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ABSTRAK 

 
Niarsa, Aditiya. 2013. Studi Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD 

Negeri 01 Ledok. Skripsi. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Drs. Wardi, M.Pd. 

Pembimbing II Heri Triluqman B, S.Pd. 

Kata kunci : kompetensi guru, media pembelajaran, TIK. 

 

Seiring dengan berjalannya waktu dan semakin pesatnya tingkat intelektualitas 

dan kualitas kehidupan, dimensi pendidikan yang semakin kompleks, dan 

membutuhkan desain pendidikan yang tepat. Peran media pembelajaran sangat 

penting dalam proses kegiatan belajar mengajar karena membantu siswa dalam 

mempermudah pemahaman tentang isi materi yang diajarkan. Berdasarkan observasi 

dan wawancara dengan guru SD Negeri 01 Ledok guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK masih terbatas dan kegiatan pembelajaran kurang 

bervariasi, tidak menarik dan masih cenderung konvensional. Masalah dari penelitian 

ini yaitu bagaimana kompetensi guru dalam merancang, memproduksi dan 

memanfaatkan media pembelajaran?, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam merancang, memproduksi 

dan memanfaatkan media pembelajaran. 

Penelitian ini adalah penelitian survei lapangan. Subjek penelitian ini adalah 

guru SD Negeri 01 Ledok yang berjumlah sembilan orang. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif deskriptif prosentase, adapun teknik pengumpulan 

datanya adalah menggunakan angket. 

Hasil penelitian yang didapat adalah kompetensi guru dalam merancang media 

pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 24,7 dengan katagori cukup, kompetensi 

guru dalam memproduksi media pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 22,7 

dengan katagori cukup, dan kompetensi guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 29,72 dengan katagori baik. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kompetensi guru dalam marancang 

dan memproduksi media termasuk dalam kategori cukup, sedangkan dalam 

memanfaatkan media sudah baik. Saran yang dapat diberikan, sebaiknya guru lebih 

meningkatkan kompetensinya dalam merancang, memproduksi dan memafaatkan 

media pembelajaran berbasis TIK untuk mendukung proses pembelajaran . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menetapkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Meningkatkan potensi serta aktivitas belajar siswa menjadi tanggung 

jawab seorang guru, dengan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 

menyenangkan. Seorang guru sebagai motor penggerak berjalannya proses 

pembelajaran memiliki tugas yang sangat penting. Dalam pembelajaran, tugas 

utama seorang guru adalah mengajar, mendidik serta melatih peserta didik dalam 

mencapai kecerdasan kognitif, afektif serta psikomotorik yang optimal sesuai 

dengan kompetensi. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang 

guru harus mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam menguasai materi 

pelajaran, menyampaikan pelajaran serta melakukan evaluasi pelajaran dengan 

baik. 

Pendidikan adalah aspek universal yang selalu dan harus ada dalam 

kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan pernah berkembang 
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dan berkebudayaan. Disamping itu, kehidupan manusia juga akan menjadi statis 

tanpa ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan 

kepunahan. Oleh karena itu, menjadi fakta yang yang tidak terbantahkan bahwa 

pendidikan adalah sesuatu yang mutlak dalam kehidupan. 

Seiring berjalannya waktu dan dengan semakin pesatnya tingkat 

intelektualitas dan kualitas kehidupan, dimensi pendidikan yang semakin 

kompleks, dan tentu saja hal itu membutuhkan sebuah desain pendidikan yang 

juga tepat dan sesuai dengan kondisinya. Oleh karena itu, berbagai teori, metode, 

dan desain pembelajaran, serta pengajaran dibuat dan diciptakan untuk 

mengapresiasi semakin beragamnya tingkat kebutuhan dan kerumitan 

permasalahan pendidikan. 

Dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa 

guru harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Serta guru juga Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru pasal tiga ayat empat menyatakan bahwa kompetensi pedagogik 

yang harus dikuasai guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang 

salah satunya adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam 

pendidikan formal pada umumnya karena bagi peserta didik, guru sering dijadikan 

tokoh teladan. Oleh karena itu, guru seharusnya memilki perilaku dan kompetensi 
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yang memadai untuk mengembangkan siswa secara utuh. Untuk melaksanakan 

tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu 

menguasai berbagai hal terutama kompetensi kepribadian, sosial dan profesional. 

Salah satu kemampuan kepribadian yang harus dimiliki guru adalah guru mampu 

mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan dalam bidang profesinya 

maupun spesialisasinya. Dalam menyikapi kemajuan ilmu dan teknologi 

informasi yang terus berkembang, seorang guru harus mampu mengikuti setiap 

perubahan yang ada. 

Untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar yang optimal, guru 

membutuhkan suatu media pembelajaran. Peran media sangat penting dalam 

proses pembelajaran karena membantu siswa mempermudah pemahaman tentang 

materi yang diajarkan. Pemanfaatan ilmu teknologi dan informasi sebagai media 

yang mendukung proses pembelajaran serta memudahkan guru dalam 

menyampaikan dan memberikan pengertian kepada siswa terhadap materi yang 

diajarkan, selain itu dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa yang terlalu 

jenuh dengan model pembelajaran konvensional yang dilakukan guru dalam hal 

ini metode ceramah. Selain itu, media yang digunakan guru juga dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan menarik perhatian siswa. Sebagian besar 

lembaga sekolah telah memanfaatkan media untuk mendukung pembelajaran yang 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

bermutu tinggi serta terampil dalam memanfaatkan teknologi yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru di SD Negeri 01 

Ledok sudah mempunyai fasilitas komputer, liquid crystal display (LCD), dan 
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beberapa notebook/netbook baik milik pribadi guru maupun milik sekolah, 

pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di SD Negeri 01 Ledok sudah mengunakan 

dan memanfaatkan media pembelajaran. Hanya saja guru memanfaatkan media 

berbasis TIK sebagai fasilitas penunjang dalam kegiatan pembelajaran dan guru 

belum sepenuhnya bisa menciptakan atau membuat sendiri media yang digunakan 

untuk mengajar. Sehingga terkadang media yang digunakan tidak sepenuhnya 

sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat proses pembelajaran terjadi. Guru 

mendapatkan media pembelajaran dari download atau bantuan dari dinas 

setempat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian dengan judul “ Studi 

Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Negeri 01 Ledok Kecamatan Sambong 

Kabupaten Blora”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, 

itu disebabkan karena pengetahuan dan keterampilan dari diri guru itu 

sendiri tentang perkembangan teknologi, dan kurangnya perhatian dari 

lembaga terkait (belum mengadakan sosialisasi dan pelatihan tentang 

pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran), 
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sehingga sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah belum dapat di 

manfaatkan dengan baik. 

2. Kegiatan pembelajaran kurang bervariasi, tidak menarik, murid kurang aktif, 

dan masih cenderung konvensional, sehingga pada waktu kegiatan belajar 

mengajar berlangsung siswa tidak memperhatikan pelajaran dan membuat 

gaduh yang menyebabkan pembelajaran berjalan tidak kondusif.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dalam 

penelitian ini  dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kompetensi guru dalam merancang media pembelajaran 

berbasis TIK? 

2. Bagaimanakah kompetensi guru dalam memproduksi media pembelajaran 

berbasis TIK? 

3. Bagaimanakah kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam merancang 

media pembelajaran berbasis TIK di SD Negeri 01 Ledok. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam memproduksi 

media pembelajaran berbasis TIK di SD Negeri 01 Ledok. 



6 
 

 
 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam memanfaatkan 

media pembelajaran berbasis TIK di SD Negeri 01 Ledok 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoretis untuk 

mengetahui konsep media, pemilihan media, teori media, langkah-langkah 

pembuatan media, sejauh mana kompetensi guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK yang ada di SD Negeri 01 Ledok. Selain itu juga 

sebagai kontribusi hasil penelitian yang hasilnya dapat dipelajari dan dijadikan 

pertimbangan atau  referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru, memberikan tambahan pengetahuan bagi guru mengenai konsep 

dasar media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, jenis-jenis media 

pembelajaran. Sehingga dapat dijadikan bahan  pertimbangan oleh guru 

untuk mengambil tindakan penggunaan dan peningkatan dalam 

memanfaatkan media pembelajaran. 

2. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil pengamatan 

langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh 

selama studi di perguruan tinggi. 

 

1.6. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian mengenai judul skripsi ini, perlu 

ditegaskan pengertian istilah-istilah dalam penelitian ini. Hal ini untuk 
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mendapatkan makna yang jelas, tegas, dan memperoleh kesatuan penelitian dalam 

memahami judul penelitian. 

1.6.1. Kompetensi 

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru, dijelaskan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

1.6.2. Guru 

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

1.6.3. Media 

Menurut Susilana (2009 : 6), media merupakan alat saluran komunikasi. 

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” 

yang secara harafiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) 

dengan penerima pesan (a receiver). 

1.6.4. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam 

upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 

memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Sadiman, 2010 : 11-12). 
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1.6.5. Media Pembelajaran 

Menurut Miarso (2004 : 458), media pembelajaran dapat diartikan segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. 

1.6.6. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk selanjutnya disingkat TIK 

yang mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. 

 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. 

Bagian pendahuluan berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar 

isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. 

2. Bab II Landasan Teori, yang memuat landasan teori, kerangka berfikir, 

hipotesis penelitian. 
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3. Bab III  Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan desain penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang uraian hasil penelitian dan 

pembahasan. 

5. Bab V Penutup, memuat Simpulan dan Saran.  

Bagian akhir skripsi terdiri dari lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kompetensi Guru 

2.1.1. Guru 

Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini 

jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. 

Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang 

baru dapat juga dianggap seorang guru. 

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang 

pengajar peserta didik, yang mengajarkan berbagai hal yang baru bagi mereka 

baik melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

2.1.2. Pengertian Kompetensi Guru 

Menurut Mulyasa (2009 : 26), kompetensi adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak. Menurut Muhaimin, kompetensi adalah seperangkat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://kabar-pendidikan.blogspot.com/2011/04/pengertian-kompetensi-guru.html
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tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan sebagai kemahiran, ketetapan, dan 

keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai 

kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi 

maupun etika. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 tentang Guru, dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pengertian kompetensi guru adalah pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dalam 

diri guru, sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik 

dengan sebaik-baiknya. 

Menurut Mulyasa (2009 : 17), pada hakekatnya standar kompetensi guru 

adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta 

tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan 

jaman. 

