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ABSTRAK 

 
Chasanah, Dwi Mardianatun. 2016. Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan 

Media Pembelajaran Berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal. Skripsi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Mur Fatimah, 

S.Pd., M.Pd., Drs. Suwandi, M.Pd. 

Kata Kunci: Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK, Pemanfaatan 

Media Pembelajaran Berbasis TIK. 

 

Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang me-

miliki peranan penting karena pengetahuan yang didapatkan oleh siswa berguna 

sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pemerintah harus 

mengupayakan agar mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dasar dapat 

meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Media pembelajaran dibutuhkan untuk meningkat-

kan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Media pembelajaran berbasis TIK 

adalah salah satu media yang sesuai untuk diterapkan pada zaman sekarang. 

Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan menegaskan bahwa 

pengadaan media pendidikan SD/SDLB terdiri atas Laptop atau Tablet, 

Proyektor, dan Layar (screen) proyektor, serta 1 paket media pendidikan. Oleh 

karena itu, baik ketersediaan dan pemanfaatan media oleh guru memiliki peranan 

penting dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsi ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Variabel 

penelitian ini yakni ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK. Sampel penelitian ini adalah guru kelas tinggi SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal yang berjumlah 27 guru, meliputi SDN Slerok 1, SDN 

Slerok 2, SDN Slerok 3, SDN Slerok 4, SDN Slerok 5, SDN Slerok 6, SDN 

Slerok 7, SDN Panggung 4, dan SDN Panggung 12. Data penelitian diperoleh 

dengan angket. Berdasarkan uji validitas, diperoleh 43 item pernyataan valid 

dengan koefisien validitas antara 0,406 sampai 0,878, dan reliabilitas angket yaitu 

0,964. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. 

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa ketersediaan media 

pembelajaran berbasis TIK berada pada kategori sedang. Hasil perhitungan 27 

responden diperoleh mean 29,44 yang berada di antara interval 22 ≤ X < 33 

sehingga termasuk kategori sedang. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK berada pada kategori rendah. Hasil perhitungan 27 responden, diperoleh 

mean 55,81 yang berada di antara interval X < 64 sehingga termasuk kategori 

rendah. Berdasarkan hasil penelitian, guru hendaknya memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran 

menjadi lebih berkualitas. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada pendahuluan memuat uraian tentang: (1) latar belakang masalah, (2) 

pembatasan masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, dan (5) manfaat 

penelitian. Latar belakang masalah menjelaskan tentang hal-hal yang menyebab-

kan perlunya dilakukan penelitian. Pada bagian ini membahas tentang masalah-

masalah yang muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

serta teori dan praktek. Permasalahan yang muncul akan dibatasi dan dirumuskan 

sehingga dapat dipecahkan melalui penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan 

hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian ini menunjukkan 

bahwa masalah yang dipilih layak untuk diteliti. Uraian selengkapnya mengenai 

pendahuluan, yaitu sebagai berikut. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Setiap 

manusia sejatinya membutuhkan pendidikan untuk dapat bertahan hidup. Pen-

didikan juga berperan dalam merealisasikan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 

Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 Alinea ke-2 yang berbunyi:  

dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan 

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara 

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.  
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Berdasarkan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-2, 

dapat dipahami bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan negara yang 

bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pendidikan di Indonesia harus diatur dengan 

baik agar tercapai cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang 

berbunyi: 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 

 

Berdasarkan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4, 

dapat dipahami bahwa tujuan bangsa Indonesia yaitu: (1) melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; 

(3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa salah satu 

cara untuk merealisasikan cita-cita bangsa dan tujuan bangsa adalah melalui 

pendidikan. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan 

tujuan tersebut adalah dengan membentuk sistem pendidikan nasional. 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan 

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Dasar, Fungsi, 

dan Tujuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk ber-

kembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Berdasarkan isi Undang-Undang Republik Indonesia tersebut dapat di-

pahami bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Setiap jenjang pendidikan formal, baik pendidikan dasar, pendidikan 

menengah maupun pendidikan tinggi wajib melaksanakan apa yang tercantum 

dalam undang-undang dengan baik. Kerjasama dari berbagai pihak baik 

pemerintah, orang tua, masyarakat dan sekolah diperlukan untuk dapat me-

realisasikan tujuan pendidikan nasional. 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat. Pendidikan di sekolah dasar berperan dalam upaya mencetak 

generasi muda yang bertanggung jawab. Sekolah dasar merupakan salah satu 

lembaga pendidikan dasar yang memiliki peranan penting dalam memajukan 

pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang didapatkan di 

sekolah dasar berguna bagi siswa sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan 

yang lebih tinggi. Peran sekolah dasar begitu penting bagi pendidikan sehingga 
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pemerintah harus mengupayakan agar mutu dan kualitas pendidikan di sekolah 

dasar dapat meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kinerja guru sebagai pendidik.  

Guru menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam setiap proses pem-

belajaran. Keberadaan guru menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Sehingga dengan perannya tersebut, profesionalisme menjadi wajib dimiliki oleh 

seorang guru. Jabatan pendidik profesional dapat dicapai jika guru mampu 

menguasai empat kompetensi pendidik, yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Guru 

Pasal 10 Ayat 1 bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang di-

peroleh melalui pendidikan profesi. 

Guru yang profesional membutuhkan media pembelajaran dalam me-

laksanakan proses pembelajaran yang mendidik. Media pembelajaran membuat 

proses belajar yang dialami siswa menjadi lebih bermakna. Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik yang 

harus dikuasai guru dalam penyelenggaraan pembelajaran adalah guru dapat 

memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan 

lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 

Dimyati dan Mudjiono (2013: 27) mengemukakan bahwa adanya media 

dan sumber belajar akan mempengaruhi proses pembelajaran karena membantu 

siswa mempermudah pemahaman tentang materi yang diajarkan. “Media pem-



5 

 

 

 

belajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar” 

(Kustandi dan Sutjipto 2011: 8). Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011: 73) dilihat 

dari sifat atau jenisnya, media dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu 

media auditif, media visual, dan media audio visual. Media auditif adalah media 

yang hanya dapat didengar atau mengandalkan kemampuan suara. Media ini 

meliputi media radio, audio, atau tape recorder. Media visual adalah media yang 

hanya mengandalkan indera penglihatan. Media ini meliputi gambar, foto, slide, 

dan sebagainya. Media audio visual adalah media yang dapat didengar dan dilihat. 

Media ini meliputi film, TV, video, dan sebagainya. 

Banyaknya bentuk media pembelajaran membuat guru harus dapat me-

milihnya dengan cermat, sehingga dapat digunakan dengan tepat. Proses pemilih-

an media ini menjadi penting karena kedudukan media turut berperan sebagai 

penentu keberhasilan pembelajaran. Susilana dan Riyana (2009: 70) mengemuka-

kan beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. 

Kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian 

dengan materi pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau 

siswa, kesesuaian dengan teori, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, dan 

kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang 

tersedia. 

Ketersediaan media pembelajaran telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa 

setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 
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pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis 

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pem-

belajaran yang teratur dan berkelanjutan. Peraturan pemerintah tersebut, men-

jelaskan bahwa ketersediaan media pembelajaran menjadi sesuatu yang wajib 

dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

04/D/P/2016 Tanggal 25 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana 

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa 

pada Lampiran III menjelaskan bahwa pengadaan media pendidikan SD/SDLB 

terdiri atas Laptop atau Tablet, Proyektor, dan Layar (screen) proyektor, serta 

setiap sekolah mendapatkan 1 paket media pendidikan (software E-Content). 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat yang 

semakin besar terhadap pendidikan, membuat pendidikan tidak mungkin lagi di-

kelola hanya dengan melalui pola tradisional. Pola tersebut sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Revolusi ilmu pengetahuan dan 

teknologi memberi arti tersendiri bagi kegiatan pendidikan. Inilah yang 

menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan bahwa guru harus me-

manfaatkan media berbasis TIK dalam pengelolaan pendidikan. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa salah 

satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru adalah dapat memanfaatkan 

TIK untuk kepentingan pembelajaran. Menurut Kementerian Riset dan Teknologi 

(2006) dalam (Rusman, Kurniawan, dan Riyana 2012: 88), Teknologi Informasi 
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dan Komunikasi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, 

pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. 

Media pembelajaran berbasis TIK yang telah tersedia, seharusnya dapat di-

manfaatkan dengan baik oleh guru.  

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pem-

belajaran akan mendukung proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan pemanfaatan 

media berbasis TIK dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi yang 

diajarkan. Pemanfaatan media berbasis TIK juga dapat memberikan pengalaman 

baru bagi siswa yang terlalu jenuh dengan model pembelajaran konvensional yang 

digunakan oleh guru.  

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan berbasis 

TIK di Indonesia masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa masalah dan kendala yang masih dirasakan oleh masyarakat 

khususnya tenaga pendidik. Kesiapan sumber daya manusia menjadi kendala 

utamanya. Beberapa guru masih terlihat belum menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi sehingga belum dapat memanfaatkannya dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Bapak Cahyani diperoleh informasi tentang 

ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Menurut beliau, semua SDN di Dabin V 

sudah mempunyai laptop walaupun jumlahnya masih terbatas. Sedangkan media 

pembelajaran berbasis TIK lainnya seperti Liquid Crystal Display (LCD), 

speaker, dan lain sebagainya belum bisa tersedia di setiap kelas secara lengkap. 
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Beberapa media pembelajaran berbasis TIK dalam kondisi rusak ringan. Beliau 

juga menuturkan bahwa beberapa guru belum bisa memanfaatkan media pem-

belajaran berbasis TIK yang tersedia. Hal ini dikarenakan mereka kesulitan dalam 

mengoperasikan media tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru kelas tinggi di SDN 

Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, di antaranya: (1) guru kelas IV 

SDN Slerok 7, Ibu Lina Mustikawati; (2) guru kelas V SDN Slerok 7, Ibu Dewi 

Nuraini ; (3) guru kelas VI SDN Slerok 7, Ibu Nur Aunillah; (4) guru kelas IV 

SDN Slerok 2, Ibu Atik Verri Irmawati; (5) guru kelas V SDN Slerok 2, Ibu 

Hartati; (6) guru kelas V SDN Panggung 4, Bapak Muhtar; dan (7) guru kelas VI 

SDN Panggung 4, Bapak Sudiro. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh 

informasi yang berbeda-beda karena kondisi di setiap kelas berbeda-beda. 

Informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut adalah sebagian guru belum 

bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK yang telah tersedia. 

Beberapa faktor penyebabnya adalah karena jenis media yang tidak lengkap, 

kendala dalam pengoperasian media, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan 

bahwa media pembelajaran berbasis TIK sangat bermanfaat dalam pembelajaran. 

Media pembelajaran berbasis TIK dapat membantu guru dalam menyampaikan 

materi dan memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Ketersediaan 

dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan fokus masalah yang dibahas dalam 

penelitian. Dalam penelitian perlu adanya pembatasan masalah untuk meng-

hindari kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti 

perlu membatasi masalah sebagai berikut: 

(1) Ketersediaan yang dimaksud adalah kelengkapan, kondisi, dan pemeliharaan 

media pembelajaran berbasis TIK. 

(2) Media pembelajaran berbasis TIK yang dimaksud adalah laptop, Liquid 

Crystal Display (LCD), layar proyektor (screen), dan CD interaktif. Media 

pendukung: speaker, modem, printer, kamera digital, kamera video, pointer 

laser LCD, dan microphone. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di-

paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Bagaimana ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal? 

(2) Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam sebuah 

penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan agar penelitian dapat terarah 
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dengan jelas. Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni, tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum merupakan sesuatu yang ingin dicapai secara menyeluruh. 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh 

mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus adalah sesuatu yang ingin dicapai dan diketahui secara 

lebih detail. Secara khusus penelitian ini bertujuan: 

(1) Untuk mendeskripsi ketersediaan media pembelajaran berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal. 

(2) Untuk mendeskripsi pemanfaatan media pembelajaran berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi oleh guru kelas tinggi di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberikan 

manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini akan 

dipaparkan mengenai manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Penelitian 
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yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun 

praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat membantu untuk lebih me-

mahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu. Penelitian ini di-

harapkan dapat menambah referensi dalam bidang pendidikan, khususnya tentang 

ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar. 

Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru di-

jelaskan bahwa guru SD dituntut untuk dapat memanfaatkan TIK dalam proses 

pembelajaran. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan praktis, misalnya dalam memecahkan masalah, 

membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi guru, sekolah, maupun peneliti. 

1.5.2.1 Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi guru, antara lain: 

(1) Sebagai bahan masukan dan informasi dalam upaya meningkatkan 

kompetensi pedagogik. 

(2) Sebagai bahan masukan dan informasi dalam upaya meningkatkan 

kompetensi profesional. 

(3) Menambah pengetahuan guru tentang pemanfaatan dan pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK. 
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1.5.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi sekolah, antara lain: 

(1) Menjadi bahan masukan dan referensi bagi Kepala Sekolah dalam me-

laksanakan supervisi kepada para guru. 

(2) Menjadi bahan masukan dan referensi dalam pengembangan media pem-

belajaran berbasis TIK. 

(3) Memberikan informasi dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana 

penunjang pembelajaran khususnya media pembelajaran berbasis TIK. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu memberikan pengalaman me-

laksanakan penelitian di bidang pendidikan, khususnya mengenai analisis 

ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar. 

Pengalaman yang peneliti peroleh dari penelitian ini dapat menjadi bekal untuk 

melaksanakan penelitian-penelitian lainnya dalam rangka menambah pengalaman 

dan pengetahuan sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti 

lanjutan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengembangan bagi penelitian ini 

serta dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 
Pada bagian kajian pustaka akan dijabarkan tentang kajian teori, kajian 

empiris, dan kerangka berpikir. Pada bagian kajian teori akan diuraikan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian empiris yaitu kajian penelitian-

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini 

juga diuraikan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Kerangka berpikir yaitu 

suatu diagram atau bagan yang menjelaskan secara garis besar alur logika ber-

jalannya sebuah penelitian. Uraian selengkapnya mengenai kajian pustaka, yaitu 

sebagai berikut. 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-

teori tersebut yaitu (a) pengertian belajar; (b) pengertian pembelajaran; (c) 

kompetensi guru; (d) media pembelajaran; (e) media pembelajaran berbasis TIK; 

dan (f) ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SD. 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh se-

seorang. Belajar lebih identik dengan siswa, kebanyakan orang menganggap 

hanya siswalah yang wajib belajar. Namun pada kenyataannya, semua orang yang 

hidup wajib belajar untuk lebih mengetahui tentang sesuatu. 
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Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar 

psikologi, seperti yang dikemukakan oleh Gage dan Berliner (1983) dalam Rifa‟i 

dan Anni (2012: 66) bahwa belajar merupakan proses di mana suatu organisme  

mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Hamalik (2010: 27) 

mengemukakan bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan 

melalui pengalaman (learning is defined as the modification or strengthening of 

behavior through experiencing). Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan 

suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Miarso (2013: 10) menjelaskan bahwa belajar dapat diperoleh dari siapa 

dan apa saja, baik yang sengaja dirancang maupun yang diambil manfaatnya. 

