 
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9. Menulis tata cara pemakaiaan pada setiap peristiwa 

10. Menulis ckrip prmbicaraan dalam penggunaan media 

11. Prinsip-Prinsip Penggunaan Media Pembelajaran 

Sungkono (dalam Muhammad Faiq, 2013) penggunaan media 

pembelajaran dalam pemebelajaran akan memberi kontribusi terhadap 

efektifitas pencapaiaan tujuan pembelajaran. Peran tersebut tercermin 

dari kompetensi dalam pemilihan mediayang digunakan, penggunaan 

media pembeljaran dalam proses pembelajaran perlu 

mempertimbangkan beberapa prinsip, yaitu: 

12. Tidak ada satu mediapun yang baling baik untuk semua tujuan 

13. Media dalah bagian integral dari proses pembelajaran 

14. Media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya dalah 

untuk memudahkan belajar peserta didik 

15. Kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada 

kekongkritan dan keabstrakannya saja. 

16. Langkah-Langkah Penggunaan Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yang telah dipilih agar dapat digunakan 

secara efektif dan efisien perlu menempuh langkah secara sistematis 

(Sungkono). Ada tiga langkah yang pokok yang dapat dilakukan yaitu: 

17. Persiapan  

Persiapan adalah kegiatan dari kegiatan dari seorang tenaga 

pengajar yang akan mengjar dengan menggunakan media 

pembelajaran. 

18. Pelaksanaan/Penyajian 
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Proses pembelajaran dengan mengunakan media pembelajaran perlu 

mempertimbangkan seperti: 1)Bahwasemua media dan peralatan 

telah dan siap digunakan, 2) jelaskan tujuan yang akan dicapai, dll. 

19. Tindak Lanjut 

Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman 

peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan 

media. 

20. Pengunaan Media 

(Sadiman dkk, 2008: 17) Berpendapat penggunaan media pendidikan 

secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Dalam 

hal ini media pendidikan berguna untuk: 

21. Menimbulkan kegairahan belajar 

22. Memungkinkan iteraksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyatan 

23. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kompetensi dan 

minatnya. 

1. Tujuan Penggunaan Media 

Tujan penggunaan media ialah sebagai alat bantu mengajar, 

yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan 

guru. Media pengajaran adalam metode komponen metode 

mengjara sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi peruses 

interaksi guru, siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan 

belajarnya (Nana, 2002: 7). 
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2. Manfaat Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Kelas. 

Menurut (Djamarah, 2006:134) media pembelajaran 

mempunyai manfaat, diantaranya sebagai berikut: 

1. Dengan media dapat meletakan dasar-dasar yang nyata untuk 

berfikir karena itu dapat mengurangi verbalisme. 

2. Dengan media dapat memperbesar minat dan perhatian siswa 

untuk belajar. 

3. Dengan media dapat meletakan dasar untuk perkembangan 

belajar sehingga hasil bertahap. 

4. Dengan media dapat memberikan pengalaman yang nyata dan 

dapat menumbuhkan kegiatan pada setiap siswa. 

5. Dengan media dapat membantu tumbuhnya perkembangan 

kompetensi berbahasa. 

6. Denagan media siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, 

tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, melakukan 

mendemontrasikan. 

7. Manfaat Pnggunaan Media Bagi Guru Dan Siswa 

1. Manfaat Bagi Guru 

Media memiliki manfaat bagi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. (Azhar, 1996 : 15) menyatakan bahwa fungsi 

atau manfaat media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 
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mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan 

lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. 

2. Manfaat Bagi Siswa 

Hamlik mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar dapat membangkitkan 

keinginan, minat baru, membangkitkan motifasi, rangsangan 

kegiatan belajar, meningkatkan pemahaman. Mendapat lain 

mengemukakan (Ibrahim) media pembelajaran membawa dan 

membangkitkan rasa senang, gembira bagi siswa dan 

mempengaruhi semangat mereka, membantu memantapkan 

pengetahuan pada benak para siswa (Azhar, 1996 : 15-16). 

 

3. Peran Media Dalam Pembelajaran 

Secara umum media pendidikan mempunyai kegunaan sebai berikut: 

1. Memperjelas pengajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka) 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra, seperti misalnya: 

1. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelapse dan speed photography. 

2. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model dan diagram. 

3. Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi dan iklim) dapat 

divisualkan dalam bentuk filem, bingkai, gambar, dan lain-lain. 

Pemilihan dan Penggunaan..., Guntur Desi Ari Wibowo, FKIP UMP, 2015



25 

 

 
 

4. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sifat pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna untuk: 

1. Menimbulkan kegairahan belajar 

2. Memungkinkan iteraksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyatan 

3. Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kompetensi dan 

minatnya. 

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan linkungan 

dan pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi 

pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa, maka guru banyak 

mengalami kesulitan bilaman semua itu harus diatasi sendiri. Halini akan 

lebih sulit bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. 

Masalah ini dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan 

kompetensinya dalam: 

1. Memberikan perangsangan yang sama 

2. Mempersamakan pengalaman 

3. Menimbulkan persepsi yang sama (Sadiman dkk, 2008: 17-18). 

Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. 

Menurut Dayton meskipun telah lama disadari bahwa banyak keuntungan 

penggunaan media pembelajaran, penerimaannya serta pengintegrasiaannya ke 

dalam program-program pengajaran pelajaran amat lambat. Mereka 

mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukan dampak positif 
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dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau 

sebagi cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut : 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku 

2. Pembelajaran bisa lebih menarik 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkan teori belajar dan 

prinsip-prinsip pisikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, 

umpan balik, dan penguatan. 

4. Berdasarkan uraian yang kompleks tentang manfaat media, maka dapat 

disimpulkan bahwa media pendidikan sangat menunjang keberhasilan 

dalam pemeblajaran dan membuat siswa menjadi cepat tangkap atau 

mudah mengerti dalam pembelajarn dikelas. 

5. Kualitas hasil belajar yang di peroleh dapat di persingkat karena 

kebanyakan medihanya memerlukan waktu singkat. 

6. Sikap positif siswa terhadap apa mereka pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat ditingkatkan. 

7. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif, beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan sehingga guru dapat memusatkan perhatian kepada 

aspek penting lainya dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai 

konsultan atau penasehat siswa (Azhar, 2007: 21-23). 

Encyclopedia of Educational Researh dalam Hamalik merincikan 

peran media dalam pembelajaran sebagai berikut: memperbesar perhatian 

siswa, mempberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 
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berusaha sendiri di kalangan siswa, membantu tumbuhnya pengertian yang 

dapat membantu perkembangan kompetensi berbahasa, dan memberikan 

pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain,dan membantu 

efisiensi dalam keragaman yang lebih banyak dalam belajar (Azhar, 2007: 25). 
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