Berdasarkan penjelasan di atas guru dituntut untuk profesional dalam 

menjalankan perannya sebagai pengajar dimana guru harus bisa menyesuaikan 

apa yang dibutuhkan masyarakat dan jaman dalam hal ini yaitu kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. 
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2.1.3. Standar Kompetensi Guru 

Menurut Charles dalam Mulyasa (2009 : 25), mengemukakan bahwa: 

competency as rational performance which satisfactorily meets the objective for a 

desired condition (kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan). 

Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru  ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai guru, antara lain: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta 

didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

b. Pemahaman terhadap peserta didik. 

c. Pengembangan kurikulum atau silabus. 

d. Perancangan pembelajaran. 

e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 

f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. 

g. Evaluasi hasil belajar. 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. 

2. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru sekurang-kurangnya 

mencakup kepribadian yang: 

a. Beriman dan bertakwa. 

b. Berakhlak mulia. 

c. Arif dan bijaksana. 

d. Demokratis. 

e. Mantap. 

f. Berwibawa. 
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g. Stabil. 

h. Dewasa. 

i. Jujur. 

j. Sportif. 

k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri. 

m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

3. Kompetensi Sosial 

Merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang 

sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 

a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan isyarat secara santun. 

b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. 

c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta 

didik. 

d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku. 

e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 

4. Kompetensi Profesional 

Merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni dan budaya yang diampunya yang 

sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 

a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran 

yang akan diampu. 

b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, 

yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan 

pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan 

diampu. 

Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang dimaksud dalam kompetensi 

pedagogik salah satunya memanfaatkan teknologi dalam melakukan pembelajaran 
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yang bertujuan untuk memudahkan atau mengefektifkan pembelajaran. Dalam hal 

ini guru dituntut untuk memiliki kompetensi memanfaatkan dan mempersiapkan 

materi pelajaran yang akan diajarkan dalam suatu sistem atau program dalam 

sebuah media pembelajaran yang berbasis TIK. 

Sedangkan menurut Satori (2008 : 2.1), kompetensi yang harus dimiliki 

seorang guru antara lain: 

1. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur 

sehingga terpancar perilaku sehari-hari. 

Setiap orang mempunyai pribadi yang unik, masing-masing 

mempunyai ciri dan sifat bawaan serta latar belakang kehidupan. Banyak 

masalah psikologis yang dihadapi peserta didik, banyak pula minat, 

kemampuan, motivasi dan kebutuhannya. Semuanya  memerlukan bimbingan 

guru yang berkepribadian dapat bertindak sebagai pembimbing, penyuluh dan 

dapat menolong peserta didik agar mampu menolong dirinya sendiri. Disinilah 

letak kompetensi kepribadian guru sebagai pembimbing dan suri teladan. 

Kompetensi kepribadian yang perlu dimiliki guru antara lain sebagai 

berikut: 

a. Guru sebagai manusia berkewajiban untuk meningkatkan iman dan 

ketakwaannya kepada Tuhan, sejalan dengan agama dan kepercayaan yang 

dianutnya. 
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b. Guru perlu mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab bahwa 

guru memiliki potensi yang besar dalam bidang keguruan dan mampu 

untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. 

c. Guru senantiasa berhadapan dengan komunitas yang berbeda dan beragam 

keunikan peserta didik dan masyarakatnya maka guru perlu untuk 

mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam berinteraksi 

dengan peserta didik maupun masyarakat. 

d. Guru dapat diharapkan menjadi fasilitator dalam menumbuh kembangkan 

budaya berfikir kritis di masyarakat. 

e. Guru dituntut untuk sabar dalam proses menjadi guru yang baik. 

f. Guru mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan pembaharuan, baik 

bidang profesinya maupun dalam spesialisasinya. Contohnya dalam 

menyikapi kemajuan ilmu dan teknologi informasi, seorang guru yang 

merasa kurang dalam memperoleh tambahan pengetahuan mau 

menyisihkan hasil pendapatan mengajarkan untuk mengikuti khursus 

komputer dan bahasa asing serta bergabung dengan lembaga-lembaga 

yang mengembangkan pengkajian tentang ilmu dan teknologi ditempat dia 

tinggalnya.  

Dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan 

komputer untuk mengembangkan media pembelajaran agar lebih 

bervariasi yang digunakan guru untuk menunjang proses pembelajaran. 

g. Guru mampu menghayati tujuan-tujuan pendidikan baik secara nasional, 

kelembagaan, kurikuler sampai mata pelajaran yang diberikannya. 
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h. Hubungan manusiawi yaitu kemampuan guru untuk dapat berhubungan 

dengan orang lain atas dasar saling menghormati antara satu dengan yang 

lainnya. 

i. Pemahaman diri yaitu kemampuan untuk memahami berbagai aspek 

dirinya baik yang positif maupun negatif. 

j. Guru mampu melakukan perubahan-perubahan dalam mengembangkan 

profesinya sebagai inovator dan kreator. 

2. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan guru untuk 

memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan 

mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. 

Masyarakat dalam proses pembangunan ini menganggap guru sebagai anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan, ketrampilan yang cukup luas, yang 

mau ikut serta secara aktif dalam proses pembangunan. Untuk itu peran dan 

fungsi guru yang perlu dipelajari antara lain: motivator dan inovator dalam 

pembangunan pendidikan, perintis dan pelopor pendidikan, penelitian dan 

pengkajian ilmu pengetahuan, dan pengabdian. 

Jenis-jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki guru menurut Wijaya 

dalam Satori (2008 : 2.17), adalah sebagai berikut: 

a. Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. 

b. Bersikap simpatik. 

c. Dapat bekerja sama dengan dewan pendidikan atau komite sekolah. 

d. Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. 
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e. Memahami dunia sekitarnya (lingkungan). 

3. Kompetensi Profesional Guru 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki seorang guru. Menurut Cooper ada empat komponen 

kompetensi profesional, yaitu: mengetahui pengetahuan tentang belajar dan 

tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi 

yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, 

teman, sejawat dan bidang studi yang dibinanya, mempunyai keterampilan 

dalam teknik mengajar. 

Sedangkan menurut Depdikbud (1980) ada 10 dasar kemampuan guru 

yaitu: penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, 

pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, penggunaan media 

dan sumber pembelajaran, penguasaan landasan-landasan kependidikan, 

pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi siswa, pengenalan 

dan fungsi program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan dan 

penyelenggaraan administrasi sekolah, pemahaman prinsip-prinsip dan 

pemanfaatan hasil penelitian untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. 

Dari beberapa pandangan tersebut di atas, dapat dipelajari secara rinci 

sebagai berikut: 

a. Penguasaan bahan bidang studi. 

b. Pengelolaan program belajar mengajar. 

c. Pengelolaan kelas. 

d. Pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. 
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Kemampuan ini pada dasarnya merupakan kemampuan menciptakan 

kondisi belajar yang merangsang agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien. 

Ada enam jenis kemampuan memahami media dan sumber belajar 

menurut Wijaya  dalam  Satori (2008 : 2.28), yaitu:  

1) Mengenal, memilih dan menggunakan media. 

Kemampuan ini dapat dikuasai dengan cara berikut: 

 Mempelajari macam-macam media pendidikan. 

 Mempelajari kriteria pemilihan media pendidikan. 

 Menggunakan media pendidikan. 

 Merawat alat-alat bantu mengajar. 

2) Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana. 

3) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses 

belajar mengajar. 

4) Khusus guru IPA dapat mengembangkan laboratorium. 

5) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. 

e. Penguasaan landasan-landasan kependidikan. 

f. Mampu menilai prestasi belajar mengajar. 

g. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan 

di sekolah. 

h. Menguasai metode berfikir. 

i. Meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional. 

j. Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. 



19 
 

 
 

k. Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. 

l. Mampu memahami karakter peserta didik. 

m. Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. 

n. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. 

o. Berani mengambil keputusan. 

p. Memahami kurikulum dan perkembangannya. 

q. Mampu bekerja berencana dan terprogram. 

r. Mampu menggunakan waktu secara tepat. 

Dari standar kompetensi di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus 

memiliki kemampuan untuk menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial dan kompetensi profesional . 

2.1.4. Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media 

Pembelajaran 

Dalam seminar nasional PPPPTK pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013, 

Dra. Sri Wardhani menyampaikan tentang tentang kewajiban guru dalam 

memanfaatkan TIK bahwa pemerintah telah mengatur dalam Permenneg PAN dan 

RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 

dalam pasal 6 yang menguraikan kewajiban guru diantaranya adalah: 

1. Merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan 

pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan 

pengayaan. 
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2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

Tentang kewajiban memanfaatkan TIK bagi guru, Dra. Sri Wardhani juga 

menggaris bawahi dengan mengambil dasar dari Permendiknas Nomor 16 Tahun 

2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang 

merupakan salah satu dari standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar 

tersebut memuat daftar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan 

sosial  yang terintegrasi dalam kinerja guru. Dalam daftar kompetensi tersebut, 

kompetensi memanfaatkan TIK terdaftar dalam kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional untuk semua kelompok guru (Guru PAUD/TK/RA, guru 

kelas SD/MI, guru mata pelajaran), seperti berikut ini: 

NO GURU KOMPETENSI INTI 

DAN KOMPETENSI 

PEDAGOGIK 

KOMPETENSI INTI DAN 

KOMPETENSI 

PROFESIONAL 

1 GURU 

PAUD/TK

/RA 

5. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan 

pengembangan yang 

mendidik 

5.1  Memanfaatkan 

teknologi informasi 

dankomunikasi 

untuk meningkatkan 

kualitas kegiatan 

24. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

24.1    Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

24.2 Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri 
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pengembangan yang 

mendidik 

2 GURU 

KELAS 

SD/MI 

5. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

5.1 Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran 

24. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

24.1    Memanfaatkan teknologi 

informasi dankomunikasi 

dalam berkomunikasi. 

24.2   Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 

3 GURU 

MATA 

PELAJAR

-AN 

5. Memanfaatkan teknologi 

informasi dan 

komunikasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

5.1 Memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pembelajaran yang 

diampu 

24.    Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri 

24.1  Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam berkomunikasi. 

24.2     Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi 

untuk pengembangan diri 

 

Daftar kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kewajiban 

semua guru adalah memanfaatkan TIK, dan pelaksanaannya dikategorikan 

dalam  dua kelompok, yaitu: (1) memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan  pengelolaan pembelajaran (kompetensi pedagogik), dan (2) 

memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan keprofesian 

berkelanjutan (kompetensi profesional). 