Konsep ini mengandung arti bahwa bila seseorang mempunyai kesadaran, dan 

minat untuk belajar, dia dapat mengambil pelajaran dari siapa saja tidak hanya 

orang tua dan guru melainkan pula teman sebaya, dan masyarakat. Bahkan juga 

dapat belajar dari media radio yang didengarnya, televisi yang dilihatnya, serta 

tatanan dan lingkungan fisik, maupun kebudayaan di mana dia hidup. 

Gagne (1989) dalam Susanto (2013: 1) menjelaskan bahwa belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman. Belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk mem-

peroleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

Belajar sebagai suatu upaya memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui 

instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah perintah atau arahan dan bimbingan dari 

seorang pendidik atau guru. 
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Menurut Hilgard (1962) dalam Susanto (2013: 3), belajar adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang di-

maksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh 

melalui latihan (pengalaman). Belajar merupakan proses mencari ilmu yang 

terjadi dalam diri seseorang melalui latihan, pembiasaan, pengalaman, dan 

sebagainya. 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah 

laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak 

mengerti menjadi mengerti. Waktu yang diperlukan oleh setiap individu untuk 

mencapai perubahan tingkah laku tersebut berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada 

pula yang lambat, karena belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan juga faktor eksternal. Faktor internal mencakup kondisi fisik, kondisi psikis, 

dan kondisi sosial. Kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis 

seperti kemampuan intelektual dan emosional, dan kondisi sosial seperti ke-

mampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Faktor eksternal seperti variasi dan 

tingkat kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari, tempat belajar, iklim, 

suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat. 

Rifa‟i dan Anni (2012: 66) menjelaskan tiga unsur utama dalam belajar, 

yaitu:  

1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Seseorang dapat di-
katakan belajar apabila terdapat perbandingan antara perilaku 
sebelum dan setelah mengalami kegiatan belajar. 

2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses 
pengalaman. Perubahan perilaku karena pertumbuhan dan ke-
matangan fisik, seperti tinggi dan berat badan, dan kekuatan fisik, 
tidak dapat dipandang sebagai hasil belajar. 

3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lama-
nya perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang adalah 
sukar untuk diukur misalnya selama satu hari, satu minggu, satu 
bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 
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Berdasarkan pengertian belajar menurut para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada seseorang. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pengetahuan, kecakapan, ataupun 

tingkah laku yang diperoleh melalui pengalaman. Pengalaman tersebut diperoleh 

sebagai akibat adanya interaksi antara individu dengan individu lain dan individu 

dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

 

2.1.2 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Susanto (2013: 18) kata pembelajaran merupakan perpaduan dari 

dua aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis 

cenderung lebih dominan pada siswa, sementara mengajar secara instruksional di-

lakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar 

dan mengajar. Pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan 

mengajar (BM), proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar 

(KBM). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 20 menjelas-

kan bahwa pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian 

ini, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan oleh pendidik agar terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap pada peserta 

didik. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. 
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Menurut Gagne (1981) dalam Rifa‟i dan Anni (2012: 159) pembelajaran 

diartikan serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar. Peristiwa eksternal yang dimaksud yakni ter-

kait dengan hal-hal diluar diri siswa yang datang dari guru, teman-teman, materi 

pembelajaran, media, dan kondisi pembelajaran. Sedangkan peristiwa internal 

terkait dengan hal-hal yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi tingkat 

pemahaman, motivasi, dan minat belajar. Briggs (1992) dalam Rifa‟i dan Anni 

(2012: 159) menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memper-

oleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dalam rangka membantu peserta didik memperoleh ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat. Peristiwa belajar dirancang agar 

memungkinkan peserta didik memproses informasi nyata dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Perolehan tujuan belajar sebenarnya juga dapat di-

lakukan secara alamiah di mana peserta didik membaca buku-buku, majalah, surat 

kabar, atau mengamati peristiwa di lingkungannya. 

 

2.1.3 Kompetensi Guru 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran tidak bisa 

lepas dari keberadaan guru sebagai pendidik. Guru adalah faktor penentu keber-

hasilan proses pembelajaran yang berkualitas. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menganggap bahwa guru adalah 

orang yang harus diteladani. Masyarakat menganggap bahwa guru perlu untuk di-

tiru dan diteladani karena mereka memiliki kharisma atau wibawa. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, me-

ngajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan meng-

evaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah 

atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut dapat di-

pahami bahwa tugas utama guru bukan hanya mengajar tetapi mendidik, mem-

bimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pendidik. Uno (2014: 

15) menjelaskan bahwa guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung 

jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang 

disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pem-

belajaran. Guru juga mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat 

belajar sehingga dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari 

proses pembelajaran. 

Masyarakat menganggap bahwa guru adalah orang terhormat di 

lingkungannya karena dari didikan seorang guru diharapkan masyarakat dapat 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan 

bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Semua tujuan ini akan di-

peroleh apabila guru-guru bersedia dan bisa menjadi guru yang profesional. 

Danim (2010: 53) menjelaskan bahwa guru profesional adalah guru yang 

memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi 

keguruan. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ke-

terampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut terminologi yang berlaku umum, 

“Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris competence sama dengan being 

competent dan competent sama dengan having ability, power, authority, skill, 

knowledge, attitude, etc” (Uno 2014: 62). Pengertian dasar kompetensi adalah 

kemampuan dan kecakapan. Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang 

tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian sesuai 

dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan. 

Uno (2014: 64) mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di 

sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kompetensi guru adalah latar belakang pendidikan, pengalaman 

mengajar, dan lamanya mengajar. Menurut Rifa‟i dan Anni (2012: 6) kompetensi 

pendidik merupakan sesuatu yang utuh, sehingga proses pembentukannya tidak 

bisa dilakukan secara instan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru Bab II Kompetensi dan Sertifikasi Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Bab II Pasal 3 Ayat 4, 5, 6, 7 yang 

menyebutkan bahwa: 



20 

 

 

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pe-

ngelolaan 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; dan 

h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

 

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian 

yang: 

a. Beriman dan bertakwa; 

b. Berakhlak mulia; 

c. Arif dan bijaksana; 

d. Demokratis; 

e. Mantap; 

f. Berwibawa; 

g. Stabil; 

h. Dewasa; 

i. Jujur; 

j. Sportif; 

k. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; 

l. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan 

m. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 

a. Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau 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 meng-

indahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan 

e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat keber-

samaan. 

 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam 

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ 

atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya 

meliputi penguasaan: 
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a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar 

isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu; dan 

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

relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu. 

 

Rifa‟i dan Anni (2012: 7) menjelaskan bahwa kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi inti pedagogik 

yang harus dikuasai guru adalah memanfaatkan TIK untuk kepentingan 

pembelajaran. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang berkaitan dengan 

penampilan pribadi guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam 

menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi inti 

profesional yang harus dikuasai guru adalah memanfaatkan TIK untuk ber-

komunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru 

dalam berkomunikasi dengan semua pihak yang dapat mendukung keberhasilan 

siswa. 

Uno (2014: 18) menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru, yaitu: kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. Kompetensi pribadi adalah kompetensi yang mewajibkan guru 

menguasai pengetahuan yang akan diajarkannya kepada peserta didik secara benar 

dan bertanggung jawab. Kompetensi sosial adalah kompetensi yang mewajibkan 

guru dapat berkomunikasi dengan peserta didik, dan lingkungan mereka (seperti 

orang tua, tetangga, dan sesama teman). Kompetensi profesional adalah 

kompetensi yang mewajibkan pendidik mengelola proses pembelajaran dengan 
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baik. Guru harus dapat merencanakan pembelajaran yang baik, misalnya dengan 

memilih dan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa salah satu 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru adalah dapat menggunakan 

media pembelajaran, dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Sedangkan 

kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah guru dapat me-

manfaatkan media pembelajaran untuk berkomunikasi. Guru juga dapat me-

manfaatkan media pembelajaran untuk mengembangkan diri. 

 

2.1.4 Media Pembelajaran 

“Kata „media‟ berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk jamak dari kata 

„medium‟. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar” 

(Susilana dan Riyana 2009: 6). Beberapa  pakar dan juga organisasi memberikan 

batasan mengenai pengertian media, diantaranya yang dikemukakan oleh 

Association of Education and Communication Technology (AECT) Amerika. 

Menurut AECT dalam Uno (2014: 113), media adalah segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. 

Menurut Romiszowski (1988) dalam Wibawa dan Mukti (2001: 11) media 

adalah pengirim pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (dapat berupa orang 

atau benda) kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar, yang 

bertugas sebagai penerima pesan adalah siswa, sedangkan guru bertugas sebagai 

pengirim pesan. Guru berinteraksi dengan siswa melalui alat indera mereka. Siswa 

dirangsang oleh media menggunakan inderanya untuk menerima informasi. 
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Kadang-kadang siswa dituntut untuk menggunakan kombinasi dari beberapa 

indera supaya dapat menerima pesan itu secara lebih lengkap.  

Kustandi dan Sutjipto (2013: 7) mengemukakan bahwa media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan 

Ely (1971) dalam Kustandi dan Sutjipto (2013: 7) mengemukakan bahwa media 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu kondisi atau 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Menurut pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media. 

Briggs (1970) dalam Uno (2014: 114) menyatakan bahwa media adalah 

segala sesuatu berbentuk fisik yang dapat menyampaikan pesan serta dapat me-

rangsang peserta didik untuk belajar. Uno (2014: 114) menjelaskan bahwa media 

adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi dari sumber (guru) ke peserta didik yang bertujuan merangsang mereka 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Media digunakan untuk mengantarkan 

pembelajaran secara utuh, menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pem-

belajaran serta memberikan penguatan maupun motivasi. 

Berdasarkan definisi media pembelajaran yang dikemukakan oleh para 

ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat bantu yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk 

menyampaikan pesan (informasi) dari pengirim pesan (guru) kepada penerima 

pesan (siswa). Sehingga penerima pesan (siswa) mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. 
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Media pembelajaran sangat membantu dalam proses pembelajaran. 

Menurut Susilana dan Riyana (2009: 9) secara umum media mempunyai 

kegunaan sebagai berikut: 

1) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. 

3) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar. 

4) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan ke-

mampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Kemp, dkk. (1985) dalam Uno (2014: 116) menjabarkan sejumlah 

kontribusi media dalam kegiatan pembelajaran antara lain: 

1) Penyajian materi ajar menjadi lebih standar; 

2) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik; 

3) Kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif; 

4) Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi; 

5) Kualitas belajar dapat ditingkatkan; 

6) Pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai dengan 

yang diinginkan; 

7) Meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses belajar men-

jadi lebih kuat/baik; 

8) Memberikan nilai positif bagi pengajar. 

 

Menurut Kustandi dan Sutjipto (2013: 23) beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu memperjelas 

penyajian pesan dan informasi, meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak, 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, serta memberikan pengalaman 

kepada siswa. Media pembelajaran berperan sebagai penentu keberhasilan pem-

belajaran. Susilana dan Riyana (2009: 70) mengemukakan bahwa pemilihan 

media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

karakteristik siswa, teori, gaya belajar siswa, kondisi lingkungan, fasilitas 

pendukung, dan waktu yang tersedia. 
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Menurut Miarso (2013: 461) pedoman umum dalam menggunakan media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Masing-masing jenis media mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Oleh karena itu pemanfaatan kombinasi dua atau 

lebih media akan lebih mampu membantu tercapainya tujuan pem-

belajaran. 

2) Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. Dengan demikian pemanfaatan media harus 

menjadi bagian integral dari penyajian pelajaran. 

3) Penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media 

dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. 

4) Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan 

belajar yang akan dilaksanakan seperti belajar secara klasikal, 

belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, atau 

belajar mandiri. 

5) Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti me-

review media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai per-

alatan yang dibutuhkan di ruang kelas sebelum pelajaran dimulai 

dan sebelum siswa masuk. Dengan cara ini pemanfaatan media di-

harapkan tidak akan mengganggu kelancaran proses belajar-

mengajar dan mengurangi waktu belajar. 

6) Peserta didik perlu disiapkan sebelum media pembelajaran diguna-

kan agar mereka dapat mengarahkan perhatian pada hal-hal yang 

penting selama penyajian dengan media berlangsung. 

7) Penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan 

partisipasi aktif siswa. 

 

2.1.5 Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Menurut Sutopo (2012: 1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

atau Information and Communication Technologies (ICT) adalah teknologi yang 

mencakup seluruh peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan 

menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi. 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 
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dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari satu 

perangkat ke lainnya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua 

buah konsep yang tidak terpisahkan. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antarmedia. 

Menurut Kusuma, dkk. (2012: 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi 

terdiri dari tiga kata, yaitu: teknologi, informasi, dan komunikasi yang masing-

masing memiliki makna. Teknologi merupakan alat yang digunakan untuk 

membuat dan mengolah informasi dengan menggunakan peralatan yang 

berkemampuan teknik. Informasi merupakan suatu pengertian yang diekspresikan 

melalui ungkapan mengenai suatu kejadian, kenyataan, atau gagasan, dengan 

menggunakan lambang-lambang yang telah diketahui dan disepakati bersama. 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari ungkapan 

mengenai suatu kejadian atau gagasan dikemas menjadi pesan untuk kemudian 

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa yang 

berbentuk visual, suara, atau tulisan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi 

saling mempengaruhi diantara keduanya. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

adalah tata cara atau sistem yang berdasarkan kemampuan teknik ilmu 

pengetahuan eksakta yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan 

atau informasi kepada sesama. 

Munir (2010: 16) menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi menekankan pada pe-

laksanaan dan pemrosesan data dengan menggunakan perangkat-perangkat 
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teknologi elektronik terutama komputer. Teknologi informasi terdiri atas enam 

bagian, yaitu: (1) teknologi masukan (input technology); (2) teknologi keluaran 

(output technology); (3) teknologi perangkat lunak (software technology); (4) 

teknologi penyimpan (storage technology); (5) teknologi komunikasi 

(communication technology); dan (6) mesin pemroses (processing mechine).  

Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk 

menangkap data/informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain 

barcode scanner dan keyboard. Teknologi keluaran adalah semua perangkat yang 

digunakan untuk menyajikan informasi baik berupa softcopy maupun hardcopy. 

Contoh teknologi ini antara lain monitor, printer, dan speaker. Teknologi 

perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendali-

kan perangkat keras komputer. Contoh teknologi ini adalah Microsoft Word, 

Microsoft Powerpoint, dan Movie Maker. Teknologi penyimpan adalah segala 

perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Contoh teknologi ini adalah 

hardisk, flashdisk, disket, dan CD-ROM. Teknologi komunikasi adalah teknologi 

yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Contoh teknologi ini adalah internet. 

Teknologi pemroses adalah komponen yang berfungsi untuk mengingat 

data/informasi (berupa komponen memori) dan mengeksekusi program (berupa 

komponen CPU). 