22 
 

 
 

2.2. Media Pembelajaran 

2.2.1. Pengertian Media 

Menurut Susilana (2009 : 6), kata media berasal dari bahasa latin dan 

merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah kata tersebut 

mempunyai arti perantara atau pengantar. Kemudian telah banyak pakar dan juga 

organisasi yang memberikan batasan mengenai pengertian media. Beberapa 

diantaranya mengemukakan bahwa media adalah sebagai berikut: 

 Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. Jadi media adalah perluasan dari guru. 

 National Education Asociation (NEA) memberikan batasan bahwa media 

merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, 

termasuk teknologi perangkat kerasnya. 

 Briggs berpendapat bahwa media merupakan alat untuk memberikan 

perangsang bagi siswa supaya terjadi proses belajar. 

 Associciation for Educational Communication and Technology (AECT) 

memberikan batasan bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang 

dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. 

 Gagne berpendapat bahwa berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

 Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa untuk belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa media 

adalah sarana untuk menyalurkan pesan atau informasi dari guru ke siswa atau 

sebaliknya. Penggunaan media akan memungkinkan terjadinya proses belajar 

pada diri siswa dan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan 

pembelajaran. 
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2.2.2. Makna Pembelajaran 

Beberapa Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang 

lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi 

siswa.  

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Unsur material meliputi; 

buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio, dan radio tape. 

Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, 

juga komputer (multimedia). Unsur prosedur meliputi; jadwal, metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya, dalam Hamalik, 

(2010 : 57). 

Menurut Hamdani (2010 : 23), pembelajaran merupakan usaha untuk 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau 

stimulus. Sedangkan menurut Sugandi dalam Hamdani (2010 : 23), pembelajaran 

adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Dari beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh 

pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan 

menghubungkan sistem lingkungan sebagai proses belajar. 
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2.2.3. Kedudukan Media dalam Pembelajaran 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem, 

karena di dalamnya mengandung komponen-komponen yang saling berkaitan dan 

saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, media dan 

evalusi. Masing-masing komponen saling berkaitan erat yang merupakan satu 

kesatuan yang dapat di gambarkan sebagai berikut: 

Bagan 2.1  Kedudukan Media dalam Sistem Pembelajaran 

 

Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa proses perencanaan 

pembelajaran selalu diawali dengan perumusan tujuan intruksional khusus sebagai 

pengembangan dari tujuan intruksional umum.  

Usaha untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran dibantu oleh 

penggunaan alat bantu pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik 

komponen penggunanya. Setelah itu guru menentukan alat dan melaksanakan 

evaluasi, hasil dari evaluasi dapat menjadi bahan masukan atau umpan balik 

kegiatan yang telah dilaksanakan, dan apabila ternyata hasil belajar siswa rendah, 
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maka perlu mengidentifikasi bagian-bagian apa yang mengakibatkan. Khusus 

dalam penggunaan media, apakah media yang digunakan sudah dipandang tepat 

atau bahkan perlu ditinjau ulang sehingga tujuan pembelajaran benar-benar 

tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut  maka dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan/kedudukan media dalam mendukung proses pembelajaran merupakan 

salah satu komponen yang penting apabila dapat dirancang dan dimanfaatkan 

dengan baik sesuai kebutuhan. 

2.2.4. Hakekat Media Pembelajaran 

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian yang berbeda. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik 

cetak maupun audio visual serta peralatannya. Media hendaknya dapat 

dimanipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca. Apapun batasan yang diberikan, 

ada persamaan di antara batasan tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Menurut Sadiman (2003 : 6), media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan  minat siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Pesan atau informasi yang 

disampaikan melalui media dalam bentuk isi atau materi pengajaran itu harus 
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dapat diterima oleh penerima pesan dengan menggunakan salah satu gabungan 

beberapa alat indera mereka.  

Menurut Miarso (2004 : 458), media pembelajaran dapat diartikan segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja, bertujuan dan terkendali. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat bantu yang dipakai dalam proses 

pembelajaran, dengan maksud untuk menyampaikan pesan (informasi) 

pembelajaran dari sumber atau guru kepada penerima dalam hal ini peserta didik 

dan  memungkinkan komunikasi antara guru dan siswa dapat berlangsung dengan 

baik. Pesan atau informasi yang disampaikan melalui media dalam bentuk isi atau 

materi pengajaran itu harus dapat diterima oleh penerima pesan dengan 

menggunakan salah satu atau gabungan beberapa alat indera mereka. 

Media yang digunakan sebagai alat bantu belajar ada bermacam-macam 

jenis dari media grafis hingga media yang berbasis komputer. Dalam 

pengembangan media sebagai alat bantu Edgar Dale yang diadopsi dari Arsyad 

(2007 : 11), mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling 

konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut disebut kerucut pengalaman 

(Cone of Experience).  
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Adapun gambar kerucut pengalaman Edgar Dale yang diadopsi dari 

Arsyad (2007 : 11), dapat dilihat seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale 

Berdasarkan kerucut pengalaman Edgar Dale dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman yang paling langsung adalah yang lebih efektif digunakan sebagai 

media pembelajaran, karena siswa akan lebih mudah menyerap suatu bahan ajar 

melalui pengalaman yang dialaminya. Proses pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan proses komunikasi, maka pesan yang dikomunikasikan dalam bentuk 

materi pelajaran yang harus mudah dipahami oleh siswa, untuk itu pesan tersebut 

haruslah disampaikan melalui suatu media pembelajaran. Keberadaan media 

pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan media itu sendiri. 

Miarso (2004 : 458-460), menyimpulkan bahwa ada berbagai kajian 

teoretik maupun empirik menunjukkan kegunaan media dalam pembelajaran yaitu 

sebagai berikut: mampu memberikan rangsangan yang bervariasi kepada kita 

sehingga otak dapat berfungsi secara optimal, dapat membatasi keterbatasan 

Lambang 
kata 

lambang visual 

gambar diam 

gambar hidup 

televisi 

pameran dan 

museum 
karyawisata 

dramatisasi 

Benda tiruan/pengamatan 

pengalaman langsung 
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pengalaman peserta didik, dapat melampaui batas ruang kelas, memungkinkan 

adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya, 

menghasilkan keseragaman pengamatan, membangkitkan keinginan dan minat 

baru, membangkitkan motivasi untuk belajar, memberikan pengalaman integral 

atau menyeluruh dari sesuatu konkrit maupun abstrak, memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk belajar mandiri, pada tempat dan waktu serta 

kecepatan yang ditentukan sendiri, meningkatkan keterbacaan baru, meningkatkan 

efek sosialisasi, serta dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri.  

2.2.5. Pemilihan Media 

Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih media 

antara lain:  (1) ketepatan dengan tujuan pembelajaran artinya media dipilih atas 

dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan, (2) dukungan terhadap 

bahan pembelajaran artinya bahan pembelajaran sifatnya prinsip, konsep dan 

generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami siswa, (3) 

kemudahan memperoleh media, artinya media mudah diperoleh, (4) ketrampilan 

dalam menggunakan, (5) tersedia waktu untuk menggunakannya, (6) sesuai 

dengan taraf  berfikir siswa. 

Menurut Sudjana (2009) dalam memilih media hendaknya mengacu pada 

kriteria sebagai berikut: 

1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran. 

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran. 

3. Kemudahan memperoleh media. 

4. Ketrampilan guru dalam  menggunakannya. 



29 
 

 
 

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 

6. Sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

Menurut Aqib (2013 : 52), ada beberapa prinsip umum yang digunakan 

dalam pembuatan media pembelajaran antara lain: 

1. Visible : mudah dilihat. 

2. Interesting : menarik. 

3. Simple : sederhana. 

4. Useful : bermanfaat bagi pelajar. 

5. Accurate : benar dan tepat sasaran. 

6. Legitimate : sah dan masuk akal. 

7. Structured : tersusun secara baik, runtut. 

Menurut Aqib (2013 : 53), prinsip pemanfaatan media pembelajaran antara 

lain: 

1. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan. 

2. Gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. 

3. Penggunaan media mampu mengaktifkan pelajar. 

4. Pemanfaatan media harus terencana dalam program pembelajaran. 

5. Hindari penggunaan media yang hanya sekedar mengisi waktu. 

6. Perlu persiapan yang cukup sebelum menggunakan media. 

2.2.6. Jenis dan Karakteristik Media 

Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuan 

membangkitkan rangsangan indra penglihatan, pendengaran, peraba, pengecapan, 

maupun penciuman, atau kesesuaiannya dengan tingkatan hierarki belajar seperti 
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yang digarap oleh  Gagne, dan sebagainya. Jadi, klasifikasi media, karakteristik 

media dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam 

penentuan strategi pembelajaran. 

Untuk tujuan-tujuan praktis, ada beberapa karakteristik media yang lazim 

dipakai dalam kegiatan belajar mengajar khususnya di Indonesia, yaitu: media 

grafis, media audio, media proyeksi diam. Ada beberapa tokoh yang 

menggolongkan media pembelajaran/pendidikan: 

Kemp & Dayton dalam Arsyad (2011 : 37), mengelompokkan media ke 

dalam 8 jenis yaitu: (a) Media Cetakan, (b) Media Panjang, (c) Overhead 

transparancie, (d) Rekaman Audiotape, (e) Seri slide dan film Strips, (f) Penyajian 

multi image, (g) Rekaman video dan film hidup, (h) komputer. 

Sedangkan Leshin, Pollock & Reigeluth (dalam Arsyad 2011 : 36), 

mengklasifikasikan media ke dalam lima kelompok yaitu: 

1) Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan 

kelompok, field trip). 

2) Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja dan 

lembaran lepas). 

3) Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, 

transparansi, slide). 

4) Media berbasis audio visual (video, film, program slide-tape, televisi). 

5) Media berbasis komputer (pengajaran dengan berbasis komputer, video 

interaktif, hypertext). 
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2.2.7. Langkah - Langkah Membuat Media Pembelajaran 

Dalam menganalisis sebuah kebutuhan media terdapat beberapa bagian 

yang harus diperhatikan, yaitu menganalisis kebutuhan media berdasarkan materi, 

user/pengguna, dan media itu sendiri. Agar media pelajaran yang dibuat dapat 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan maka sangat diperlukan enam langkah-langkah pengembangan 

program media. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-

langkah pembuatan media pembelajaran, dengan berbagai spesifikasinya masing-

masing. Diantaranya menurut, merumuskan 12 langkah-langkah pengembangan 

program media sebagai berikut: 

1) Membuat ide/gagasan/pemikiran. 

Menurut Hernawan (2008 : 9.8), dalam membuat ide/gagasan/pemikiran, 

harus memperhatikan tujuan, materi/bahan, strategi/metode, dan media, serta 

evaluasi. Hal ini juga harus diikuti dengan kebutuhan siswa serta 

perkembangan intelektual dan emosional (psikologis) siswa. Rencana 

pembelajaran harus disusun secara sistematis, pendekatan sistem dan 

didasarkan pada proses belajar yang terjadi. 

2) Menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. 

Menurut Hernawan (2008 : 11.8), keperluan dan karateristik siswa merupakan 

hal yang pertama kali yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan 

pembelajaran, guru harus mengetahui terlebih dahulu pengetahuan awal siswa. 

Hal ini terkait dengan dengan penentuan strategi, metode, dan media yang 

akan diterapkan dalam pembelajaran. 
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3) Merumuskan tujuan intruksional dan operasional. 

Menurut Hernawan (2008 : 11.9), komponen tujuan dalam kegiatan 

pembelajaran berperan sebagai arah untuk melaksanakan komponen lainnya. 

Untuk itu tujuan pembelajaran perlu dijadikan prioritas dalam merancang, 

artinya semua komponen yang dikembangkan dalam rancangan itu harus 

selalu mangacu dan ditujukan hasilnya untuk pencapaian tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

4) Menentukan kerangka isi bahan pelajaran. 

Menurut Rahmina (dalam Hernawan, 2008 : 11.9), pengemasan bahan 

pelajaran juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Oleh karena harus 

sesuai dengan perumusan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, bahan 

pelajaran harus disusun dengan baik agar mudah dicerna dan dipahami siswa. 

5) Menentukan jenis media. 

Menurut Hernawan (2008 : 11.19), memperhatikan begitu banyak media yang 

dapat digunakan untuk kepentingan proses belajar pada diri siswa dan atau 

dapat digunakan meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran dengan 

mempertimbangkan materi yang akan disampaikan, karakter siswa, dan iklim 

pembelajaran.  

6) Menentukan treatmen dan partisipasi siswa. 

Media yang dibuat harus disesuaikan sesuai kebutuhan, dimana media 

dirancang  dengan diawali menentukan treatmen dan membuat siswa  

termotivasi agar berpartisipasi aktif dalam pembelajaran  sehingga media yang 

digunakan  tepat sasaran. 
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7) Membuat sketsa/storyboard. 

Membuat sketsa bertujuan untuk mempermudah proses pembuatan dimana 

didalamnya terdapat poin-poin/kerangka isi dari media pembelajaran yang 

akan dibuat. 

8) Menentukan bahan/alat yang digunakan. 

Memilih media sesuai dengan kebutuhan dan materi yang akan diajarkan 

untuk dibuat dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan 

mempertimbangkan hasil analisis keperluan dan karakteristik siswa. 

9) Pelaksanaan pembuatan media. 

Pembuatan media yang baik diawali dengan merencanakan seperti apa media 

tersebut akan dibuat dan juga mempertimbangkan sesuai dengan materi ajar 

serta karateristik siswa, agar media yang dibuat dapat dipergunakan untuk 

mendukung proses pembelajaran.  

10) Penyuntingan. 

Kesalahan dalam pembuatan seringkali terjadi maka untuk mengantisipasi hal 

tersebut sebaiknya dilakukan pengecekan ulang atau hanya memodifikasi isi 

media sesuai kebutuhan. 

11) Uji coba (jika mungkin dilakukan). 

Setelah media selesai dibuat dan telah melalui tahap penyuntingan  maka 

media diujicobakan dulu sebelum digunakan. Hal ini penting dilakukan  untuk 

mengetahui sejauhmana kelayakan sebuah media tersebut dapat digunakan 

pada proses pembelajaran. 
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12) Pelaksanaan kegiatan. 

Melakukan proses kegiatan belajar mengajar menggunakan media 

pembelajaran yang telah dirancang, dibuat dan diujicobakan dengan baik, 

dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran yang berlangsung. 

Sedangkan dari m-edukasi.wed.id dijelaskan bahwa langkah-langkah yang 

harus diperhatikan dalam membuat sebuah media pembelajaran antara lain: 

1) Tentukan jenis media pembelajaran. 

Media yang akan dibuat itu apakah alat bantu kita untuk mengajar (presentasi) 

ke siswa atau kita arahkan untuk bisa dibawa pulang siswa atau untuk belajar 

mandiri di rumah atau sekolah. 

2) Tentukan tema materi ajar. 

Memilih tema bahan ajar yang menurut kita sangat membantu meningkatkan 

pemahaman ke siswa dan menarik bila kita memanfaatkan media.  

3) Susun alur cerita (storyboard). 

Menyusun alur cerita atau storyboard yang memberi gambaran seperti apa 

materi ajar akan disampaikan. Jika ingin sederhana poin-poin saja asalkan bisa 

memberi desain besar bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari cukup. 

4) Memulai membuat media. 

Jika ingin membuat powerpoint mulai buat slide pertama, isikan bahan ajar 

yang ingin dimediakan. Terus masukkan bahan ajar anda di slide-slide 

berikutnya, mulai mainkan foto, link dengan gambar, suara dan video yang 

bisa diperoleh dengan gampang di Internet (interconnection-networking). 
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5) Gunakan teknik amati, tiru dan ubah (ATU). 

Dalam membuat media, bisa melihat dan mempelajari contoh-contoh media 

yang sudah ada untuk membangkitkan ide/gagasan baru dalam pembuatan  

media yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

6) Tetapkan target. 

Dalam pembuatan media pembelajaran harus mempertimbangkan banyak hal, 

salah satunya adalah cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu 

target juga perlu dipikirkan agar media yang dibuat dapat diterima dengan 

baik oleh siswa dan juga target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.  

Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam 

membuat sebuah media pembelajaran antara lain menentukan jenis media 

pembelajaran, menentukan tema materi ajar, menyusun alur cerita, memulai 

membuat media, bisa menggunakan teknik ATU, dan menetapkan target. 

 

2.3. Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (bahasa 

Inggris: Information and Communication Technologies/ICT) adalah suatu 

teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, 

mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara 

untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. TIK mencakup dua aspek 

yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknologi_komunikasi&action=edit&redlink=1
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Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. 

Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat 

yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan 

yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi 

antar media. 

Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi Informasi 

adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk 

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam 

berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi 

yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, 

bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan. 

Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, 

sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang 

lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar 

data dapat disebar dan diakses secara global. Arti teknologi informasi bagi dunia 

pendidikan seharusnya berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai 

untuk menyiarkan program pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 

bidang pendidikan sudah merupakan kelaziman. Membantu menyediakan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Media


37 
 

 
 

komputer dan jaringan yang menghubungkan rumah siswa dengan ruang kelas, 

guru, dan administrator sekolah. Semuanya dihubungkan ke Internet, dan para 

guru dilatih menggunakan komputer pribadi. 

Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah 

mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang 

kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Kemudian untuk profesi seperti sains, 

teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama 

antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang 

lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, 

ideologi atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. 

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam 

kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini 

dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai 

kebutuhan secara elektronik. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan sudah 

merupakan suatu keharusan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses 

pembelajaran. Seperti menggunakan komputer atau notebook/netbook, liquid 

crystal display (LCD), interconnection-networking (internet), Compact Disk 

(CD), flasdisk, dimana pemanfaatannya tersebut dapat membantu proses kegiatan 

belajar mengajar. 

 

 

 



38 
 

 
 

Berikut ini merupakan beberapa contoh media pembelajaran berbasis TIK, 

antara lain: 

a. Powerpoint. 

Microsoft powerpoint adalah salah satu program bawaan microsoft 

Office yang digunakan untuk membuat dokumen presentasi. Presentasi 

merupakan kegiatan penyampaian gagasan atau ide seseorang kepada para 

audiens. Presentasi akan lebih mudah dimengerti dan dipahami jika 

ditampilkan dalam bentuk slide. Dengan microsoft powerpoint, kita bisa 

membuat slide presentasi yang unik dan menarik dengan menambahkan efek 

teks, gambar, clip Art, musik, video, dan Iain-lain. 

b. Internet. 

Internet (interconnection-networking) adalah seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem 

global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) 

sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) 

untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. 

c. Compact Disk (CD) pembelajaran. 

CD pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis 

dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam 

pengembangan mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga 

program tersebut memungkinkan peserta didik menerima materi pembelajaran 

secara lebih mudah dan menarik. Secara fisik CD pembelajaran merupakan 

program pembelajaran yang dikemas dalam CD. 

http://internet.artikel2.com/program.htm
http://karyatulis.singkatpadat.com/pengertian-presentasi.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
http://id.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
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d. Video pembelajaran. 

Video pembelajaran adalah suatu media yang dibuat untuk 

menunjukkan contoh konkret atau penguatan dari isi materi pelajaran yang 

telah disampaikan sehingga siswa dapat memahami dan dapat menarik 

kesimpulan.  

e. Buku Elektronik. 

Buku elektronik atau e-book adalah salah satu teknologi yang 

memanfaatkan komputer untuk menayangkan informasi multimedia dalam 

bentuk yang ringkas dan dinamis. Dalam sebuah e-book dapat diintegrasikan 

tayangan suara, grafik, gambar, animasi, maupun movie sehingga informasi 

yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan buku konvensional. Jenis e-

book paling sederhana adalah yang sekedar memindahkan 

buku konvensional menjadi bentuk elektronik yang ditayangkan oleh 

komputer. Dengan teknologi ini, ratusan buku dapat disimpan dalam satu 

keping CD atau compact disk (kapasitas sekitar 700MB), DVD atau digital 

versatile disk (kapasitas 4,7 sampai 8,5 GB) maupun flashdisk (saat ini 

kapasitas yang tersedia sampai 16 GB). 

Format multimedia memungkinkan e-book menyediakan tidak saja 

informasi tertulis tetapi juga suara, gambar, movie dan unsur multimedia 

lainnya. Penjelasan tentang satu jenis musik misalnya, dapat disertai dengan 

cuplikan suara jenis musik tersebut sehingga pengguna dapat dengan jelas 

memahami apa yang dimaksud oleh penyaji. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Cakram_padat
http://id.wikipedia.org/wiki/DVD
http://id.wikipedia.org/wiki/Flashdisk
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f. Electronic Learning (E-learning). 

Beragam definisi dapat ditemukan untuk e-learning. Victoria L. Tinio, 

misalnya, menyatakan bahwa e-learning meliputi pembelajaran pada semua 

tingkatan, formal maupun nonformal, yang menggunakan jaringan komputer 

(intranet maupun ekstranet) untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, dan 

fasilitasi. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan 

bantuan jaringan internet sering disebut sebagai online learning. 