Teknologi komunikasi menekankan pada penggunaan perangkat teknologi 

elektronika dan lebih menekankan pada aspek ketercapaian tujuan dalam proses 

komunikasi. Martin (1999) dalam Munir (2010: 16) mengemukakan adanya keter-

kaitan antara Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa teknologi informasi 
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lebih pada sistem pengolahan informasi, sedangkan teknologi komunikasi ber-

fungsi untuk pengiriman informasi. TIK tidak identik dengan komputer namun 

juga dengan segala sesuatu yang berupa software dan hardware yang dapat 

membantu manusia. Menurut Kodir (2003) dalam Munir (2010: 10), perangkat 

keras (hardware) adalah peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memory, 

printer, dan keyboard. Sedangkan perangkat lunak (software) adalah instruksi-

instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan 

instruksi-instruksi tersebut. Pengolah kata (word processor) merupakan contoh 

program yang banyak digunakan oleh pemakai komputer untuk membuat 

dokumen. 

Penggunaan perangkat TIK pada saat ini sudah diterapkan dalam berbagai 

bidang, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Menurut Sutopo (2012: 2) 

pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi yang dapat dimanfaatkan 

oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam meningkatkan 

efektivitas, kualitas, produktivitas, serta akses pendidikan. Dalam bidang 

pendidikan, penggunaan peralatan TIK berperan sebagai media pembelajaran 

yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian materi pembelajaran.  

Berdasarkan pengertian media pembelajaran dan pengertian TIK, dapat di-

simpulkan bahwa media pembelajaran berbasis TIK adalah seluruh alat/perangkat 

yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dan bertujuan untuk 

menyampaikan informasi kepada peserta didik dengan memanfaatkan TIK. 

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dapat memudahkan guru dalam 

menyampaiakan materi yang diajarkan. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK juga dapat memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. 
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2.1.6 Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK di 

SD 

 

Ketersediaan media pembelajaran diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pasal 42 Ayat 1. Peraturan tersebut men-

jelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran. Pengadaan media pendidikan di SD/SDLB telah 

diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/D/P/2016 Tanggal 25 

Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang 

Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa pada Lampiran III. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengadaan media pendidikan SD/SDLB 

terdiri atas Laptop atau Tablet, Proyektor, dan Layar (screen) proyektor, serta 

setiap sekolah mendapatkan 1 paket media pendidikan (software E-Content). 

Menurut Wibawa dan Mukti (2001: 13) media dapat digunakan dalam 

proses belajar mengajar dengan dua arah cara, yaitu sebagai alat bantu mengajar 

dan sebagai media belajar yang dapat digunakan sendiri oleh siswa. Media yang 

dipakai sebagai alat bantu mengajar disebut dependent media. Sebagai alat bantu, 

efektivitas media itu sangat tergantung pada cara dan kemampuan guru yang 

menggunakan media tersebut. Sedangkan media belajar yang dapat digunakan 

oleh siswa dalam kegiatan belajar mandiri, disebut independent media. Media itu 

dirancang, dikembangkan, dan di produksi secara sistematik, serta dapat me-

nyalurkan informasi secara terarah untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. 
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Pada umumnya penggunaan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah 

dasar dengan menggunakan cara dependent media, media pembelajaran hanya di-

gunakan sebagai alat bantu mengajar. Hal ini dikarenakan terbatasnya media 

pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar. Walaupun demikian, sekolah dasar di 

beberapa kota besar sudah ada yang menggunakan cara independent media. Hal 

ini dikarenakan sekolah dasar di kota-kota besar sudah memiliki media 

pembelajaran berbasis TIK dengan jumlah yang cukup memadai. 

Menurut Sadiman (2007: 83) ditinjau dari kesiapan pengadaannya, media 

dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi (media by utilization), dan 

media rancangan (media by design). Media jadi atau yang biasa disebut media 

siap pakai adalah media yang sudah tersedia di pasaran karena sudah merupakan 

komoditi perdagangan. Sedangkan media rancangan adalah media yang perlu di-

rancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan tertentu. Kedua 

kelompok tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dasar 

pertimbangan untuk memilih media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi 

kebutuhan atau mencapai tujuan yang dinginkan atau tidak. Media pembelajaran 

berbasis TIK dikategorikan sebagai media by design yang sengaja dirancang 

untuk maksud dan tujuan tertentu. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan teknologi 

informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Beberapa hasil 

dari perkembangan TIK yang digunakan sebagai media dalam pembelajaran 

diantaranya: Laptop, Liquid Crystal Display (LCD), Layar Proyektor (Screen), 

Software E-Content, dan media pendukung: Speaker, Modem, Printer, Kamera 
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Digital, Kamera Video, Pointer Laser LCD, dan Microphone. Spesifikasi media 

pembelajaran berbasis TIK menurut Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar 

dan Menengah No. 04/D/P/2016 dapat dibaca dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Spesifikasi Teknis Media 

No. Nama Media dan Spesifikasi Minimal Jumlah 

1. Laptop/Tablet berikut Perangkat Lunak (software) sistem operasi, aplikasi perkantoran, 

dan aplikasi pendidikan yang terinstal dalam laptop/tablet. 

Kabupaten/Kota memilih salah satu dari media ini yaitu laptop atau tablet sesuai 

kebutuhan daerah. 

Laptop  

Software aplikasi: 

- Aplikasi perkantoran yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata 

(wordprocessor), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet), presentasi, publikasi, 

notes, dan tools yang membantu guru dalam membuat video menggunakan 

presentasi yang bertujuan untuk pembelajaran mandiri baik untuk sesama guru 

maupun untuk siswa. Disertai buku petunjuk (manual book) dalam bahasa 

Indonesia. 

- Aplikasi pendidikan, yang merupakan satu kesatuan dalam laptop. 

- Menyertakan masing-masing 1 buah CD/DVD Recovery Software Installer  

Sistem Operasi, 1 buah CD/DVD  Recovery Software Installer Aplikasi 

Perkantoran.  

4 

2. Perangkat Lunak (Software)/ E-Content: 

- Media pembelajaran: 

1) E-book 

Berfungsi untuk menyimpan dan menata software E-book serta bisa di 

download secara gratis dalam berbagai bentuk type file. Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) SD (IV-VI) yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan SD. 

2) Video 

Berfungsi untuk menyimpan dan menata video serta bisa di download secara 

gratis dari website pengembang dalam berbagai bentuk type file. 

3) Quiz Creator 

Berfungsi untuk menyimpan dan menata soal-soal serta bisa ditambah/di edit 

oleh guru. Soal bisa di print untuk dibagikan ke siswa. 

4) IPS/Peta Indonesia Interaktif 

5) Teknologi Informasi 

6) IPA 

7) Pendidikan Kewarganegaraan 

8) Matematika 

9) Keterampilan Edukatif 

10) Bahasa Inggris (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

11) Bahasa Indonesia 

- Software Manajemen Perpustakaan 

 

 

3. Proyektor  

Resolusi    : XGA  (1024 x 768) 

Teknologi  : DLP 

Garansi     : 3 tahun parts dan service dari distributor resmi 

2 

4. Layar Proyektor (Screen) 

Model  : Layar Proyektor dengan tripod/Wall 

Dimensi : (84”) 213x213 cm 

Rasio   : 1 : 1 

Garansi : 1 tahun dari distributor resmi 

2 
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TIK yang berkembang sekarang ini memberikan pengaruh terhadap ber-

bagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, khususnya dalam proses 

pembelajaran. Menurut Munir (2010: 138) kelebihan-kelebihan media pem-

belajaran berbasis TIK adalah sebagai berikut: 

a. memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pem-

belajaran yang sedang dibahas; 

b. dapat menjelaskan materi pembelajaran atau obyek yang abstrak 

menjadi konkrit; 

c. mempermudah guru dalam menyajikan materi pembelajaran;  

d. menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, 

dan kreativitas belajar siswa;  

e. memberikan kesan yang mendalam dalam pikiran siswa;  

f. materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali, 

misalnya dengan menggunakan rekaman video;  

g. menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;  

h. membentuk sikap siswa (aspek afektif), meningkatkan keterampil-

an (psikomotor);  

i. siswa belajar sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, minat, dan 

bakatnya, baik belajar secara individual, kelompok, atau klasikal; 

dan  

j. menghemat waktu, tenaga, dan biaya. 

 

 

2.2 Kajian Empiris 

Kajian empiris merupakan penjelasan mengenai berbagai penelitian 

relevan yang pernah dilakukan sebelum penelitian ini. Kajian empiris menjelaskan 

10 penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian 

yang dilakukan. Sepuluh penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

1) Studi Kompetensi Guru dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis 

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

Kecamatan Sambong Kabupaten Blora oleh Niarsa (2013); 

2) Pemanfaatan Media Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Sejati (2011); 
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3) Studi Efektivitas Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Sekolah Menengah Atas Negeri se-

Kabupaten Pamekasan oleh Rasyidi (2012); 

4) Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPS Kelas VIII J SMP Negeri 5 Singaraja oleh Harliawan, dkk. 

(2014); 

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Pem-

belajaran di SMP Negeri 1 Geger Madiun oleh Sujoko (2013); 

6) Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Ipa Kelas VI 

SD Negeri Kecamatan Tebas oleh Eliyadi, dkk. (2013); 

7) Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Komponen Instrumen Terpadu SDN 

Kecamatan Pontianak Tenggara oleh Tansari (2013); 

8) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pem-

belajaran di Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Anas, dkk. (2008); 

9) Use of Information and Communication Technology (ICT) In Tertiary 

Education in Ghana: A Case Study of Electronic Learning (E-Learning) oleh 

Asabere, et al. (2012); 

10) Mathematics instruction and the tablet PC oleh Fister and McCarthy (2006). 

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 dilakukan oleh Niarsa 

pada tahun 2013, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, 

Universitas Negeri Semarang. Jenis penelitian tersebut yakni penelitian survei 

lapangan. Subjek penelitian ini adalah guru SD Negeri 01 Ledok yang berjumlah 
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9 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif 

persentase. 

Hasil penelitian yang didapat adalah kompetensi guru dalam merancang 

media pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 24,7 dengan kategori cukup. 

Kompotensi guru dalam memproduksi media pembelajaran mendapatkan rata-rata 

skor 22,7 dengan kategori cukup. Kompetensi guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran mendapatkan rata-rata skor 29,72 dengan kategori baik. Dengan 

hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam merancang dan 

memproduksi media pembelajaran termasuk dalam kategori cukup, sedangkan 

dalam memanfaatkan media sudah baik. 

Penelitian dengan judul Pemanfaatan Media Pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh 

Sejati, mahasiswa jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri 

Semarang pada tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) media 

pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

SMP Negeri 5 Semarang kurang dimanfaatkan dengan baik karena masih ada 

media/alat bantu yang tersedia tetapi tidak dimanfaatkan dalam pembelajaran, 

selain itu ada kendala lain yaitu guru kurang mampu dalam mengoperasikan 

media berbasis TIK. Kemampuan guru dalam pemanfaatan media masih kurang 

terutama ketika mempersiapkan dan memanfaatkan media pembelajaran. 

Ketersediaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 5 Semarang dari segi jenis TIK 

cukup lengkap tetapi jumlahnya masih kurang. Dampak dari pemanfaatan media 
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pembelajaran adalah siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan rangsangan 

kegiatan belajar serta pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa (2) hambatan dalam pemanfaat-

an media berbasis TIK adalah kemampuan guru dalam pemanfaatan media TIK 

masih kurang karena guru PKn di SMP Negeri 5 Semarang tidak pernah 

mengikuti pelatihan-pelatihan TIK dan mencari informasi serta pengetahuan 

tentang media TIK yang berkembang saat ini. Kendala lainnya adalah kondisi 

media pembelajaran yang dimiliki SMP Negeri 5 Semarang masih kurang di-

perhatikan dan cenderung diabaikan oleh pihak sekolah, misalnya saja ada salah 

satu media komputer di kelas yang mengalami kerusakan tetapi tidak segera di-

perbaiki. Hal itu dikarenakan pihak sekolah tidak memiliki tenaga teknisi khusus 

yang langsung dapat memperbaiki media yang mengalami kerusakan tersebut. 

Penelitian dengan judul Studi Efektivitas Pemanfaatan Media Pem-

belajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Sekolah 

Menengah Atas Negeri se-Kabupaten Pamekasan dilakukan oleh Rasyidi, 

mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang pada tahun 2012. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan media pembelajaran ber-

basis TIK pada SMA Negeri di wilayah kota Pamekasan antara lain yaitu dari segi 

frekuensi penggunaan media pembelajaran berbasis TIK, keefisienan penggunaan 

media pembelajaran berbasis TIK, ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK, 

dan kemampuan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Diperoleh 

masing-masing nilai rata-rata.  
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Hasil frekuensi penggunaan media diperoleh nilai rata-rata 10,15. Ke-

efisienan penggunaan media diperoleh nilai rata-rata 23,32. Ketersediaan media 

diperoleh nilai rata-rata 8,87. Kemampuan menggunakan media diperoleh nilai 

rata-rata 9,63. Diperoleh nilai rata-rata dari efektivitas pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK pada SMAN wilayah kota Pamekasan yaitu 51,97. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK pada SMAN di wilayah kota Pamekasan cenderung cukup 

memanfaatkan dalam proses pembelajaran. 

Penelitian dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas VIII J SMP Negeri 5 Singaraja 

dilakukan oleh Harliawan, dkk pada tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis TIK dalam meningkatkan 

hasil belajar, dan mengetahui respons siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran interaktif berbasis TIK pada mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas 

VIII J di SMP Negeri 5 Singaraja tahun pelajaran 2013/2014.  

Penelitian tersebut dilakukan dalam dua siklus pembelajaran dengan 

tahapan-tahapan dalam setiap siklus meliputi perencanaan, tindakan, observasi, 

dan evaluasi, serta refleksi. Data hasil belajar siswa dikumpulkan melalui tes hasil 

belajar pada akhir setiap siklus. Data respon siswa dikumpulkan melalui 

penyebaran angket. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan media pem-

belajaran berbasis TIK dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah siswa yang telah tuntas pada siklus I sebesar 65,52%, 
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sedangkan pada siklus II jumlah siswa yang telah tuntas adalah sebesar 93,10%, 

dan (2) respons siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis TIK 

diperoleh skor rata-rata sebesar 41,72 dengan kategori positif. 

Penelitian dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi sebagai Media Pembelajaran di SMP Negeri 1 Geger Madiun di-

lakukan oleh Sujoko, guru SMP Negeri 2 Dagangan Kabupaten Madiun pada 

tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan 

TIK sebagai media pembelajaran di SMP Negeri 1 Geger dan mengetahui kendala 

yang dihadapi dalam memanfaatkan TIK sebagai media pembelajaran serta 

mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) pemanfaatan TIK sebagai 

media pembelajaran cukup maksimal. (2) beberapa kendala pemanfaatan TIK 

sebagai media pembelajaran diantaranya belum semua ruang pembelajaran di-

lengkapi komputer dan LCD, ada guru yang kurang terampil memanfaatkan TIK 

sebagai media pembelajaran, guru belum terbiasa menulis pada WEB sekolah, dan 

guru belum memanfaatkan e-mail yang dimiliki. (3) solusinya penambahan 

komputer dan LCD pada ruang pembelajaran, memfasilitasi peningkatan ke-

terampilan dalam pemanfaatan TIK sebagai media pembelajaran, memfasilitasi 

guru untuk menulis pada WEB sekolah dan menyarankan guru memiliki alamat e-

mail dan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. 