Definisi yang lebih luas dikemukakan pada working 

paper SEAMOLEC, yakni e-learning adalah pembelajaran melalui jasa 

elektronik. Meski beragam definisi namun pada dasarnya disetujui bahwa e-

learning adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik 

sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi. Dalam definisi tersebut 

tercakup siaran radio maupun televisi pendidikan sebagai salah satu bentuk e-

learning. Meskipun radio dan televisi pendidikan adalah salah satu bentuk e-

learning, pada umumnya disepakati bahwa e-learning mencapai bentuk 

puncaknya setelah bersinergi dengan teknologi internet. Internet-based 

learning atau web-based learning dalam bentuk paling sederhana 

adalah website yang dimanfaatkan untuk menyajikan materi-materi 

pembelajaran. Cara ini memungkinkan siswa mengakses sumber belajar yang 

disediakan oleh narasumber atau fasilitator kapanpun dan dimanapun. Bila 

diperlukan dapat pula disediakan mailing list khusus untuk situs pembelajaran 

tersebut yang berfungsi sebagai forum diskusi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://id.wikipedia.org/wiki/Intranet
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstranet
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Online_learning&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet-based_learning&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet-based_learning&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Web-based_learning&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Website
http://id.wikipedia.org/wiki/Mailing_list
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Fasilitas e-learning yang lengkap disediakan oleh perangkat lunak 

khusus yang disebut perangkat lunak pengelola pembelajaran 

atau LMS (learning management sistem). LMS mutakhir berjalan berbasis 

teknologi internet sehingga dapat diakses dari manapun selama tersedia akses 

ke internet. Fasilitas ini memungkinkan kegiatan belajar dikelola tanpa adanya 

tatap muka langsung di antara pihak-pihak yang terlibat (administrator, 

fasilitator, peserta didik atau pembelajar). „Kehadiran‟ pihak-pihak yang 

terlibat diwakili oleh e-mail, kanal chatting, atau melalui video conference 

 

2.4. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan 

Media Pembelajaran 

Pedagogik Profesional 

Pengelolaan dan penggunaan media 

serta sumber belajar 

Pemanfaatan Media Pembelajararan berbasis IT 

pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Kompetensi Guru 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=LMS&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Learning_management_system&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://id.wikipedia.org/wiki/Chatting
http://id.wikipedia.org/wiki/Video_conference


42 
 

 
 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa 

dampak didalam dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. 

Didalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia terdapat empat kompetensi guru yang harus dikuasai, dua 

diantaranya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dimana salah 

satunya disebutkan tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran dan pengelolaan 

dan penggunaan media serta sumber belajar. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media yang 

mendukung proses pembelajaran serta memudahkan guru dalam menyampaikan 

dan memberikan pengertian kepada siswa terhadap materi yang diajarkan, selain 

itu dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa yang terlalu jenuh dengan 

model pembelajaran konvensional yang dilakukan guru dalam hal ini metode 

ceramah. 

Sebagian besar lembaga sekolah telah memanfaatkan media untuk 

mendukung pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang bermutu tinggi serta terampil dalam 

memanfaatkan teknologi yang ada. 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui kompetensi guru dalam 

memanfaatkan media pembelajaran. Karena dalam permendiknas dan PP tentang 

Guru disebutkan bahwa guru harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan 

teknologi yang berkembang sekarang ini untuk meningkatkan proses 

pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian “Studi Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media 

Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Negeri 

01 Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora” menggunaakan  metode 

penelitian kuantitatif deskriptif persentase. Disebut metode kuantitatif deskriptif 

persentase karena data penelitian berupa angka-angka dan di deskripsikan 

berbentuk persentase. Alasan peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif 

persentase karena metode ini membantu peneliti dalam mencari data dan 

mendeskripsikan hasil penilitian. 

 

3.2. Populasi 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2008 : 80). Dalam 

penelitian ini, sebagai populasinya adalah seluruh guru SD Negeri 01 Ledok.
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Populasi yang digunakan yaitu guru SD Negeri 01 Ledok yang berjumlah 

9 orang. Terdiri dari guru kelas 1 – 6, guru Pendidikan Agama Islam, guru 

Pendidikan Jasmani dan Rohani, guru Pendidikan dan Kewarganegaraan. Berikut 

ini adalah tabel daftar guru SD Negeri 01 Ledok: 

Tabel 3.1 Populasi Guru SD Negeri 01 Ledok 

Guru Kelas Jumlah (orang) 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

PAI 1 

PKN 1 

PENJASORKES 1 

Total 9 

 

3.3. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini angket, angket 

yang digunakan sebagai alat ukur tersebut diberikan kepada responden untuk diisi 

sesuai dengan kondisi yang ada. Alat ukur ini biasanya dinamakan instrumen 

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
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mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008 : 102). 

Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam 

sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan realibilitasnya. Variabel-

variabel alam seperti panas, maka instrumennya adalah calorimeter, variabel suhu 

maka instrumennya adalah thermometer, variabel berat adalah timbangan. 

Lain halnya dengan instrumen dalam penelitian sosial, memang ada yang 

sudah tersedia dan telah teruji validitas dan realibilitasnya, seperti instrumen 

untuk mengukur motif berprestasi, untuk mengukur sikap, mengukur IQ, 

mengukur bakat, dan lain-lain. Namun, walaupun imstrumen-instrumen tersebut 

sudah ada tetapi sulit untuk dicari. Selain itu instrumen di bidang sosial walaupun 

telah teruji validitas dan realibilitasnya, tetapi bila digunakan untuk tempat 

tertentu belum tentu tepat, dan mungkin tidak valid dan reliable lagi. Untuk itu 

maka peneliti-peneliti dalam bidang sosial, instrumen penelitian yang digunakan 

sering disusun sendiri. 

Penelitian ini menggunakan angket/kuesioner sebagai instrumen 

penelitian. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010 : 194).  

Untuk mengukur pemanfaatan media pembelajaran, maka kuesioner 

menggunakan bentuk  skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena 

sosial (Sugiyono, 2008 : 93). 
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Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur harus dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak 

untuk menyusun item-item yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Namun 

sebelumnya kita harus mengetahui definisi operasional dari masing-masing 

variabel. 

3.4. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan pengertian yang didapatkan melalui hasil 

menyimpulkan dari berbagai macam teori. Lalu melalui definisi operasional 

tersebut didapat indikator-indikator yang nantinya akan dijabarkan menjadi butir-

butir pertanyaan. Berikut ini definisi operasional dari variabel: 

Kompetensi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, 

yaitu suatu kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki guru untuk 

memanfaatkan media pembelajaran untuk membantu atau mempermudah proses 

pembelajaran. Semakin berkembangnya teknologi maka guru dituntut untuk 

mengikutinya. 

Setelah diketahui definisi operasional, kemudian dilanjutkan mencari 

indikator dari definisi operasional tersebut. Indikator tersebut nantinya akan 

dijadikan sebagai pedoman dalam membuat butir-butir soal. Berikut ini adalah 

indikator yang diperoleh dari penjabaran definisi operasional: 
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Tabel 3.2 Variabel dan Indikator 

Variabel Indikator 

Kompetensi guru dalam 

memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK 

1. Merancang media pembelajaran 

2. Memproduksi media pembelajaran 

3. Penggunaan media pembelajaran  

 

Berikutnya menentukan bentuk kuesioner yang digunakan, yaitu 

menggunakan bentuk check list untuk variabel kompetensi guru dalam 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Untuk selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Dari bentuk kuesioner tersebut, selanjutnya menentukan jawaban dari 

setiap bentuk kuesioner. Bentuk pilihan check list digunakan jawaban dengan skor 

sebagai berikut: 

a. Sangat setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Ragu-ragu (RG) 

d. Tidak setuju (TS) 

e. Sangat tidak setuju (STS) 

Dengan skor untuk jawaban: 

a. Sangat setuju (SS) diberi skor 5 

b. Setuju (S) diberi skor 4 

c. Ragu-ragu (RG) diberi skor 3 

d. Tidak setuju (TS) diberi skor 2 
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e. Sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif persentase. Statistik 

deskriptif adalah statsitik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah 

terkumpul dengan cara mendeskripsikan data tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2008 : 147). Penyajian data 

yang dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif ini adalah perhitungan 

persentase. 

Penelitian ini menggunakan bantuan software microsoft excel dalam 

pengolahan datanya. Seperti dalam  pembuatan diagram persentase. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama empat hari, pengumpulan data diperoleh 

dengan penyebaran angket pada tanggal 07 sampai dengan 10 juni 2013. Dengan 

objek penelitian semua guru SD Negeri 01 Ledok. Penelitian ini berjudul “Studi 

Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Negeri 01 Ledok Kecamatan Sambong 

Kabupaten Blora”. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan dalam 

analisis datanya menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh menggunakan instrumen 

berupa angket/kuesioner yang terdiri dari 38 butir soal untuk variabel kompetensi 

guru dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Dengan bentuk 

instrumen berupa check list. 

4.1.1.    Merancang Media Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian pengisian angket yang telah dilakukan di SD 

Negeri 01 Ledok, jumlah skor kriterium untuk indikator merancang media 

pembelajaran berbasis TIK adalah diperoleh data sebagai berikut: 

5 x 10 x 9 = 450 

Keterangan: 

Skor tertinggi tiap butir = 5 
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Jumlah butir = 10 

Jumlah responden = 9 

Secara kontinyu dapat dibuat kategori sebagai berikut: 

0            9           18           27           36         45 

 SK  K  C  B  SB 

Keterangan: 

SK = Sangat Kurang 

K = Kurang 

C = Cukup 

B = Baik 

SB = Sangat Baik 

 

Tabel 4.1 Perolehan Data Merancang Media Pembelajaran 

No  Instrumen Rata-rata 

skor 

1 Guru memilih standar kompetensi yang tepat untuk 

memanfaatkan media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran 

29 

2 Guru menganalisis standar kompetensi dari materi 

yang akan dibuat dalam media pembelajaran 

24 

3 Sebelum menentukan media guru menentukan 

karakteristik siswa 

26 

4 Guru mempertimbangkan sumber daya yang ada 31 

5 Guru menganalisis karakteristik dari materi yang 

akan dibuat dalam media pembelajaran 

21 

6 Guru menyesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan 

24 

7 Guru berusaha membuat media pembelajaran yang 

memudahkan siswa tentang isi materi 

29 

8 Guru menentukan treatmen dan partisipasi siswa 

dalam merancang media pembelajaran 

16 

9 Guru merancang media sesuai langkah yang ada 27 
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10 Guru menentukan jenis media dengan mengacu 

pada hasil analisis kebutuhan 

20 

Jumlah 247 

Rata-rata  24,7 

Kategori  Cukup  

 

Jumlah skor hasil pengumpulan data = 247. Dengan demikian persentase 

terhadap indikator merancang media pembelajaran berbasis TIK adalah 

(247/450)x100% = 54,89% atau kita bulatkan menjadi 55%. 

Nilai 247 tergolong dalam interval “cukup”, tetapi lebih mendekati baik. 

Dengan perolehan data berdasarkan pengisian angket adalah sebagai berikut: pada 

poin pertama yaitu guru memilih standar kompetensi yang tepat untuk 

memanfaatkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dari 9 guru SD 

Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 29. Poin kedua yaitu guru 

menganalisis standar kompetensi dari materi yang akan dibuat dalam media 

pembelajaran, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 24. 

Poin ketiga yaitu sebelum menentukan media guru menentukan 

karakteristik siswa, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 26. 

Poin keempat yaitu guru mempertimbangkan sumber daya yang ada, dari 9 guru 

SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 31. Poin kelima yaitu guru 

menganalisis karakteristik dari materi yang akan dibuat dalam media 

pembelajaran, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 21. Poin 

keenam yaitu guru menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, dari 9 guru 

SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 24. 

Poin ketujuh yaitu guru berusaha membuat media pembelajaran yang 

memudahkan siswa tentang isi materi, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 
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mendapatkan jumlah skor 29. Poin kedelapan yaitu guru menentukan treatmen 

dan partisipasi siswa dalam merancang media pembelajaran, dari 9 guru SD 

Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 16. Poin kesembilan yaitu guru 

merancang media sesuai langkah yang ada, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 

mendapatkan jumlah skor 27. Poin kesepuluh yaitu guru menentukan jenis media 

dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 

mendapatkan jumlah skor 20. 

4.1.2.    Memproduksi Media Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah skor kategori untuk indikator 

memproduksi media pembelajaran berbasik TIK adalah sebagai berikut: 

5 x 10 x 9 = 450 

Keterangan: 

Skor tertinggi tiap butir = 5 

Jumlah butir = 10 

Jumlah responden = 9 

Secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut: 

0            9           18           27           36         45 

 SK  K  C  B  SB 

Keterangan: 

SK = Sangat Kurang 

K = Kurang 

C = Cukup 

B = Baik 
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SB = Sangat Baik 

Tabel 4.2 Perolehan Data Memproduksi Media Pembelajaran 

No  Instrumen Rata-rata 

skor 

1 Guru memproduksi media pembelajaran sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki 

30 

2 Guru membuat media dengan mengacu pada prinsip-prinsip 

yang ada 

25 

3 Guru membuat media telah sesuai dengan langkah-langkah 

yang ada 

25 

4 Guru sering mengikuti pelatihan yang diadakan pihak terkait 18 

5 Guru membuat naskah media/storyboard sebelum 

memproduksi media 

17 

6 Dapat mengembangkan media pembelajaran dengan baik 29 

7 Guru mengedit/mengubah media pembelajaran yang sudah 

jadi 

26 

8 Guru berusaha untuk mengembangkan media yang akan 

dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran 

26 

9 Guru menguji coba media yang telah diproduksi sebelum 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

16 

10 Guru melakukan perbaikan terhadap media yang diproduksi 

jika terdapat kekurangan atau kesalahan saat menguji coba 

15 

Jumlah 227 

Rata-rata  22,7 

Kategori  Cukup  

 

Jumlah skor hasil pengumpulan data = 227. Dengan demikian persentase 

terhadap indikator merancang media pembelajaran berbasis TIK adalah 

(227/450)x100% = 50,44% atau kita bulatkan menjadi 50%. 

Nilai 227 tergolong dalam interval “cukup”. Dengan perolehan data 

berdasarkan pengisian angket adalah sebagai berikut: pada poin pertama yaitu  

guru memproduksi media pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 30. Poin kedua yaitu 

guru membuat media dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang ada, dari 9 guru 

SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 25. Poin ketiga yaitu guru 
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membuat media telah sesuai dengan langkah-langkah yang ada, dari 9 guru SD 

Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 25. 

Poin keempat yaitu guru sering mengikuti pelatihan yang diadakan pihak 

terkait, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 18. Poin 

kelima yaitu guru membuat naskah media/storyboard sebelum memproduksi 

media, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 17. Poin 

keenam yaitu  guru dapat mengembangkan media pembelajaran dengan baik, dari 

9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 29. Poin ketujuh yaitu  

guru mengedit/mengubah media pembelajaran yang sudah jadi, dari 9 guru SD 

Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 26. 

Poin kedelapan yaitu guru berusaha untuk mengembangkan media yang 

akan dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, dari 9 guru SD Negeri 01 

Ledok mendapatkan jumlah skor 26. Poin kesembilan yaitu guru menguji coba 

media yang telah diproduksi sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 16. Poin kesepuluh 

yaitu guru melakukan perbaikan terhadap media yang diproduksi jika terdapat 

kekurangan atau kesalahan saat menguji coba, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 

mendapatkan jumlah skor 15. 

4.1.3.    Penggunaan Media Pembelajaran 

Sedangkan jumlah skor kriterium untuk indikator Penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK adalah sebagai berikut: 

5 x 18 x 9 = 810 
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Keterangan: 

Skor tertinggi tiap butir = 5 

Jumlah butir = 18 

Jumlah responden = 9 

Secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut: 

0            9           18           27           36         45 

 SK  K  C  B  SB 

Keterangan: 

SK = Sangat Kurang 

K = Kurang 

C = Cukup 

B = Baik 

SB = Sangat Baik 

 

Tabel 4.3 Perolehan Data Penggunaan Media Pembelajaran 

No  Instrumen Rata-rata 

skor 

1 Fasilitas yang ada di sekolah cukup mendukung 

pembelajaran dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK 

31 

2 Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK 

secara tidak langsung dapat menambah 

pengetahuan siswa tentang perkembangan teknologi 

35 

3 Guru memanfaatkan media sesuai dengan 

kompetensi yang  dimiliki 

32 

4 Guru memanfaatkan banyak media pembelajaran 

berbasis TIK yang sudah ada dengan kompetensi 

yang dimiliki 

29 

5 Media pembelajaran berbasis TIK yang ada dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

28 
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6 Penggunaan media pembelajaran berbasis TIK telah 

sesuai dengan prinsip yang ada 

24 

7 Guru menggunakan berbagai jenis media berbasis 

TIK untuk mendukung pembelajaran di kelas 

(powerpoint, internet, CD pembelajaran, dll) 

27 

8 Penggunaan media pembelajaran TIK dalam 

menjelaskan materi pelajaran dapat membuat 

pembelajaran yang abstrak seakan-akan nyata 

(melalui video, gambar dll) 

31 

9 Media pembelajaran berbasis TIK yang dikemas sederhana, 

menarik dan menyenangkan dapat membuat pembelajaran 

lebih bermakna 

33 

10 Media pembelajaran TIK sudah dapat dimanfaatkan 

pada setiap mata pelajaran (proses kegiatan belajar 

mengajar) 

23 

11 memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

meningkatkan hasil belajar siswa 

32 

12 Memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

pada KBM, dapat meningkatkan mutu pembelajaran 

di sekolah 

33 

13 Guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK hanya pada mata pelajaran tertentu (beberapa 

mapel saja) 

32 

14 Media pembelajaran berbasis TIK hanya sebatas 

dimanfaatkan untuk kebutuhan KBM 

26 

15 Guru mendapatkan media pembelajaran berbasis 

TIK yang dimanfaatkan pada KBM diperoleh dari 

pihak lain (Diknas, internet, bantuan pemerintah, 

dll), 

29 

16 Jika dalam memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK ada hal yang tidak sesuai/belum 

dipahami, maka guru akan belajar untuk 

mendalami/menguasai 

30 

17 Dalam proses KBM guru dapat mengoperasikan 

media pembelajaran berbasis TIK dengan baik 

30 

18 Guru menguasai setiap media pembelajaran 

berbasis TIK yang akan dimanfaatkan 

30 

Jumlah 535 

Rata-rata  29,72 

Kategori  Baik  

 

Jumlah skor hasil pengumpulan data = 535. Dengan demikian persentase 

kualitas penerimaan responden terhadap indikator Penggunaan media 
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pembelajaran berbasis TIK adalah (535/810) x 100% = 65,31% atau dibulatkan 

menjadi 65%. 

Nilai 535 tergolong dalam interval mendapatkan kategori baik. Dengan 

perolehan data berdasarkan pengisian angket adalah sebagai berikut: poin pertama 

yaitu fasilitas yang ada di sekolah cukup mendukung pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, dari 9 guru SD Negeri 01 

Ledok mendapatkan jumlah skor 31. Poin kedua yaitu penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan 

siswa tentang perkembangan teknologi, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 

mendapatkan jumlah skor 35. 

Poin ketiga yaitu guru memanfaatkan media sesuai dengan kompetensi 

yang  dimiliki, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 32. 

Poin keempat yaitu guru memanfaatkan banyak media pembelajaran berbasis TIK 

yang sudah ada dengan kompetensi yang dimiliki, dari 9 guru SD Negeri 01 

Ledok mendapatkan jumlah skor 29. Poin kelima yaitu media pembelajaran 

berbasis TIK yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dari 9 guru SD 

Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 28. 

Poin keenam yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis TIK telah 

sesuai dengan prinsip yang ada, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan 

jumlah skor 24. Poin ketujuh yaitu guru menggunakan berbagai jenis media 

berbasis TIK untuk mendukung pembelajaran di kelas (powerpoint, internet, CD 

pembelajaran, dll), dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 27. 

Poin kedelapan yaitu penggunaan media pembelajaran TIK dalam menjelaskan 
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materi pelajaran dapat membuat pembelajaran yang abstrak seakan-akan nyata 

(melalui video, gambar dll), dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah 

skor 31. 

Poin kesembilan yaitu media pembelajaran berbasis TIK yang dikemas 

sederhana, menarik dan menyenangkan dapat membuat pembelajaran lebih 

bermakna, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 33. Poin 

kesepuluh yaitu media pembelajaran TIK sudah dapat dimanfaatkan pada setiap 

mata pelajaran (proses kegiatan belajar mengajar), dari 9 guru SD Negeri 01 

Ledok mendapatkan jumlah skor 23. Poin ke-11 yaitu dengan memanfaatkan 

media pembelajaran berbasis TIK meningkatkan hasil belajar siswa, dari 9 guru 

SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 32. 