Penelitian dengan judul Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Ipa Kelas VI SD Negeri Kecamatan Tebas dilakukan oleh Eliyadi, 

dkk., mahasiswa Universitas Tanjungpura, Pontianak pada tahun 2013. Metode 
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yang digunakan adalah metode deskriptif. Tujuan penelitian untuk mendeskripsi-

kan ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran IPA kelas VI SDN 

Kecamatan Tebas.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketersediaan media pembelajaran 

IPA di SDN Kecamatan Tebas pada umumnya sudah mencukupi untuk ter-

laksananya pembelajaran, tetapi banyak media pembelajaran yang rusak sehingga 

tidak dapat digunakan dalam pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran IPA 

kelas VI SDN Kecamatan Tebas sebagian besar belum memanfaatkan secara 

maksimal. Ada beberapa hal yang dapat menjadi faktor utama belum optimalnya 

pemanfaatan media pembelajaran IPA, diantaranya kondisi dari media pem-

belajaran IPA kelas VI sudah banyak yang rusak, hilang, dan pembelajaran kelas 

VI tidak efektif, peserta didik hanya difokuskan untuk latihan soal-soal sehingga 

peserta didik akan terbiasa untuk menghadapi Ujian Akhir Sekolah. 

Penelitian dengan judul Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Komponen 

Instrumen Terpadu SDN Kecamatan Pontianak Tenggara dilakukan oleh Tansari, 

mahasiswa Universitas Tanjungpura, Pontianak pada tahun 2013. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan ketersediaan dan pemanfaatan media KIT dalam 

pembelajaran IPA di SDN Kecamatan Pontianak Tenggara. Tujuan lainnya yaitu 

untuk mendeskripsikan pendapat guru yang mengajar mata pelajaran IPA tentang 

media KIT IPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada umumnya ketersediaan 

media KIT IPA di SDN Kecamatan Pontianak Tenggara sudah mencukupi untuk 
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terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan media KIT IPA, dengan 

kondisi media KIT dalam keadaan siap untuk digunakan namun mengalami 

kerusakan ringan. Selain itu pemanfaatan media KIT dalam pembelajaran IPA 

SDN Kecamatan Pontianak Tenggara masih belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan guru dalam meng-

gunakan media KIT IPA dan kondisi media KIT IPA yang ada di sekolah dalam 

keadaan rusak sehingga tidak bisa digunakan. 

Penelitian dengan judul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dalam Pembelajaran di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan 

oleh Anas, dkk., mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari pada tahun 2008. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan SMP di 

Sulawesi Tenggara dalam pembelajaran berbasis TIK. Tujuan lainnya yaitu untuk 

mendeskripsikan persepsi guru SMP terhadap pemanfaatan TIK dalam pem-

belajaran di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survei.  

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 11 SMP N atau 64,71% dari 17 

SMP N se-Kota Kendari telah memiliki laboratorium komputer dan 11 SMP N 

atau 39,29% dari 28 SMP N se-Kabupaten Kolaka telah memiliki laboratorium. 

Berdasarkan data penelitian untuk skor persepsi terhadap TIK bagi guru SMP N 

Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka dengan rentang teoritis 0-140 diperoleh skor 

emnpiris 59-140. Distribusi ini memberikan skor rata-rata  107,47, simpangan 

baku 11,44 dan median 107 serta modus 104. Dengan nilai tengah teoritis 70, 

maka guru dengan persepsi positif sebesar 99,78% dari 464 responden. 
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Berdasarkan simpulan tersbut direkomendasikan pembangunan laboratorium 

komputer dan pengadaan komputer berbasis jaringan dan internet bagi SMP N 

khususnya di luar Kota Kendari yang belum memiliki laboratorium komputer. 

Selain itu diperlukan adanya pelatihan bagi guru tentang pemanfaatan TIK dalam 

pembelajaran secara berkala. 

Penelitian dengan judul Use of Information and Communication 

Technology (ICT) In Tertiary Education in Ghana: A Case Study of Electronic 

Learning (E-Learning) dilakukan oleh Asabere, et al., dosen di University of Cape 

Coast (UCC), Cape Coast, Ghana pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk 

membahas dan menguraikan tentang pentingnya E-Learning di sektor pendidikan 

tersier dari Ghana. Tujuan lainnya yaitu untuk menguraikan isu-isu yang berbeda 

mengenai pelaksanaan sistem E-Learning. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ICT telah membantu atau dapat 

membantu orang mengakses pendidikan tinggi dengan tidak selalu berada di 

kampus perguruan tinggi masing-masing. Selain itu, ICT juga memudahkan dan 

mempercepat pengembangan pendidikan dan negara secara keseluruhan. E-

Learning dapat dilihat sebagai solusi untuk mempermudah akses ke pendidikan 

tinggi. E-Learning dapat membantu memberikan kesempatan kepada seseorang 

yang bekerja tetapi ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini berarti bahwa 

E-learning memberikan kesempatan kepada semua orang untuk belajar sepanjang 

hayatnya. 

Penelitian dengan judul Mathematics instruction and the tablet PC 

dilakukan oleh Fister and McCarthy, dosen di Murray State University, Murray, 
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USA pada tahun 2006. Dalam penelitian tersebut, siswa diberikan beberapa 

pertanyaan dan disuruh untuk menilai mereka berdasarkan skala Likert. Kategori 

skala Likert yang digunakan yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 

setuju, dan 5 sangat setuju. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis Tablet PC 

dapat meningkatkan hasil belajar bagi banyak siswa di Murray State University, 

dapat menciptakan suasana belajar yang lebih baik, dan dapat meningkatkan 

interaksi antara guru dengan siswa. Pembelajaran berbasis Tablet PC membuat 

siswa mendapatkan manfaat dari catatan arsip dan membuat guru berkomitmen 

untuk melibatkan para siswa dengan gaya belajar yang berbeda melalui 

penggunaan Tablet PC. Penggunaan Tablet PC di Murray State University telah 

menyebabkan kampus menjadi luas dalam diskusi dan koordinasi universitas 

menjadi lebih efektif. 

Berdasarkan sepuluh penelitian yang relevan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Persamaannya, yakni 

beberapa penelitian sama-sama memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

dalam pembelajaran. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang di-

lakukan peneliti, yakni pada penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan 

variabel ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Selain 

itu beberapa penelitian sebelumnya tidak menggunakan objek, metode, dan 

analisis data yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan 

demikian, penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak bagi 

kehidupan manusia, begitu pula dampak bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan 

di Indonesia, khususnya dalam proses pembelajaran telah mengalami perubahan 

yang signifikan dalam hal teknologi. Tuntutan masyarakat yang semakin besar 

terhadap pendidikan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat 

pendidikan tidak mungkin lagi dikelola dengan melalui pola yang tradisional. 

Berkembangnya teknologi membuat guru dituntut untuk bisa meningkatkan dan 

mengembangkan kompetensi pendidik yang dimilikinya. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut peraturan pemerintah tersebut 

dijelaskan bahwa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pendidik adalah 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan 

kompetensi kepribadian. Oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, ada beberapa kompetensi guru yang kini menjadi sorotan yaitu 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional menjadi sorotan karena dari kompetensi intinya telah di-

jabarkan bahwa seorang guru harus menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik siswa, memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mengembangkan diri. 
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Untuk mendukung guru dalam meningkatkan dan mengembangkan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, pemerintah membantu biaya 

pengadaan media pembelajaran berbasis TIK di setiap sekolah. Besarnya biaya 

yang dibutuhkan tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah melalui dana APBD 

dan dana BOS. Setiap sekolah mendapatkan bantuan yang sama. Pengadaan 

media pendidikan di SD/SDLB telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 04/D/P/2016 Tanggal 25 Januari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana 

Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa 

pada Lampiran III. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengadaan media 

pendidikan SD/SDLB terdiri atas Laptop atau Tablet, Proyektor, dan Layar 

(screen) proyektor, serta setiap sekolah mendapatkan 1 paket media pendidikan 

(software E-Content). 

Media pembelajaran berbasis TIK yang sudah tersedia, seringkali tidak di-

manfaatkan dengan baik oleh sekolah. Seringkali guru tidak memanfaatkan 

tersedianya media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya. Fenomena lain yang 

sering terjadi adalah media pembelajaran yang sudah ada dibiarkan rusak begitu 

saja tanpa adanya perbaikan. 

Pada penelitian ini, peneliti akan mendeskripsi ketersediaan media pem-

belajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Melalui penelitian tersebut peneliti akan memperoleh data tentang kelengkapan, 

kondisi, dan pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK yang ada di sekolah. 

Selain itu peneliti mendeskripsi bagaimana pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK oleh guru kelas tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur 

Kota Tegal. Hal ini dikarenakan dalam Permendiknas dan PP tentang guru 
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disebutkan bahwa guru  harus mempunyai kompetensi dalam memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, peneliti memandang perlu adanya 

penelitian mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK. Mengetahui apa saja media pembelajaran berbasis TIK yang tersedia di SDN 

Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya dapat mengetahui 

bagaimana pemanfaatannya oleh guru kelas tinggi. 

Bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dibaca dalam Bagan 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 

Ketersediaan Media 

Pembelajaran berbasis 

TIK 

Pemanfaatan Media 

Pembelajaran berbasis 

TIK 

DATA 

SIMPULAN 

SARAN 

ANALISIS DATA 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 
Bagian ini berisi penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode 

yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian pada dasarnya adalah 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Bagian 

ini membahas tentang: (1) subjek penelitian, (2) tempat dan waktu penelitian, (3) 

metode penelitian, (4) variabel penelitian, (5) sumber data penelitian, (6) jenis 

data penelitian, (7) teknik pengumpulan data, (8) instrumen penelitian, dan (9) 

teknik analisis data. Uraian selengkapnya mengenai metode penelitian adalah 

sebagai berikut. 

 

3.1 Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2005: 116), subjek penelitian adalah benda, hal, atau 

orang tempat data untuk variabel penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah 

semua guru kelas tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, 

yaitu guru kelas IV, V, dan VI yang semuanya berjumlah 27 guru (daftar nama 

guru dapat dibaca pada lampiran 11). Oleh karena jumlah populasi relatif kecil, 

kurang dari 30 orang maka teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah dengan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014b: 68), 

sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel dan dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau 

kurang dari 30 orang. Selengkapnya mengenai subjek penelitian dapat dibaca 

dalam Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jumlah Guru Kelas Tinggi SDN Dabin V  

       Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: UPPD Kecamatan Tegal Timur 

 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal yang terdiri dari 9 sekolah dasar. Sekolah dasar tersebut yakni SDN Slerok 

1, SDN Slerok 2, SDN Slerok 3, SDN Slerok 4, SDN Slerok 5, SDN Slerok 6, 

SDN Slerok 7, SDN Panggung 4, dan SDN Panggung 12. Alasan pelaksanaan 

penelitian di tempat ini adalah karena sebagian besar sekolah dasar di Dabin V 

sudah mempunyai beberapa media pembelajaran berbasis TIK.  

SDN Slerok 1 Kota Tegal merupakan sekolah dasar yang satu komplek 

dengan SDN Slerok 3, beralamat di Jl. Sumbodro Rt 04/5 Kota Tegal dekat 

dengan pusat perekonomian Kota Tegal terutama pada bidang perdagangan. SDN 

Slerok 2 merupakan sekolah dasar yang satu komplek dengan SDN Slerok 4, 

beralamat di Jl. Werkudoro No. 124 Kota Tegal. SDN Slerok 5 beralamat di 

Jl.Nakula No. 5 Kota Tegal. SDN Slerok 6 merupakan sekolah dasar yang 

beralamat di Jl. Sumbodro No. 83 Kota Tegal. SDN Slerok 7 beralamat di Jl. 

Nakula No. 47 Kota Tegal. SDN Panggung 4 merupakan sekolah dasar yang satu 

No. Nama SDN Jumlah Guru 

1. SDN Slerok 1 Kota Tegal 3 

2. SDN Slerok 2 Kota Tegal 3 

3. SDN Slerok 3 Kota Tegal 3 

4. SDN Slerok 4 Kota Tegal 3 

5. SDN Slerok 5 Kota Tegal 3 

6. SDN Slerok 6 Kota Tegal 3 

7. SDN Slerok 7 Kota Tegal 3 

8. SDN Panggung 4 Kota Tegal 3 

9. SDN Panggung 12 Kota Tegal 3 

Jumlah  27 
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komplek dengan SDN Panggung 12, beralamat di Jl. Surabayan No.24 Kota 

Tegal. 

Waktu penelitian yakni berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilaksanakan dan selama penelitian berlangsung. Penelitian ini dirancang dan 

dilaksanakan selama 2 bulan terhitung dari bulan Maret 2016 sampai bulan April 

tahun 2016. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode 

deskriptif. Menurut Darmawan (2014: 37), penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai 

alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sukardi 

(2015: 157) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai 

dengan apa adanya.  

Menurut Iskandar (2009) dalam Musfiqon (2012: 61), penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah penelitian untuk memberikan uraian mengenai gejala, 

fenomena, atau fakta yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel 

mandiri, tanpa bermaksud menghubungkan atau membandingkan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hal ini dikarenakan dalam 

pelaksanaannya, peneliti mencari data sebanyak-banyaknya, yang kemudian di 

hitung perolehan skornya. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian di 

deskripsikan sejelas-jelasnya. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014b: 3), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. 

Variabel memberikan informasi dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam 

penelitian ini, variabel yang diteliti adalah ketersediaan media pembelajaran ber-

basis TIK dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Variabel ketersediaan media pembelajaaran berbasis TIK secara lebih 

khusus dijabarkan menjadi 3 sub variabel atau dimensi. Sub variabel atau dimensi 

tersebut yakni kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK, kondisi media 

pembelajaran berbasis TIK, dan pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK. 

Variabel pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dijabarkan menjadi 2 sub 

variabel atau dimensi. Sub variabel atau dimensi tersebut yakni penguasaan media 

pembelajaran berbasis TIK dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Sumber data dalam penelitian ini adalah guru kelas tinggi SDN 

Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kepala sekolah, siswa kelas tinggi, 

bagian inventaris, dan beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian. Guru 

kelas tinggi sebagai informan utama yang akan diteliti. Data yang berasal dari 

guru berupa hasil angket mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media 
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pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Data juga berupa hasil observasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK.  

Hasil wawancara mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK merupakan data yang diperoleh dari kepala sekolah. Data 

dari siswa berupa hasil wawancara mengenai pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK oleh guru kelas tinggi. Data dari bagian inventaris berupa hasil 

observasi mengenai ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK. Dokumen 

yang menjadi sumber data adalah dokumen mengenai ketersediaan media 

pembelajaran berbasis TIK dan seluruh dokumen yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

3.6 Jenis Data Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014b: 23) data hasil penelitian dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data 

yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini 

diperoleh melalui observasi ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK dan 

observasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru kelas tinggi. 