Poin ke-12 yaitu dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

pada KBM, dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, dari 9 guru SD 

Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 33. Poin ke-13 yaitu guru 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK hanya pada mata pelajaran 

tertentu (beberapa mapel saja), dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan 

jumlah skor 32. Poin ke-14 yaitu media pembelajaran berbasis TIK hanya sebatas 

dimanfaatkan untuk kebutuhan KBM, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 

mendapatkan jumlah skor 26. 

Poin ke-15 yaitu guru mendapatkan media pembelajaran berbasis TIK 

yang dimanfaatkan pada KBM diperoleh dari pihak lain (Diknas, internet, bantuan 

pemerintah, dll), dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 29. 

Poin ke-16 yaitu jika dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK ada 
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hal yang tidak sesuai/belum dipahami, maka guru akan belajar untuk 

mendalami/menguasai, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok mendapatkan jumlah skor 

30. 

Poin ke-17 yaitu dalam proses KBM guru dapat mengoperasikan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan baik, dari 9 guru SD Negeri 01 Ledok 

mendapatkan jumlah skor 30. Poin ke-18 yaitu guru menguasai setiap media 

pembelajaran berbasis TIK yang akan dimanfaatkan, dari 9 guru SD Negeri 01 

Ledok mendapatkan jumlah skor 30. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pemaknaan Temuan Penelitian 

Hasil penelitian kompetensi guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK akan disajikan dalam bentuk tabel dan diagram berikut 

ini: 

Tabel 4.4 Data Hasil Penelitian Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan 

Media Pembelajaran 

No Indikator 

Aspek yang Dinilai 

Jumlah 
Skor 

Rata-

Rata 

Skor 

1 2 3 4 5 

Jumlah Pertanyaan 

yang Mendapat Skor 

1 Merancang media 

pembelajaran 
8 25 44 8 5 247 24,7 

2 Memproduksi media 

pembelajaran 
16 25 36 12 1 227 22,7 

3 Penggunaan media 

pembelajaran 
5 15 75 60 7 535 29,7 
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Diagram 4.1 Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media 

Pembelajaran 

Kegiatan penelitian kompetensi guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK secara rinci akan disajikan dalam pembahasan berikut: 

4.2.1.1. Merancang Media Pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan langsung dan pengisian angket yang telah 

dilakukan, indikator merancang media pembelajaran mendapatkan skor rata-rata 

24,7. Pertanyaan yang dijawab oleh guru pada indikator merancang media 

pembelajaran masuk dalam kategori cukup. Rata-rata pertanyaan yang sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki guru SD Negeri 01 Ledok dalam merancang 

media pembelajaran yaitu guru memilih standar kompetensi yang cocok untuk 

memanfaatkan media yang digunakan dalam proses pembelajaran, guru 

menganalisis standar kompetensi dari materi yang akan dibuat dalam media 
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pembelajaran, sebelum menentukan media guru menentukan karakteristik siswa, 

guru mempertimbangkan sumber daya yang ada, guru menyesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan, guru berusaha membuat media pembelajaran yang 

memudahkan siswa tentang isi materi, dan guru merancang media sesuai langkah 

yang ada. 

Sedangkan rata-rata pertanyaan yang belum sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki guru SD Negeri 01 Ledok yaitu guru menganalisis karakteristik dari 

materi yang akan dibuat dalam media pembelajaran, guru menentukan treatmen 

dan partisipasi siswa dalam merancang media pembelajaran, dan guru 

menentukan jenis media dengan mengacu pada hasil analisis kebutuhan. 

Deskriptor merancang media pembelajaran yang dibahas telah sesuai 

dengan pendapat Rahmat (dalam Muhtarom, 2011), merumuskan 12 langkah-

langkah pengembangan program media sebagai berikut: membuat 

ide/gagasan/pemikiran, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa, 

merumuskan tujuan intruksional dan operasional, menentukan kerangka isi bahan 

pelajaran, menentukan jenis media, menentukan treatmen dan partisipasi siswa. 

4.2.1.2. Memproduksi Media Pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan langsung dan pengisian angket yang telah 

dilakukan, indikator memproduksi media pembelajaran mendapatkan skor rata-

rata 22,7. Pertanyaan yang dijawab oleh guru pada indikator memproduksi media 

pembelajaran masuk dalam kategori cukup. 

Rata-rata pertanyaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru 

SD Negeri 01 Ledok dalam memproduksi media pembelajaran yaitu guru 
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memproduksi media pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, guru 

membuat media dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang ada, guru membuat 

media telah sesuai dengan langkah-langkah yang ada, guru dapat mengembangkan 

media pembelajaran dengan baik, guru mengedit/mengubah media pembelajaran 

yang sudah jadi, dan guru berusaha untuk mengembangkan media yang akan 

dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran. 

Sedangkan langkah-langkah yang belum terpenuhi atau belum dilakukan 

dalam memproduksi media pembelajaran yaitu guru membuat naskah 

media/storyboard sebelum memproduksi media, guru menguji coba media yang 

telah diproduksi sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran, dan guru 

melakukan perbaikan terhadap media yang diproduksi jika terdapat kekurangan 

atau kesalahan saat menguji coba. 

Deskriptor memproduksi media pembelajaran yang dibahas telah sesuai 

dengan pendapat Rahmat (dalam Muhtarom, 2011), merumuskan 12 langkah-

langkah pengembangan program media sebagai berikut: membuat skets/story 

board, menentukan bahan/alat yang digunakan, pelaksanaan pembuatan media, 

penyuntingan, uji coba (jika mungkin dilakukan). 

Untuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam pembuatan media 

pembelajaran mengacu pada teori dari Aqib (2013 : 52), mengemukakan prinsip 

yang antara lain: visible, interesting, simple, useful, accurate, legitimate, 

structured. 
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4.2.1.3. Penggunaan Media Pembelajaran 

Berdasarkan pengamatan langsung dan pengisian angket yang telah 

dilakukan, indikator penggunaan media pembelajaran mendapatkan skor rata-rata 

29,72. Pertanyaan yang dijawab oleh guru pada indikator penggunaan media 

pembelajaran masuk dalam kategori baik. 

Rata-rata pertanyaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru 

SD Negeri 01 Ledok dalam penggunaan media pembelajaran yaitu fasilitas yang 

ada di sekolah cukup mendukung pembelajaran dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK secara 

tidak langsung dapat menambah pengetahuan siswa tentang perkembangan 

teknologi, guru memanfaatkan media sesuai dengan kompetensi yang  dimiliki, 

guru memanfaatkan banyak media pembelajaran berbasis TIK yang sudah ada 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, media pembelajaran berbasis TIK yang 

ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Selanjutnya Penggunaan media pembelajaran TIK dalam menjelaskan 

materi pelajaran dapat membuat pembelajaran yang abstrak seakan-akan nyata 

(melalui video, gambar dll), media pembelajaran berbasis TIK yang dikemas 

sederhana, menarik dan menyenangkan dapat membuat pembelajaran lebih 

bermakna, penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa, pemanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK pada KBM 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, guru memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK hanya pada mata pelajaran tertentu (beberapa mapel 

saja), guru mendapatkan media pembelajaran berbasis TIK yang dimanfaatkan 
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pada KBM diperoleh dari pihak lain (Diknas, internet, bantuan pemerintah, dll), 

guru akan belajar untuk mendalami/menguasai media pembelajaran apabila cara 

memanfaatkannya tidak sesuai/belum dipahami, guru dapat mengoperasikan 

media pembelajaran berbasis TIK dengan baik  dalam proses KBM, dan guru 

menguasai setiap media pembelajaran berbasis TIK yang akan dimanfaatkan. 

Sedangkan rata-rata pertanyaan yang belum sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki guru SD Negeri 01 Ledok dalam menggunakan media pembelajaran 

yaitu penggunaan media pembelajaran berbasis TIK telah sesuai dengan prinsip 

yang ada, guru menggunakan berbagai jenis media berbasis TIK untuk 

mendukung pembelajaran di kelas (powerpoint, internet, CD pembelajaran, dll), 

media pembelajaran berbasis TIK yang dikemas sederhana, menarik dan 

menyenangkan dapat membuat pembelajaran lebih bermakna, dan media 

pembelajaran berbasis TIK sebatas dimanfaatkan untuk kebutuhan KBM. 

Deskriptor penggunaan media pembelajaran yang dibahas telah sesuai 

dengan pendapat Aqib (2013 : 53), prinsip penggunaan media pembelajaran 

antara lain: setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan, gunakan media 

seperlunya dan jangan berlebihan, penggunaan media mampu mengaktifkan 

pelajar, pemanfaatan media harus terencana dalam program pembelajaran, hindari 

penggunaan media yang hanya sekedar mengisi waktu, dan perlu persiapan yang 

cukup sebelum menggunakan media. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kompetensi guru dalam merancang, 

memproduksi dan memanfaatkan media pembelajaran di SD Negeri 01 Ledok 

diperoleh data sebagai berikut: 

a. Kompetensi guru dalam merancang media pembelajaran termasuk dalam 

kategori cukup. Dalam hal merancang media pembelajaran, kompetensi yang 

rata-rata telah dimiliki guru adalah pada guru mempertimbangkan sumber 

daya (guru, fasilitas, anggaran) yang ada dalam memproduksi media, 

sedangkan kompetensi guru yang rata-rata masih kurang adalah guru 

menentukan treatmen dan partisipasi siswa dalam merancang media 

pembelajaran. 

b. Kompetensi guru dalam memproduksi media pembelajaran termasuk dalam 

kategori cukup. Dalam hal memproduksi media pembelajaran, kompetensi 

yang telah dimiliki guru adalah guru memproduksi media pembelajaran sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki, sedangkan kompetensi guru yang rata-rata 

masih rendah adalah sebelum dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran guru 

melakukan ujicoba terhadap media yang telah diproduksi. 