Data kualitatif juga diperoleh dari wawancara mengenai ketersediaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif 

yang diangkakan (skoring). Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui 

hasil skor angket yang telah diisi oleh guru kelas tinggi (guru kelas IV, V, dan VI) 

SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Angket yang diberikan 
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kepada guru digunakan untuk memperoleh data mengenai ketersediaan dan pe-

manfaatan media pembelajaran berbasis TIK. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting diper-

siapkan sebelum penelitian dilaksanakan. Hal ini dikarenakan teknik yang tepat 

akan menghasilkan data yang tepat pula. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa angket, observasi, dan 

wawancara tidak terstruktur 

3.7.1 Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

yang berupa daftar pertanyaan untuk diisi langsung oleh responden dalam 

penelitian (Fathoni 2011: 111). Menurut Sukardi (2015: 76) dalam angket terdapat 

beberapa macam pertanyaan yang berhubungan erat dengan masalah penelitian 

yang hendak dipecahkan, disusun, dan disebarkan kepada responden untuk mem-

peroleh informasi yang ada di lapangan. Sugiyono (2013: 192) menjelaskan 

bahwa angket adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. 

Dalam penelitian ini angket digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

data dari guru kelas tinggi mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK. Peneliti akan menggunakan angket yang berupa angket 

tertutup. Menurut Sukardi (2015: 77) angket dikatakan menggunakan item ter-

tutup, apabila peneliti sudah menyediakan beberapa alternatif jawaban pada 
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kolom yang telah disediakan. Responden hanya memilih dari jawaban yang ada. 

Angket dengan item tertutup ini pada prinsipnya sangat efektif dilihat dari 

kepentingan peneliti, karena dengan hanya memberikan beberapa alternatif 

jawaban, peneliti dapat membawa jawaban responden sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, responden disuruh untuk memberikan tanda silang 

(x) pada pilihan jawaban yang dipilih responden. Responden yang dipilih untuk 

mengisi angket ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

adalah guru kelas tinggi di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan guru kelas tinggi 

adalah responden utama dalam penelitian ini. Angket yang diberikan berisi 

pernyataan mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK di sekolah dasar. Teknik pengambilan data dengan menggunakan angket di-

gunakan untuk mengukur indikator-indikator yang dikembangkan dari variabel 

ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. 

Sebelum diuraikan menjadi indikator-indikator, terlebih dahulu peneliti 

menjabarkan variabel-variabel menjadi sub variabel atau dimensi. Variabel 

ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK dijabarkan menjadi 3 sub variabel 

atau dimensi. Sub variabel tersebut adalah kelengkapan media pembelajaran ber-

basis TIK, kondisi media pembelajaran berbasis TIK, dan pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK. Variabel pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK dijabarkan menjadi 2 sub variabel atau dimensi. Sub variabel tersebut adalah 

penguasaan media pembelajaran berbasis TIK dan pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK. Selengkapnya mengenai indikator ketersediaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca dalam Tabel 3.2 
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Tabel 3.2 Indikator Ketersediaan dan Pemanfaatan  

     Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel Dimensi Indikator 

Ketersediaan 

Kelengkapan 
Kelengkapan media pembelajaran berbasis 

TIK. 

Kondisi Kondisi media pembelajaran berbasis TIK. 

Pemeliharaan 
Pemeliharaan media pembelajaran berbasis 

TIK. 

Pemanfaatan 

Penguasaan 

media 

1) Pengetahuan guru terhadap media pem-

belajaran berbasis TIK. 

2) Usaha untuk meningkatkan kemampuan 

dalam memanfatkan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

3) Pembuatan media pembelajaran berbasis 

TIK 

Pemanfaatan 

media 

1) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. 

2) Kesesuaian dengan  materi pembelajaran. 

3) Kesesuaian dengan karakteristik siswa. 

4) Kesesuaian dengan teori. 

5) Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, 

fasilitas pendukung, dan waktu yang 

tersedia. 

Indikator tersebut menjadi dasar dalam penyusunan angket ketersediaan 

dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Angket disusun dengan skala 

Likert. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert berkategori genap. 

Hal ini didasarkan kepada pengalaman di masyarakat Indonesia, ada ke-

cenderungan seseorang atau responden memberikan pilihan jawaban pada 

kategori tengah jika tersedia kategori pilihan ganjil, karena alasan tertentu. Jika 

semua responden memilih pada kategori tengah, maka peneliti tidak dapat mem-

peroleh informasi pasti.  

Responden disuruh untuk memberikan jawaban dalam skala ukur yang 

telah disediakan. Alternatif pilihan jawaban yang diberikan oleh peneliti berbeda-

beda disesuaikan dengan pernyataan yang diberikan. Untuk menskor skala Likert, 
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jawaban diberi bobot atau disamakan dengan nilai kuantitatif 4, 3, 2, 1 untuk 

empat pilihan pernyataan positif, dan 1, 2, 3, 4 untuk pernyataan yang bersifat 

negatif. Penskoran skala Likert dapat dibaca pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Skala Likert 

Pernyataan Bobot Skor 

SS S TS STS 

Pernyataan bersifat positif 4 3 2 1 

Pernyataan bersifat negatif 1 2 3 4 

Keterangan:  

SS = Sangat Setuju          

S   = Setuju                    

TS = Tidak Setuju                       

STS = Sangat Tidak Setuju                        

Angket yang telah diujicobakan kemudian ditabulasi untuk mengetahui 

skor yang diperoleh. Angket yang telah diujicobakan selanjutnya dihitung 

validitas dan reliabilitasnya. Instrumen dianggap baik jika memenuhi dua 

persyaratan, yaitu valid dan reliabel. Apabila terdapat nomor yang tidak valid 

maka nomor tersebut tidak digunakan dalam penelitian. Apabila terdapat indikator 

yang tidak terwakili, maka peneliti harus membuat pernyataan tambahan. 

Pernyataan tersebut kemudian diujicobakan kembali pada sampel uji coba sampai 

semua indikator terwakili. Jika aturan tersebut kita gunakan dalam penelitian, 

maka akan didapatkan instrumen yang baik. Instrumen yang baik akan meng-

hasilkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, variabel yang diukur yaitu ke-

tersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar. 

Kisi-kisi angket ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

dapat dibaca pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Ketersediaan dan Pemanfaatan  

      Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel Dimensi Indikator No. Item Jumlah 

Ketersediaan 

Kelengkapan 
Kelengkapan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

1, 2, 3, 4, 

5, 10 
6 

Kondisi 
Kondisi media pembelajaran berbasis 

TIK. 

6, 7, 8, 9, 

11 
5 

Pemeliharaan 
Pemeliharaan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

12, 13, 

14, 15 
4 

Pemanfaatan 
Penguasaan 

media 

1) Pengetahuan guru terhadap 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

16, 17, 

18 
3 

2) Usaha untuk meningkatkan ke-

mampuan dalam memanfatkan 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

19, 20, 

21, 22 
4 

3) Pembuatan media pembelajaran 

berbasis TIK 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28 

6 

 Pemanfaatan 

media 

1) Kesesuaian dengan tujuan pem-

belajaran. 

37, 38, 

39 

3 

2) Kesesuaian dengan  materi pem-

belajaran. 

29, 30, 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

40 

9 

3) Kesesuaian dengan karakteristik 

siswa. 

41, 42, 

43 

3 

4) Kesesuaian dengan teori. 44, 45, 

46 

3 

5) Kesesuaian dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pendukung, 

dan waktu yang tersedia. 

47, 48, 

49, 50 

4 

Jumlah 50 

3.7.2 Observasi 

“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran” (Fathoni 2011: 104). Menurut Sukmadinata (2010: 220) 

observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Sukardi (2015: 78) mengemukakan 
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bahwa observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang lebih memanfaatkan 

indera penglihatannya untuk melihat kondisi, fakta alami, tingkah laku, dan hasil 

kerja responden dalam situasi yang alami. 

Dalam penelitian ini, metode observasi yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah metode observasi terbuka sehingga antara peneliti dan responden terdapat 

hubungan atau interaksi yang wajar. Observasi dilakukan kepada bagian 

inventaris dan guru kelas tinggi. Observasi dilakukan kepada bagian inventaris 

untuk memperoleh data mengenai kelengkapan, kondisi, dan pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK. Observasi yang dilakukan kepada guru kelas tinggi 

untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

3.7.3 Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang me-

wawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai atau responden 

penelitian (Fathoni 2011: 105). Sukmadinata (2010: 216) mengemukakan bahwa 

wawancara adalah salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara lisan dalam pertemuan tatap muka antara peneliti dengan responden. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2013: 191) wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas di mana peneliti tidak meng-

gunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun sistematis dan lengkap. 

Pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah garis-garis besar per-
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masalahan yang akan ditanyakan. Darmawan (2014: 163) mengemukakan bahwa 

dalam wawancara tidak terstruktur pewawancara tidak menggunakan pertanyaan 

tertulis yang sudah dibuat sebelumnya oleh penulis, melainkan langsung mem-

berikan pertanyaan secara lisan pada saat wawancara berlangsung. 

Arikunto (2013: 270) mengemukakan bahwa wawancara tidak terstruktur 

adalah wawancara yang dilakukan tanpa adanya pedoman wawancara melainkan 

hanya memuat garis besarnya saja. Sukardi (2015: 80) menjelaskan bahwa 

wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut dengan wawancara bebas 

adalah wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan tanpa tersedia 

pedoman wawancara. Alasan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur 

adalah supaya peneliti dapat memodifikasi jalannya wawancara dengan lebih 

santai. Cara ini diharapkan akan membuat responden ramah dalam memberikan 

informasi sehingga informasi yang diinginkan oleh peneliti dapat diperoleh 

dengan mudah. 

Wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini dilakukan dengan me-

wawancarai kepala sekolah dan beberapa siswa kelas tinggi. Wawancara di-

lakukan kepada kepala sekolah untuk mencari informasi mengenai ketersediaan 

media pembelajaran berbasis TIK serta pemanfaatannya oleh guru kelas tinggi. 

Wawancara dilakukan kepada siswa untuk memperoleh informasi mengenai pe-

manfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru kelas tinggi di SDN Dabin 

V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013: 148) “instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.” 
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Riduwan (2013: 78) mengemukakan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel penelitian. Dalam 

penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

angket, lembar observasi, dan daftar pertanyaan wawancara. Dalam instrumen 

penelitian akan dijelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas instrumen. Hal 

ini dikarenakan syarat instrumen yang baik adalah harus valid dan reliabel. 

3.8.1 Angket 

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur ketersediaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. Pembuatan angket didasarkan pada indikator dalam 

bentuk kisi-kisi angket. Sebelum menggunakan angket tersebut pada penelitian, 

peneliti melakukan uji coba angket. Uji coba angket pada penelitian ini di-

laksanakan pada guru kelas tinggi SDN Dabin II Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal yang berjumlah 27 guru. Uji coba instrumen dilaksanakan untuk mem-

peroleh instrumen angket yang valid dan reliabel sehingga angket dapat dikatakan 

layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Selengkapnya angket uji 

coba dapat dibaca pada lampiran 1 dan angket penelitian dapat dibaca pada 

lampiran 6. 

3.8.2 Lembar Observasi 

Instrumen lembar observasi digunakan oleh peneliti untuk mengukur ke-

tersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan instrumen observasi dalam bentuk check list. Lembar 

observasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK selengkapnya terdapat 

pada lampiran 8. 
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Lembar observasi ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK di-

gunakan oleh peneliti untuk memperoleh data mengenai kelengkapan media 

pembelajaran berbasis TIK dan kondisi media pembelajaran berbasis TIK. 

Lembar observasi pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK digunakan 

untuk memperoleh data mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

oleh guru kelas tinggi. Lembar observasi ketersediaan dan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK digunakan untuk crosscheck angket yang telah diisi 

oleh guru. 

3.8.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan untuk kepala sekolah dan 

siswa kelas tinggi SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Pedoman 

wawancara ini berisi pertanyaan mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK. Pedoman wawancara yang dibuat berupa garis besar 

pertanyaan karena dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara 

tidak terstruktur.  

Hasil dari daftar pertanyaan wawancara digunakan oleh peneliti untuk  

crosscheck angket yang telah diisi oleh guru. Hal ini dikarenakan peneliti ingin 

mendapatkan data yang benar-benar valid. Pedoman wawancara untuk siswa kelas 

tinggi dan kepala sekolah selengkapnya terdapat pada lampiran 9 dan 10. 

3.8.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Sebelum angket digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan pe-

manfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal, angket terlebih dahulu diujicobakan kepada guru kelas tinggi 
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di luar sampel, yaitu kepada guru kelas tinggi yang berlaku sebagai kelompok uji 

coba. Uji instrumen ini dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas agar 

instrumen yang dihasilkan dapat dikatakan layak, sehingga nantinya akan 

diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliabel. Uraian selengkapnya adalah 

sebagai berikut. 

3.8.4.1 Validitas 

Menurut Arikunto (2013: 211) validitas adalah suatu ukuran yang me-

nunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah. Menurut 

Sugiyono (2014b: 348) instrumen yang valid dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur. Arikunto (2013: 211) mengemukakan bahwa sebuah 

instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti dengan cara yang tepat. 

Validitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruksi (construct validity) karena validitas konstruksi adalah validitas yang 

digunakan untuk mengukur sikap (instrumen yang nontest). Alasan peneliti 

menggunakan validitas konstruksi juga didasarkan oleh pendapat Sugiyono 

(2014b: 350) yang mengemukakan bahwa untuk instrumen yang bersifat nontest 

yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas kontruksi. 

Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari 

ahli/pakar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari dosen 

pembimbing 1, Ibu Mur Fatimah dan dosen pembimbing 2, Bapak Suwandi. 

Lembar validitas konstruk selengkapnya dapat dibaca pada lampiran 2. Setelah 
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pengujian konstruk dari ahli selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. 

Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan 

analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen 

(Sugiyono 2014b: 352). 

Rumus korelasi yang dapat digunakan adalah yang dikemukakan Pearson, 

yang dikenal dengan rumus korelasi product moment. Peneliti menggunakan 

piranti lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20 untuk 

memudahkan perhitungan uji validitas instrumen. Hasil perhitungan validitas 

dengan taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujiannya adalah item berkorelasi 

terhadap skor total (dinyatakan valid) rhitung  ≥  rtabel. Item tidak berkorelasi 

terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) jika rhitung  <  rtabel. Untuk jumlah n = 

27 diperoleh rtabel  sebesar 0,381. Hasil pengujian selengkapnya terdapat pada 

lampiran 4. 

Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan SPSS versi 20, diperoleh 

hasil bahwa angket ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK yang terdiri dari 50 item, 43 diantaranya dinyatakan valid dan 7 sisanya tidak 

valid. Item yang valid mempunyai koefisien validitas berkisar antara 0,406 – 

0,878. Nomor yang tidak valid yaitu 1, 2, 3, 12, 28, 43, dan 50. Nomor yang tidak 

valid tidak digunakan dalam penelitian. Apabila terdapat indikator yang tidak 

terwakili, maka peneliti membuat pernyataan tambahan. Pernyataan tersebut 

kemudian diujicobakan kembali pada sampel uji coba sampai semua indikator 

terwakili. Dalam penelitian ini, semua indikator sudah terwakili sehingga tidak 

dibutuhkan uji coba tambahan. Sebaran item valid angket ketersediaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, dapat dibaca pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Sebaran Item Valid Angket Ketersediaan dan Pemanfaatan 

 Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel Dimensi Indikator No. Item Jumlah 

Ketersediaan 

Kelengkapan 
Kelengkapan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

1*, 2*, 

3*, 4, 5, 

10 

6 

Kondisi 
Kondisi media pembelajaran berbasis 

TIK. 

6, 7, 8, 9, 

11 
5 

Pemeliharaan 
Pemeliharaan media pembelajaran 

berbasis TIK. 

12*, 13, 

14, 15 
4 

Pemanfaatan 

Penguasaan 

media 

1) Pengetahuan guru terhadap 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

16, 17, 

18 
3 

2) Usaha untuk meningkatkan ke-

mampuan dalam memanfatkan 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

19, 20, 

21, 22 
4 

3) Pembuatan media pembelajaran 

berbasis TIK 

23, 24, 

25, 26, 

27, 28* 

6 

Pemanfaatan 

media 

1) Kesesuaian dengan tujuan pem-

belajaran. 

37, 38, 

39 
3 

2) Kesesuaian dengan  materi pem-

belajaran. 

29, 30, 

31, 32, 

33, 34, 

35, 36, 

40 

9 

3) Kesesuaian dengan karakteristik 

siswa. 

41, 42, 

43* 
3 

4) Kesesuaian dengan teori. 
44, 45, 

46 
3 

5) Kesesuaian dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pendukung, 

dan waktu yang tersedia. 

47, 48, 

49, 50* 
4 

Jumlah 50 

(*) item yang tidak valid 

Berdasarkan uji validitas tersebut, maka rancangan angket ketersediaan 

dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK berubah karena adanya 

penghilangan item-item yang dinyatakan tidak valid. Setelah item-item yang tidak 

valid tersebut dihilangkan, maka urutan nomor item juga berubah, sehingga 

didapat suatu rancangan angket ketersediaan dan pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK yang baru. Susunan item-item angket yang telah diperbaiki 
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selengkapnya terdapat pada lampiran 6. Item-item yang valid sudah memenuhi 

seluruh indikator, sehingga tidak dilakukan penambahan item. Rancangan angket 

ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK yang telah di-

lakukan uji validitas dapat dibaca dalam Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Rancangan Angket Ketersediaan dan Pemanfaatan  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel Dimensi Indikator 
No. 

Item 

Jumlah 

Ketersediaa

n 

Kelengkapa

n 

Kelengkapan media 

pembelajar-an berbasis TIK. 
1, 2,7 3 

Kondisi 
Kondisi media pembelajaran 

berbasis TIK. 

3, 4, 5, 

6, 8  
5 

Pemeliharaa

n 

Pemeliharaan media 

pembelajar-an berbasis TIK. 
9,10,11 3 

Pemanfaata

n 

Penguasaan 

media 

1) Pengetahuan guru terhadap 

media pembelajaran ber-

basis TIK. 

12, 13, 

14 
3 

2) Usaha untuk meningkatkan 

kemampuan dalam me-

manfatkan media pem-

belajaran berbasis TIK. 

15, 16, 

17, 18 
4 

3) Pembuatan media pem-

belajaran berbasis TIK 

19, 20, 

21, 22, 

23 

5 

Pemanfaata

n media 

1) Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran. 

32, 33, 

34 
3 

2) Kesesuaian dengan  materi 

pembelajaran. 

24, 25, 

26, 27, 

28, 29, 

30, 31, 

35 

9 

3) Kesesuaian dengan 

karakteristik siswa. 
36, 37 2 

4) Kesesuaian dengan teori. 
38, 39, 

40 
3 

5) Kesesuaian dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pen-

dukung, dan waktu yang 

41, 42, 

43 
3 
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tersedia. 

Jumlah 43 

3.8.4.2 Reliabilitas  

Menurut Arikunto (2013: 221) reliabilitas adalah  sesuatu instrumen yang 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. 

Reliabel artinya dapat dipercaya sehingga dapat diandalkan. Reliabilitas 

merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu walaupun 

instrumen yang valid pada umumnya pasti reliabel, tetapi pengujian reliabilitas 

instrumen tetap perlu dilakukan. 

Pengujian relialibilitas dapat dilakukan dengan cara eksternal maupun 

internal. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan cara internal  karena 

peneliti akan menganalisis data dari satu kali hasil pengetesan. Ada bermacam-

macam teknik yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas internal. Pemilihan 

sesuatu teknik didasarkan atas bentuk instrumen maupun selera peneliti. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik dengan rumus Alpha. Hal ini 

dikarenakan rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang 

menggunakan angket dengan skor 1-4 (Arikunto 2013: 239). 

Peneliti menggunakan piranti lunak SPSS versi 20 untuk memudahkan 

dalam perhitungan reliabilitas instrumen. Setelah dilakukan uji reliabilitas dengan 

piranti lunak SPSS versi 20, maka didapat koefisien reliabilitas sebesar 0,964, 

dapat dikatakan bahwa angket ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK memiliki tingkat reliabilitas yang memuaskan. Menurut Azwar 
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(1999) dalam Priyatno (2012: 184), semua item yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 dianggap memuaskan. Hasil perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan SPSS versi 20 selengkapnya terdapat pada lampiran 5. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Ketersediaan dan Pemanfaatan 

Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di SDN 

Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 199) dalam analisis data ada 

beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya yaitu: 

1) mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden; 

2) mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden; 

3) menyajikan data pada setiap variabel yang diteliti; 

4) melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah; dan  

5) melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti tidak merumuskan hipotesis sehingga 

langkah terakhir dalam analisis data tidak dilakukan oleh peneliti. Sugiyono 

(2013: 199) menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk 

analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Sedangkan statistik inferensial adalah teknik statistik 
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yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik deskriptif karena 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh di mana semua populasi di-

jadikan sebagai sampel atau dapat dikatakan juga penelitian ini dilakukan hanya 

pada populasi. Alasan penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah 

merujuk pada pendapat Sugiyono (2014a: 77) yang menjelaskan bahwa apabila 

penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) maka 

menggunakan statistik deskriptif dalam analisis datanya. 

Data yang diperoleh dari responden selanjutnya akan dibandingkan dengan 

intervalnya dan dikategorikan menjadi tiga kategori disetiap indikator, yaitu 

kategori rendah, sedang, dan tinggi. Azwar (2015: 149) memberikan panduan 

seperti dalam Tabel 3.7.  

 

Tabel 3.7 Kategori Interval 

Interval Kategori 

  (       ) Rendah 

(       )       (       ) Sedang 

(       )     Tinggi 

Dengan pengertian: 

X = skor 

   = mean teoritis 

   = standar deviasi 

 Mean teoritis dan standar deviasi diperoleh dari perhitungan seperti di bawah 

ini: 
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Range   = data maksimal – data minimal 

Data maksimal = jumlah item x skor maksimal 

Data minimal  = jumlah item x skor minimal 

Luas jarak sebaran = jumlah data maksimal – jumlah data minimal 

Standar deviasi ( ) = 
                  

                           
 

Mean teoritis  ( )        = jumlah item x 2,5 (nilai tengah) 

Nilai tengah                 = 
                            

 
 =  

     

 
  = 2,5 

Data yang telah dikategorikan, selanjutnya di hitung frekuensi dan 

persentasenya. Hasil akhir dari perhitungan akan disajikan dalam diagram 

persentase. Hal ini dikarenakan peneliti menggunakan teknik analisis data 

deskriptif persentase. Rumus statistik deskriptif persentase adalah sebagai berikut: 

NP = 
 

 
 x 100 %  

Dengan pengertian: 

NP = nilai persen 

n = jumlah responden yang berada pada kategori tertentu 

N = jumlah keseluruhan responden 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Bagian ini memaparkan gambaran objek penelitian, deskripsi data 

penelitian, dan pembahasan. Gambaran objek penelitian memaparkan deskripsi 

tempat yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Deskripsi data 

penelitian memaparkan tentang perhitungan pada setiap indikator, ringkasan 

perhitungan ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, 

hasil observasi, dan hasil wawancara. Pembahasan memaparkan ketersediaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di tempat penelitian secara umum. 

Selain itu pembahasan memaparkan ketersediaan dan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK pada tiap-tiap indikator. Uraian selengkapnya 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut. 

 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal terdiri dari 

9 sekolah dasar, yaitu SDN Slerok 1, SDN Slerok 2, SDN Slerok 3, SDN Slerok 

4, SDN Slerok 5, SDN Slerok 6, SDN Slerok 7, SDN Panggung 4, dan SDN 

Panggung 12. Guru kelas tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal berjumlah 27 guru. 

SDN Slerok 1 Kota Tegal beralamat di Jl. Sumbodro RT 04/5 Kota Tegal 

dekat dengan pusat perekonomian Kota Tegal terutama pada bidang perdagangan. 
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SDN Slerok 1 Kota Tegal berakreditasi B. SDN Slerok 1 Kota Tegal memiliki 6 

ruang kelas, ruang komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, gedung 

perpustakaan, dan 4 kamar mandi. Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 1 

memiliki 190 siswa, 94 siswa laki-laki dan 96 siswa perempuan. Saat ini SDN 

Slerok 1 Kota Tegal dipimpin oleh Ibu Endang Rosmawati selaku kepala sekolah. 

Beliau dibantu oleh 6 guru kelas, 1 guru Pendidikan Agama Islam, 1 guru 

Olahraga, 1 pustakawan dan operator sekolah, serta seorang penjaga sekolah. 

SDN Slerok 2 Kota Tegal beralamat di Jl. Werkudoro No. 124 Kota Tegal. 

SDN Slerok 2 Kota Tegal memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang UKS, ruang guru yang 

menyatu dengan ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan yang menyatu dengan 

ruang komputer, dan ruang Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Tahun 

pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 2 memiliki 198 siswa, 97 siswa laki-laki dan 

101 siswa perempuan. Saat ini SDN Slerok 2 dipimpin oleh Bapak Marjuki selaku 

kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 6 guru kelas, 1 guru Pendidikan Agama 

Islam, 1 guru Bahasa Inggris dan TIK, 1 pustakawan, dan seorang penjaga 

sekolah. 

SDN Slerok 3 Kota Tegal beralamat di Jl. Sumbodro RT 04/5 Kota Tegal 

dekat dengan pusat perekonomian Kota Tegal terutama pada bidang perdagangan. 

SDN Slerok 3 Kota Tegal memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, ruang 

guru yang menyatu dengan ruang perpustakaan dan ruang komputer, dan 5 kamar 

mandi. Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 3 memiliki 183 siswa, 83 siswa 

laki-laki dan 100 siswa perempuan. Saat ini SDN Slerok 3 dipimpin oleh Ibu 

Endang Rosmawati selaku kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 6 guru kelas, 1 

guru Penjaskes, 1 petugas perpustakaan, dan seorang penjaga sekolah. 
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SDN Slerok 4 Kota Tegal beralamat di Jl. Werkudoro No. 124 Kota Tegal. 

SDN Slerok 4 Kota Tegal memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru yang menyatu 

dengan ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan yang menyatu dengan ruang 

komputer, dan 8 kamar mandi. Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 4 

memiliki 214 siswa, 120 siswa laki-laki dan 94 siswa perempuan. Saat ini SDN 

Slerok 4 dipimpin oleh Ibu Priyatin selaku kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 6 

guru kelas, 1 guru Pendidikan Agama Islam, 1 guru Olahraga, 1 guru TIK, dan 

seorang penjaga sekolah. 

SDN Slerok 5 Kota Tegal beralamat di Jl.Nakula No. 5 Kota Tegal. SDN 

Slerok 5 Kota Tegal memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru yang menyatu dengan 

ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan yang menyatu dengan ruang 

komputer, dan 5 kamar mandi. Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 5 

memiliki 199 siswa, 106 siswa laki-laki dan 93 siswa perempuan. Saat ini SDN 

Slerok 5 dipimpin oleh Bapak Cahyani selaku kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 

6 guru kelas, 1 guru Penjaskes, 2 guru wiyata bakti, dan seorang penjaga sekolah. 

SDN Slerok 6 Kota Tegal beralamat di Jl. Sumbodro No. 83 Kota Tegal. 

SDN Slerok 6 memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 

ruang perpustakaan yang menyatu dengan ruang komputer, dan 4 kamar mandi. 

Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 6 memiliki 203 siswa, 98 siswa laki-laki 

dan 105 siswa perempuan. Saat ini SDN Slerok 6 dipimpin oleh Ibu Chasanah 

selaku kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 4 guru kelas, 2 guru wiyata bakti, 1 

guru Penjaskes, 1 guru Pendidikan Agama Islam, 1 guru TIK dan Bahasa Inggris, 

serta seorang penjaga sekolah. 
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SDN Slerok 7 Kota Tegal beralamat di Jl. Nakula No. 47 Kota Tegal. SDN 

Slerok 7 memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang 

perpustakaan yang menyatu dengan ruang komputer, dan 5 kamar mandi. Tahun 

pelajaran 2015/2016 SDN Slerok 7 memiliki 198 siswa, 108 siswa laki-laki dan 

90 siswa perempuan. Saat ini SDN Slerok 7 dipimpin oleh Bapak Cahyani selaku 

kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 6 guru kelas, 1 guru Pendidikan Agama 

Islam, 1 guru Bahasa Inggris dan TIK, 1 petugas perpustakaan, dan seorang 

penjaga sekolah. 

SDN Panggung 4 Kota Tegal beralamat di Jl. Surabayan No.24 Kota 

Tegal. SDN Panggung 4 Kota Tegal memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru yang 

menyatu dengan ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang komputer, 

dan 3 kamar mandi. Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Panggung 4 memiliki 200 

siswa, 105 siswa laki-laki dan 95 siswa perempuan. Saat ini SDN Panggung 4 

dipimpin oleh Ibu Budiarti selaku kepala sekolah. Beliau dibantu oleh 6 guru 

kelas, 1 guru Pendidikan Agama Islam, 1 guru Olahraga, 1 guru TIK, 1 pegawai 

perpustakaan, dan seorang penjaga sekolah. 

SDN Panggung 12 Kota Tegal beralamat di Jl. Surabayan No. 36 Kota 

Tegal. SDN Panggung 12 memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang guru yang menyatu 

dengan ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan yang menyatu dengan ruang 

komputer, dan 3 kamar mandi. Tahun pelajaran 2015/2016 SDN Panggung 12 

memiliki 207 siswa, 103 siswa laki-laki dan 104 siswa perempuan. Saat ini SDN 

Panggung 12 dipimpin oleh Ibu Maesaroh selaku kepala sekolah. Beliau dibantu 

oleh 6 guru kelas, 1 guru Olahraga, 3 guru tidak tetap, dan seorang penjaga 

sekolah. 
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4.2 Deskripsi Data Penelitian 

Berikut diuraiakan hasil penelitian mengenai ketersediaan dan pe-

manfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal yang terdiri dari 9 sekolah dasar. Data hasil penelitian 

mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di-

peroleh melalui hasil angket yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. 