c. Kompetensi guru dalam penggunaan media pembelajaran termasuk dalam 

kategori baik. Dalam hal penggunaan media pembelajaran, kompetensi yang 
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rata-rata telah dimiliki guru adalah penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan siswa tentang 

perkembangan teknologi, sedangkan kompetensi guru yang rata- rata masih 

rendah adalah media pembelajaran TIK sudah dapat dimanfaatkan pada setiap 

mata pelajaran (proses kegiatan belajar mengajar). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama melakukan penelitian terhadap 

kompetensi guru dalam merancang, memproduksi dan memanfaatkan media 

pembelajaran di SD Negeri 01 Ledok, peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

a. Guru sebaiknya lebih meningkatkan kompetensinya dalam merancang media 

pembelajaran dengan menambah pengetahuan tentang pembuatan media 

pembelajaran agar media pembelajaran yang dirancang dapat sesuai dengan 

materi ajar, kebutuhan siswa, kondisi lingkungan dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

b. Guru sebaiknya lebih meningkatkan kompetensinya dalam memproduksi 

media pembelajaran yang akan digunakan sebagai media pendukung dalam 

proses pembelajaran dengan menambah pengetahuan tentang pembuatan 

media pembelajaran, langkah-langkah dalam membuat media, mengikuti 

kursus komputer, agar media pembelajaran yang diproduksi dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan. 
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c. Guru sebaiknya lebih meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan media 

pembelajaran yang digunakan sebagai media pendukung dalam proses 

pembelajaran dengan mengikuti kursus komputer atau pelatihan yang 

diadakan oleh pihak terkait, agar media pembelajaran yang digunakan dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan materi ajar, kebutuhan siswa, kondisi lingkungan 

dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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KISI-KISI INSTRUMEN  

Fokus 

Penelitian 

Indikator Deskriptor Nomor Pertanyaan 

Variabel : 

Kompetensi guru 

dalam 

memanfaatkan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

 

 

 

1. Merancang media pembelajaran 

1.Menganalisis kebutuhan media berdasarkan 

standard kompetensi 

2.Menganalisis kebutuhan media berdasarkan 

karakteristik siswa 

3.Menganalisis kebutuhan media berdasarkan 

sumber daya yang ada (guru, fasilitas, 

anggaran) 

4.Menganalisis kebutuhan media berdasarkan 

materi yang akan diajarkan 

5.Merancang media yang akan dimanfaatkan 

1,2 

 

3 

 

4 

 

 

5,6,7 

 

8,9,10 

2. Memproduksi media pembelajaran 

 

1. Membuat media yang akan dimanfaatkan 

2. Mengembangkan media yang sudah ada 

11,12,13,14,15,16,17 

18,19,20 

3. Penggunaan media pembelajaran 1. TIK dimanfaatkan sebagai media pembelajaran 

2. TIK dimanfaatkan untuk membantu proses 

pembelajaran 

3. Mengoperasikan media pembelajaran 

21,22,23,24,25,26 

27,28,29,30,31,32,33,34,35, 

 

36,37,38 

Lampiran 3 
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PENGANTAR 

Dalam rangka menyusun skripsi guna memenuhi tugas akhir studi S1 yang 

berjudul “Studi Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran 

Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SD Negeri 01 Ledok 

Kecamatan Sambong Kabupaten Blora”, penelitin ini dimaksudkan untuk 

mengungkapkan dan mengumpulkan data tentang pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

Berkenaan dengan itu mohon perkenankan Bapak/Ibu Guru SD Negeri 1 Ledok 

berkenan memberikan informasi tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK. Hal ini diperlukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kompetensi guru dalam 

merancang, memproduksi dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK di SD 

Negeri 1 Ledok. 

Data yang diberikan tersebut semata-mata untuk skripsi guna menempuh gelar 

sarjana. Data yang diberikan Bapak/Ibu tidak berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan penilaian / kondite terhadap Bapak/Ibu. 

Atas perkenaan dan kerjasama Bapak/Ibu, disampaikan penghargaan dan ucapan 

terima kasih yang setinggi-tingginya disertai harapan kiranya pengorbanan Bapak/Ibu 

tidak sia-sia. Sekali lagi terima kasih. 

 

         Peneliti 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama Lengkap 

Guru Kelas 

Pengalaman Mengajar 

Pendidikan Terakhir 

Status Sertifikasi 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

.................................................................(jika tidak berkeberatan) 

................................................................................ 

 < 10 tahun        11 - 20 tahun       > 20 tahun 

 Diploma           Sarjana (S1)        Pascasarjana (S2/S3) 

 Bersertifikasi Pendidik           Belum Bersertifikat 
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Petunjuk: 

a. Bacalah dengan cermat  deskriptor kompetensi guru! 

b. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda (√) pada kolom SS, S, RG, TS, atau STS sesuai dengan deskriptor! 

d. Skala penilaian untuk masing-masing deskriptor adalah sebagai berikut : 

SS (Sangat setuju )  

S   ( Setuju)    

RG ( Ragu-ragu ) 

TS  ( Tidak setuju) 

STS (Sangat Tidak setuju ) 

Contoh pengisian: 

No. Pernyataan 

Jawaban 

SS S RG TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 Adanya media, mempermudah proses 

pembelajaran 
 

    

 

Daftar pernyataan: 

No. Pernyataan 

Jawaban 

SS S RG TS STS 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 Guru memilih standard kompetensi yang 

cocok untuk memanfaatkan media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran 

     

2 Sebelum menentukan media yang akan 

dimanfaatkan, guru menganalisis standard 

kompetensi dari materi yang akan dibuat 

dalam media pembelajaran 

     

3 Sebelum menentukan media yang akan 

dimanfaatkan, guru menganalisis 

karakteristik siswa 

     

4 Sebelum menentukan media yang akan 

dimanfaatkan, guru mempertimbangkan 

sumber daya yang ada (guru, fasilitas, 

anggaran) 

     

5 Sebelum menentukan media yang akan 

digunakan, guru menganalisis karakteristik 

dari materi yang akan dibuat dalam media 
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pembelajaran 

6 Dalam pembuatan media pembelajaran, guru 

menyesuaikan dengan materi pelajaran yang 

akan diajarkan  

     

7 Guru berusaha membuat media pembelajaran 

yang memudahkan pemahaman siswa 

tentang isi materi 

     

8 Guru menentukan treatmen dan partisipasi 

siswa dalam merancang media pembelajaran 

     

9 Guru merancang media sesuai dengan 

langkah yang ada 

     

10 Guru menentukan jenis media dengan 

mengacu pada hasil analisis kebutuhan 

     

11 Guru membuat/memproduksi media 

pembelajaran sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki 

     

12 Guru membuat media dengan mengacu pada 

prinsip-prinsip yang ada 

     

13 Guru membuat media telah sesuai dengan 

langkah-langkah yang ada 

     

14 Dalam memproduksi media pembelajaran, 

guru sering mengikuti pelatihan yang 

diadakan pihak terkait 

     

15 Guru membuat naskah media / storyboard 

sebelum memproduksi media 

     

16 Guru dapat mengembangkan media 

pembelajaran dengan baik 

     

17 Dalam membuat media, guru mengedit 

media yang sudah jadi (mengubah media 

yang sudah ada) 

     

18 Guru berusaha untuk mengembangkan 

sendiri media yang akan dimanfaatkan untuk 

mendukung pembelajaran 

     

19 Sebelum dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran, guru melakukan uji coba 

terhadap media yang telah diproduksi 

     

20 Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan 

saat uji coba guru melakukan perbaikan 

terhadap media yang diproduksi 

     

21 Fasilitas yang ada di sekolah cukup 

mendukung pembelajaran dengan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK 

     

22 Penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK secara tidak langsung dapat menambah 

pengetahuan siswa tentang perkembangan 

teknologi 
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23 Guru memanfaatkan media sesuai dengan 

kompetensi yang  dimiliki 

     

24 Dengan kompetensi yang dimiliki, guru 

memanfaatkan banyak media pembelajaran 

berbasis TIK yang sudah ada 

     

25 Media pembelajaran berbasis TIK yang ada 

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

     

26 Penggunaan media pembelajaran berbasis 

TIK telah sesuai dengan prinsip yang ada 

     

27 Guru menggunakan berbagai jenis media 

berbasis TIK untuk mendukung 

pembelajaran di kelas (powerpoint, internet, 

CD pembelajaran, dll) 

     

28 Penggunaan media pembelajaran TIK dalam 

menjelaskan materi pelajaran dapat membuat 

pembelajaran yang abstrak seakan-akan 

nyata (melalui video, gambar dll) 

     

29 Media pembelajaran berbasis TIK yang dikemas 

sederhana, menarik dan menyenangkan dapat 
membuat pembelajaran lebih bermakna  

     

30 Media pembelajaran TIK sudah dapat 

dimanfaatkan pada setiap mata pelajaran 

(proses kegiatan belajar mengajar) 

     

31 Dengan memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK, dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa 

     

32 Dengan memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK pada KBM, dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah 

     

33 Guru memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK hanya pada mata pelajaran 

tertentu (beberapa mapel saja) 

     

34 Media pembelajaran berbasis TIK, hanya 

sebatas dimanfaatkan untuk kebutuhan KBM  

     

35 Guru mendapatkan media pembelajaran 

berbasis TIK yang dimanfaatkan pada KBM 

diperoleh dari pihak lain (Diknas, internet, 

bantuan pemerintah, dll)  

     

36 Jika dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK ada hal yang 

tidak sesuai/ belum dipahami, maka guru 

akan belajar untuk mendalami/menguasai 

     

37 Dalam proses KBM, guru dapat 

mengoperasikan media pembelajaran 

berbasis TIK dengan baik 

     

38 Guru menguasai setiap media pembelajaran 

berbasis TIK yang akan dimanfaatkan 
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HASIL KOMPETENSI GURU DALAM MERANCANG MEDIA PEMBELAJARAN 

 

No Nama Guru 
Perolehan Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R K 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 

2 R S 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 

3 S Y 3 3 2 3 1 2 2 1 3 1 

4 H S 3 2 3 2 2 2 3 1 3 1 

5 Y I 3 2 3 3 2 3 3 1 3 1 

6 P Y 3 2 2 4 2 2 3 1 2 2 

7 P W 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 

8 S O 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 

9 S A 5 4 5 4 4 5 5 3 4 4 

 

 

 

 

 

HASIL KOMPETENSI GURU DALAM MEMPRODUKSI MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

No Nama Guru 
Perolehan Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R K 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 

2 R S 4 3 3 2 1 4 3 3 1 1 

3 S Y 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2 

4 H S 2 2 2 1 1 3 3 2 1 1 

5 Y I 4 3 3 1 2 3 3 3 1 1 

6 P Y 3 2 2 2 2 3 4 3 1 1 

7 P W 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

8 S O 3 2 2 2 1 2 2 3 1 1 

9 S A 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 
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HASIL KOMPETENSI GURU DALAM MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

No Nama Guru 
Perolehan Skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 R K 3 5 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 

2 R S 4 5 4 4 3 3 3 3 4 1 5 4 3 2 5 3 3 3 

3 S Y 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

4 H S 3 2 3 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 

5 Y I 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 

6 P Y 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 P W 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

8 S O 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 

9 S A 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
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