Sebelumnya hasil angket telah di crosscheck dengan hasil observasi dan hasil 

wawancara. Hasil dari analisis secara kuantitatif tersebut digunakan untuk men-

deskripsi ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN 

Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan statistik deskriptif untuk 

mengetahui ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di 

kelas tinggi secara lebih khusus.  Aspek ketersediaan media pembelajaran ber-

basis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal secara lebih 

khusus terdapat dalam tiga indikator. Ketiga indikator tersebut yaitu: (1) 

kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK; (2) kondisi media pembelajaran 

berbasis TIK; dan (3) pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK.  

Aspek pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru kelas 

tinggi SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal secara lebih khusus 

terdapat dalam 8 indikator. Kedelapan indikator tersebut yaitu: (1) pengetahuan 

guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK; (2) upaya guru meningkatkan 
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kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK; (3) pembuatan 

media pembelajaran berbasis TIK; (4) relevansi dengan tujuan pembelajaran; (5) 

relevansi dengan materi pembelajaran; (6) relevansi dengan karakteristik siswa; 

(7) relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan teori; dan (8) relevansi 

dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang tersedia.  

Berikut dipaparkan deskripsi ketersediaan dan pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

4.2.1 Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 3 

indikator yaitu (1) kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK; (2) kondisi 

media pembelajaran berbasis TIK; dan (3) pemeliharaan media pembelajaran ber-

basis TIK. Indikator kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 3 

nomor item pernyataan. Indikator kondisi media pembelajaran berbasis TIK 

terdiri dari 4 nomor item pernyataan. Indikator pemeliharaan media pembelajaran 

berbasis TIK terdiri dari 4 nomor item pernyataan. Satu pernyataan memiliki 

rentang skor 1 sampai 4. Untuk menentukan interval ketersediaan media pem-

belajaran berbasis TIK, terlebih dahulu menentukan data maksimal, data minimal, 

luas jarak sebaran, deviasi standar (σ) dan mean teoritis (µ).  

Range diperoleh dari data maksimal dikurangi data minimal. Data 

maksimal diperoleh dari jumlah item dikali skor maksimal. Data minimal 

diperoleh dari jumlah item dikali skor minimal. Luas jarak sebaran diperoleh dari 

jumlah data maksimal dikurangi jumlah data minimal. Deviasi standar (σ) 

diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar. Mean teoritis 

(µ) diperoleh dari jumlah item dikali nilai tengah. Nilai tengah setiap item adalah 
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2,5 yang merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala 

terendah angket {
 

 
 (   )}. 

4.2.1.1. Indikator Kelengkapan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Indikator kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari tiga 

item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang merupakan setengah 

dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah angket {
 

 
 (   )}. Skor 

terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali skor minimal (3x1), 

sehingga diperoleh 3. Skor tertinggi yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor maksimal (3x4), sehingga diperoleh 12. Luas jarak sebaran skor adalah 

selisih skor tertinggi dan skor terendah (12-3), yaitu 9. Deviasi standar (σ) di-

peroleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar (9:6), sehingga 

diperoleh angka 1,5. Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai tengah dikali jumlah 

item (2,5x3), sehingga diperoleh angka 7,5. 

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator kelengkapan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Kategori Interval pada Indikator Kelengkapan  

 Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Interval Kategori 

X < *       (   )+ Rendah 

*       (   )+ ≤ X < *       (   )+ Sedang 

*       (   )+ ≤ X Tinggi 
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Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval kelengkapan 

media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval kelengkapan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2 Kategori Interval pada Indikator Kelengkapan 

  Media Pembelajaran Berbasis TIK. 

Interval  Kategori 

X < 6 Rendah 

6 ≤ X < 9 Sedang 

9 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 6, kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya 

termasuk dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 6 

sampai kurang dari 9, kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK di 

sekolahnya tergolong sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau sama 

dengan 9, maka kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya 

dalam kategori tinggi. Distribusi frekuensi pada kelengkapan media pembelajaran 

berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi pada Kelengkapan  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 6 Rendah - 0 % 

6 ≤ X < 9 Sedang 15 55,56 % 

9 ≤ X Tinggi 12 44,44 % 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui 15 responden dari SDN Slerok 1, 

SDN Slerok 3, SDN Slerok 4, SDN Slerok 5, dan SDN Panggung 12 atau  55,56 
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% kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK berkategori sedang. Sisanya 

sebanyak 12 responden dari SDN Slerok 2, SDN Slerok 6, SDN Slerok 7, dan 

SDN Panggung 4 atau 44,44 % kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK 

berkategori tinggi. Selengkapnya dapat dibaca pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Kelengkapan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

4.2.1.2 Indikator Kondisi Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Indikator kondisi media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 5 item 

pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang merupakan setengah dari 

jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah angket {
 

 
 (   )}. Skor 

terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali skor minimal (5x1), 

sehingga diperoleh 5. Skor tertinggi yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor maksimal (5x4), sehingga diperoleh 20. Luas jarak sebaran skor adalah 

selisih skor tertinggi dan skor terendah (20-5), yaitu 15. Deviasi standar (σ) di-

peroleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar (15:6), 

sehingga diperoleh angka 2,5. Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai tengah dikali 

jumlah item (2,5x5), sehingga diperoleh angka 12,5.  

55.56% 

44.44% 

SDN Slerok 1, 3, 4, 5,

SDN Pgg 12

SDN Slerok 2, 6, 7, SDN

Pgg 4

Kelengkapan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Tinggi

Sedang
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Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator kondisi media pembelajaran 

berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Kategori Interval pada Indikator Kondisi 

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Interval Kategori 

X < *        (   )+ Rendah  

*        (   )+ ≤ X < *        (   )+ Sedang 

*        (   )+ ≤ X Tinggi  

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval kondisi 

media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval kondisi media pembelajaran 

berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Kategori Interval pada Indikator Kondisi  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval  Kategori 

X < 10 Rendah 

10 ≤ X < 15 Sedang 

15 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 10, kondisi media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya termasuk 

dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 10 sampai 

kurang dari 15, kondisi media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya tergolong 

sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau sama dengan 15, maka 

kondisi media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya dalam kategori tinggi. 
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Distribusi frekuensi kondisi media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi pada Kondisi  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 
X < 10 Rendah 3 11,11 % 

10 ≤ X < 15 Sedang 15 55,56 % 
15 ≤ X Tinggi 9 33,33 % 

Jumlah  100 % 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui 3 responden yang merupakan 

responden dari SDN Slerok 3 atau  11,11 % dari total responden, kondisi media 

pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya berkategori rendah. Sebanyak 15 

responden dari SDN Slerok 1, 2, 4, 5, dan 6 atau  55,56 % dari total responden, 

kondisi media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya berkategori sedang. 

Sisanya sebanyak 9 responden yang berasal dari SDN Slerok 7, Panggung 4, dan 

12 atau 33,33 % dari total responden, kondisi media pembelajaran berbasis TIK di 

sekolahnya berkategori tinggi. Selengkapnya dapat dibaca pada gambar 4.2. 

 

11.11% 

55.56% 

33.33% 

SDN Slerok 3 SDN Slerok 1, 2, 4, 5, 6 SDN Slerok 7, SDN Pgg

4, 12

Kondisi Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Tinggi

Sedang

Rendah
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Gambar 4.2 Kondisi Media Pembelajaran Berbasis TIK 

4.2.1.3 Indikator Pemeliharaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Indikator pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 3 

item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang merupakan setengah 

dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah angket {
 

 
 (   )}. Skor 

terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali skor minimal (3x1), 

sehingga diperoleh 3. Skor tertinggi yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor maksimal (3x4), sehingga diperoleh 12. Luas jarak sebaran skor adalah 

selisih skor tertinggi dan skor terendah (12-3), yaitu 9. Deviasi standar (σ) 

diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar (9:6), 

sehingga diperoleh angka 1,5. Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai tengah dikali 

jumlah item (2,5x3), sehingga diperoleh angka 7,5. Berdasarkan perhitungan 

tersebut, dapat dirangkum sebagai berikut: 

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.7.  

 

Tabel 4.7 Kategori Interval pada Indikator Pemeliharaan  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Interval Kategori 

X < *       (   )+ Rendah  

*       (   )+ ≤ X < *       (   )+ Sedang 

*       (   )+ ≤ X Tinggi  
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Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval pemeliharaan 

media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Kategori Interval pada Indikator Pemeliharaan  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori 

X < 6 Rendah 

6 ≤ X < 9 Sedang 

9 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 6, pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya 

termasuk dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 6 

sampai kurang dari 9, pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK di 

sekolahnya tergolong sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau sama 

dengan 9, maka pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya 

dalam kategori tinggi. Distribusi frekuensi pemeliharaan media pembelajaran 

berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi pada Pemeliharaan  

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 6 Rendah 3 11,11 % 

6 ≤ X < 9 Sedang 12 44,44 % 

9 ≤ X Tinggi 12 44,44 % 

Jumlah 100 % 
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Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui sebanyak 3 responden yang 

merupakan responden dari SDN Slerok 3 atau  11,11 % dari total responden, 

pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya berkategori rendah. 

Sebanyak 12 responden dari SDN Slerok 1, SDN Slerok 4, SDN Slerok 5, dan 

SDN Panggung 4 atau  44,44 % dari total responden, pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya berkategori sedang. Sisanya sebanyak 

12 responden yang berasal dari SDN  Slerok 2, SDN Slerok 6, SDN Slerok 7, dan 

SDN Panggung 12 atau 44,44 % dari total responden, pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK di sekolahnya berkategori tinggi. Selengkapnya dapat 

dibaca pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Pemeliharaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

4.2.2 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Variabel pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 8 

indikator. Indikator pertama, pengetahuan guru terhadap media pembelajaran 

berbasis TIK terdiri dari 3 item pernyataan. Indikator kedua, upaya guru dalam 

11.11% 

44.44% 44.44% 

SDN Slerok 3 SDN Slerok 1, 4, 5,

SDN Pgg 4

SDN Slerok 2, 6, 7,

SDN Pgg 12

Pemeliharaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Tinggi

Sedang

Rendah
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meningkatkan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

terdiri dari 4 item pernyataan. Indikator ketiga, pembuatan media pembelajaran 

berbasis TIK terdiri dari 5 item pernyataan. Indikator keempat, relevansi pe-

manfaatan media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran terdiri 

dari 3 item pernyataan. Indikator kelima, relevansi pemanfaatan media pem-

belajaran TIK dengan materi pembelajaran terdiri dari 9 item pernyataan. 

Indikator keenam, relevansi pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

dengan karakteristik siswa terdiri dari 2 item pernyataan. Indikator ketujuh, 

relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan teori terdiri dari 3 item 

pernyataan. Indikator kedelapan, relevansi pemanfaatan media pembelajaran ber-

basis TIK dengan lingkungan, fasilitas pendukung dan waktu yang tersedia terdiri 

dari 3 item pernyataan. Satu pernyataan memiliki rentang skor 1 sampai 4. Untuk 

menentukan interval pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK, terlebih 

dahulu menentukan data maksimal, data minimal, luas jarak sebaran, deviasi 

standar (σ) dan mean teoritis (µ).  

Range diperoleh dari data maksimal dikurangi data minimal. Data 

maksimal diperoleh dari jumlah item dikali skor maksimal. Data minimal 

diperoleh dari jumlah item dikali skor minimal. Luas jarak sebaran diperoleh dari 

jumlah data maksimal dikurangi jumlah data minimal. Deviasi standar (σ) 

diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar. Mean teoritis 

(µ) diperoleh dari jumlah item dikali nilai tengah. 

 

4.2.2.1 Indikator Pengetahuan Guru terhadap Media Pembelajaran Berbasis 

TIK 
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Indikator pengetahuan guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK 

terdiri dari 3 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang merupakan 

setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah angket 

{
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali 

skor minimal (3x1), sehingga diperoleh 3. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (3x4), sehingga diperoleh 12. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (12-3), 

yaitu 9. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan 

deviasi standar (9:6), sehingga diperoleh angka 1,5. Mean teoritis (µ) diperoleh 

dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x3), sehingga diperoleh angka 7,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator pengetahuan guru terhadap 

media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Kategori Interval pada Indikator Pengetahuan Guru  

terhadap Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Interval Kategori 

X < *       (   )+ Rendah 

*       (   )+ ≤ X < *       (   )+ Sedang 

*       (   )+ ≤ X Tinggi 

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval pengetahuan 

guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval pengetahuan 

guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Kategori Interval pada Indikator Pengetahuan Guru  

terhadap Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori 

X < 6 Rendah 

6 ≤ X < 9 Sedang 

9 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 6, pengetahuan terhadap media pembelajaran berbasis TIK termasuk 

dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 6 sampai 

kurang dari 9, pengetahuan terhadap media pembelajaran berbasis TIK tergolong 

sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau sama dengan 9, maka 

pengetahuan terhadap media pembelajaran berbasis TIK dalam kategori tinggi. 

Distribusi frekuensi pengetahuan guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK 

dapat dibaca pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi pada Pengetahuan Guru  

 terhadap Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 
X < 6 Rendah 16 59,26 % 

6 ≤ X < 9 Sedang 7 25,93 % 
9 ≤ X Tinggi 4 14,81 % 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.12, dapat diketahui 16 responden atau  59,26 % 

memiliki pengetahuan terhadap media pembelajaran berbasis TIK dengan kategori 

rendah. Sebanyak 7 responden atau  25,93 % memiliki pengetahuan terhadap 

media pembelajaran berbasis TIK dengan kategori sedang. Sebanyak 4 responden 

atau 14,81 % memiliki pengetahuan media pembelajaran berbasis TIK dengan 

kategori tinggi. Selengkapnya dapat dibaca pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Pengetahuan Guru terhadap Media Pembelajaran Berbasis TIK 

4.2.2.2 Indikator Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Memanfaatkan 

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Indikator upaya meningkatkan kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 4 item pernyataan. Nilai tengah setiap item 

adalah 2,5 yang merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai 

skala terendah angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden 

yaitu jumlah item dikali skor minimal (4x1), sehingga diperoleh 4. Skor tertinggi 

yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (4x4), 

sehingga diperoleh 16. Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan 

skor terendah (16-4), yaitu 12. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak 

sebaran dibagi enam satuan deviasi standar (12:6), sehingga diperoleh angka 2. 

Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x4), sehingga 

diperoleh angka 10.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator upaya guru meningkatkan 

59.26% 

25.93% 
14.81% 

Rendah Sedang Tinggi

Pengetahuan Guru terhadap Media Pembelajaran Berbasis TIK 
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kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada 

Tabel 4.13. 

 

Tabel 4.13 Kategori Interval pada Indikator Upaya Guru Meningkatkan  

  Kemampuan Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Interval Kategori 

X < *      ( )+ Rendah 

*      ( )+ ≤ X < *      ( )+ Sedang 

*      ( )+ ≤ X Tinggi 

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval upaya 

meningkatkan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. 

Kategori interval upaya meningkatkan kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Kategori Interval pada Indikator Upaya Guru Meningkatkan 

   Kemampuan Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval  Kategori 

X < 8 Rendah 

8 ≤ X < 12 Sedang 

12 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.14, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 8, upaya dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK berkategori rendah. Responden yang memiliki skor 

angket dari 8 sampai kurang dari 12, upaya dalam meningkatkan kemampuan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK tergolong sedang. Responden 

dengan skor angket lebih dari atau sama dengan 12, maka upaya dalam 

meningkatkan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK ber-
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kategori tinggi. Distribusi frekuensi upaya guru meningkatkan kemampuan me-

manfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan 

Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 8 Rendah 15 55,56 % 

8 ≤ X < 12 Sedang 12 44,44 % 

12 ≤ X Tinggi - - 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat diketahui sebanyak 15 responden atau  

55,56  % dari total responden memiliki upaya dalam meningkatkan kemampuan 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dengan kategori rendah. Sisanya 

sebanyak 12 responden atau  44,44 % dari total responden memiliki upaya dalam 

meningkatkan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

dengan kategori sedang. Selengkapnya dapat dibaca pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Memanfaatkan Media Pem-

belajaran Berbasis TIK 

55.56% 

44.44% 

Rendah Sedang

Upaya Guru Meningkatkan Kemampuan Memanfaatkan 

Media Pembelajaran Berbasis TIK 
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4.2.2.3 Indikator Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Indikator pembuatan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 5 item 

pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang merupakan setengah dari 

jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah angket {
 

 
 (   )}. Skor 

terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali skor minimal (5x1), 

sehingga diperoleh 5. Skor tertinggi yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor maksimal (5x4), sehingga diperoleh 20. Luas jarak sebaran skor adalah 

selisih skor tertinggi dan skor terendah (20-5), yaitu 15. Deviasi standar (σ) 

diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar (15:6), 

sehingga diperoleh angka 2,5. Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai tengah dikali 

jumlah item (2,5x5), sehingga diperoleh angka 12,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator pembuatan media pem-

belajaran berbasis TIK yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16 Kategori Interval pada Indikator Pembuatan 

 Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Interval Kategori 

X < *        (   )+ Rendah 

*        (   )+ ≤ X < *        (   )+ Sedang 

*        (   )+ ≤ X Tinggi 

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval pembuatan 

media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval pembuatan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Kategori Interval pada Indikator Pembuatan 

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval  Kategori 

X < 10 Rendah 

10 ≤ X < 15 Sedang 

15 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.17, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 10, pembuatan media pembelajaran berbasis TIK termasuk dalam 

kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 10 sampai kurang 

dari 15, pembuatan media pembelajaran berbasis TIK tergolong sedang. 

Responden dengan skor angket lebih dari atau sama dengan 15, maka pembuatan 

media pembelajaran berbasis TIK dalam kategori tinggi. Distribusi frekuensi 

pembuatan media pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Distribusi Frekuensi pada Pembuatan 

 Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 10 Rendah 19 70,37 % 

10 ≤ X < 15 Sedang 8 29,63 % 

15 ≤ X Tinggi - - 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.18, dapat diketahui sebanyak 19 responden atau  

70,37 % dari total responden memiliki kemampuan dalam membuat media pem-

belajaran berbasis TIK dengan kategori rendah. Sisanya sebanyak 8 responden 

atau  29,63 % dari total responden memiliki kemampuan dalam membuat media 
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pembelajaran berbasis TIK kategori sedang. Selengkapnya dapat dibaca pada 

Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

4.2.2.4 Indikator Relevansi dengan Tujuan Pembelajaran 

Indikator relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan 

pembelajaran terdiri dari 3 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 

yang merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah 

angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor minimal (3x1), sehingga diperoleh 3. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (3x4), sehingga diperoleh 12. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (12-3), 

yaitu 9. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan 

deviasi standar (9:6), sehingga diperoleh angka 1,5. Mean teoritis (µ) diperoleh 

dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x3), sehingga diperoleh angka 7,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

70.37% 

29.63% 

Rendah Sedang

Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 
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tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator relevansi dengan tujuan 

pembelajaran dapat dibaca pada Tabel 4.19. 

 

Tabel 4.19 Kategori Interval pada Indikator 

Relevansi dengan Tujuan Pembelajaran 

 

Interval Kategori 

X < *       (   )+ Rendah  

*       (   )+ ≤ X < *       (   )+ Sedang 

*       (   )+ ≤ X Tinggi  

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran. Kategori interval 

relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran dapat 

dibaca pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Kategori Interval pada Indikator  

 Relevansi dengan Tujuan Pembelajaran 

Interval  Kategori 

X < 6 Rendah 

6 ≤ X < 9 Sedang 

9 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.20, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 6, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan 

pembelajaran termasuk dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor 

angket dari 6 sampai kurang dari 9, relevansi media pembelajaran berbasis TIK 

dengan tujuan pembelajaran tergolong sedang. Responden dengan skor angket 

lebih dari atau sama dengan 9, maka relevansi media pembelajaran berbasis TIK 
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dengan tujuan pembelajaran dalam kategori tinggi. Distribusi frekuensi relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran dapat dibaca pada 

Tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Distribusi Frekuensi pada  Relevansi Media  

  dengan Tujuan Pembelajaran 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 6 Rendah 14 51,85 % 

6 ≤ X < 9 Sedang 13 48,15 % 

9 ≤ X Tinggi - - 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.21, dapat diketahui sebanyak 14 responden atau  

51,85 % dari total responden tingkat pemanfaatan media khususnya relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran adalah rendah. 

Sisanya sebanyak 13 responden atau  48,15 % dari total responden tingkat 

pemanfaatan media khususnya relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan 

tujuan pembelajaran adalah sedang. Selengkapnya dapat dibaca pada Gambar 4.7. 

 

51.85% 
48.15% 

Rendah Sedang

Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan  

Tujuan Pembelajaran 
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Gambar 4.7 Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Tujuan Pem-   

belajaran 

4.2.2.5 Indikator Relevansi dengan Materi Pembelajaran 

Indikator relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan materi 

pembelajaran terdiri dari 9 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 

yang merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah 

angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor minimal (9x1), sehingga diperoleh 9. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (9x4), sehingga diperoleh 36. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (36-9), 

yaitu 27. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan 

deviasi standar (27:6), sehingga diperoleh angka 4,5. Mean teoritis (µ) diperoleh 

dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x9), sehingga diperoleh angka 22,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator relevansi dengan materi 

pembelajaran dapat dibaca pada Tabel 4.22. 

 

Tabel 4.22 Kategori Interval pada Indikator Relevansi 

dengan Materi Pembelajaran 

 

Interval Kategori 

X < *        (   )+ Rendah  

*        (   )+ ≤ X < *        (   )+ Sedang 

*        (   )+ ≤ X Tinggi  
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Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan materi pembelajaran. Kategori interval 

relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan materi pembelajaran dapat 

dibaca pada Tabel 4.23. 

Tabel 4.23 Kategori Interval pada Indikator Relevansi  

dengan Materi Pembelajaran 

Interval  Kategori 

X < 18 Rendah 

18 ≤ X < 27 Sedang 

27 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.23, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 18, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan materi 

pembelajaran berkategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 18 

sampai kurang dari 27, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan materi 

pembelajaran tergolong sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau 

sama dengan 27, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan materi 

pembelajaran berkategori tinggi. Frekuensinya dapat dibaca pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 Distribusi Frekuensi pada Relevansi  

dengan Materi Pembelajaran 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 18 Rendah 16 59,26 % 

18 ≤ X < 27 Sedang 11 40,74 % 

27 ≤ X Tinggi - - 

Jumlah 100 % 
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Berdasarkan Tabel 4.24, dapat diketahui sebanyak 16 responden atau  

59,26 %, pemanfaatan media khususnya relevansi media pembelajaran berbasis 

TIK dengan materi pembelajaran adalah rendah. Sisanya sebanyak 11 responden 

atau  40,74 %, pemanfaatan media khususnya relevansi media pembelajaran 

berbasis TIK dengan materi pembelajaran adalah sedang. Selengkapnya dapat 

dibaca pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Materi  Pem-

belajaran 

4.2.2.6 Indikator Relevansi dengan Karakteristik Siswa 

Indikator relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik 

siswa terdiri dari 2 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang 

merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah 

angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor minimal (2x1), sehingga diperoleh 2. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (2x4), sehingga diperoleh 8. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (8-2), yaitu 

6. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi 

59.26% 

40.74% 

Rendah Sedang

Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan  

Materi Pembelajaran 
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standar (6:6), sehingga diperoleh angka 1. Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai 

tengah dikali jumlah item (2,5x2), sehingga diperoleh angka 5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator relevansi dengan karakteristik 

siswa dapat dibaca pada Tabel 4.25. 

 

Tabel 4.25 Kategori Interval pada Indikator Relevansi  

dengan Karakteristik Siswa 

 

Interval Kategori 

X < *     ( )+ Rendah  
*     ( )+ ≤ X < *     ( )+ Sedang 

*     ( )+ ≤ X Tinggi  

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa. Kategori interval 

relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa dapat 

dibaca pada Tabel 4.26. 

Tabel 4.26 Kategori Interval pada Indikator Relevansi 

dengan Karakteristik Siswa 

Interval  Kategori 

X < 4 Rendah 

4 ≤ X < 6 Sedang 

6 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.26, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 4, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik 

siswa termasuk dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 

4 sampai kurang dari 6, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan 
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karakteristik siswa tergolong sedang. Responden dengan skor angket lebih dari 

atau sama dengan 6, maka relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan 

karakteristik siswa dalam kategori tinggi. Distribusi frekuensi relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa dapat dibaca pada Tabel 

4.27. 

Tabel 4.27 Distribusi Frekuensi pada Relevansi 

    dengan Karakteristik Siswa 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 18 Rendah 13 48,15 % 

18 ≤ X < 27 Sedang 8 29,63 % 

27 ≤ X Tinggi 6 22,22 % 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.27, dapat diketahui sebanyak 13 responden atau  

48,15 % dari total responden tingkat pemanfaatan media khususnya relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa adalah rendah. 8 

responden atau  29,63 % dari total responden tingkat pemanfaatan media 

khususnya relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa 

adalah sedang. Sisanya sebanyak 6 responden atau 22,22 % dari total responden 

tingkat pemanfaatan media khususnya relevansi media pembelajaran berbasis TIK 

dengan karakteristik siswa adalah tinggi. Selengkapnya dapat dibaca pada Gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9 Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Karakteristik 

Siswa 

4.2.2.7 Indikator Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Teori 

Indikator relevansi pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK dengan 

teori terdiri dari 3 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang 

merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah 

angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor minimal (3x1), sehingga diperoleh 3. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (3x4), sehingga diperoleh 12. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (12-3), 

yaitu 9. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan 

deviasi standar (9:6), sehingga diperoleh angka 1,5. Mean teoritis (µ) diperoleh 

dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x3), sehingga diperoleh angka 7,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

48.15% 

29.63% 

22.22% 

Rendah Sedang Tinggi

Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan 

Karakteristik Siswa 
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tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator relevansi media pembelajaran 

berbasis TIK dengan teori dapat dibaca pada Tabel 4.28. 

 

Tabel 4.28 Kategori Interval pada Indikator Relevansi  

 Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Teori 

 

Interval Kategori 

X < *       (   )+ Rendah 

*       (   )+ ≤ X < *       (   )+ Sedang 

*       (   )+ ≤ X Tinggi 

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan teori. Kategori interval relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan teori dapat dibaca pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.29 Kategori Interval pada Indikator Relevansi  

Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Teori 

Interval  Kategori 

X < 6 Rendah 

6 ≤ X < 9 Sedang 

9 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.29, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 6, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan teori termasuk 

dalam kategori rendah. Responden yang memiliki skor angket dari 6 sampai 

kurang dari 9, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan teori tergolong 

sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau sama dengan 9, relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan teori dalam kategori tinggi. Relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan teori dapat dibaca pada Tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Distribusi Frekuensi pada Relevansi Media 
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 Pembelajaran Berbasis TIK dengan Teori 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 6 Rendah 12 44,44 % 

6 ≤ X < 9 Sedang 15 55,56 % 

9 ≤ X Tinggi - - 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.30, diketahui sebanyak 12 responden atau  44,44 % 

dari total responden pemanfaatan media khususnya relevansi media pembelajaran 

berbasis TIK dengan teori adalah rendah. Sisanya sebanyak 15 responden atau  

55,56 % dari total responden pemanfaatan media khususnya relevansi media pem-

belajaran berbasis TIK dengan teori adalah sedang. Selengkapnya dapat dibaca 

pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Teori 

4.2.2.8 Indikator Relevansi dengan Kondisi Lingkungan, Fasilitas Pen-

dukung, dan Waktu 

 

Indikator relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu terdiri dari 3 item pernyataan. Nilai 

44.44% 

55.56% 

Rendah Sedang

Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Teori 
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tengah setiap item adalah 2,5 yang merupakan setengah dari jumlah nilai skala 

tertinggi dan nilai skala terendah angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang 

didapatkan responden yaitu jumlah item dikali skor minimal (3x1), sehingga 

diperoleh 3. Skor tertinggi yang didapatkan responden yaitu jumlah item dikali 

skor maksimal (3x4), sehingga diperoleh 12. Luas jarak sebaran skor adalah 

selisih skor tertinggi dan skor terendah (12-3), yaitu 9. Deviasi standar (σ) 

diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan deviasi standar (9:6), 

sehingga diperoleh angka 1,5. Mean teoritis (µ) diperoleh dari nilai tengah dikali 

jumlah item (2,5x3), sehingga diperoleh angka 7,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada indikator relevansi media pembelajaran 

berbasis TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang 

tersedia dapat dibaca pada Tabel 4.31. 

 

Tabel 4.31 Kategori Interval pada Indikator Relevansi dengan  

  Kondisi Lingkungan, Fasilitas Pendukung, dan Waktu 

 

Interval Kategori 

X < *       (   )+ Rendah 

*       (   )+ ≤ X < *       (   )+ Sedang 

*       (   )+ ≤ X Tinggi 

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval relevansi 

media pembelajaran berbasis TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas 

pendukung, dan waktu. Kategori interval relevansi media pembelajaran berbasis 
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TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu dapat dibaca 

pada Tabel 4.32. 

Tabel 4.32 Kategori Interval pada Indikator Relevansi dengan  

   Kondisi Lingkungan, Fasilitas Pendukung, dan Waktu 

Interval  Kategori 

X < 6 Rendah 

6 ≤ X < 9 Sedang 

9 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan Tabel 4.32, diketahui responden yang memiliki skor angket 

kurang dari 6, relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu berkategori rendah. Responden yang 

memiliki skor angket dari 6 sampai kurang dari 9, relevansi media pembelajaran 

berbasis TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu 

tergolong sedang. Responden dengan skor angket lebih dari atau sama dengan 9, 

maka relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan kondisi lingkungan, 

fasilitas pendukung, dan waktu dalam kategori tinggi. Distribusi frekuensi pada 

indikator tersebut dapat dibaca pada Tabel 4.33. 

Tabel 4.33 Distribusi Frekuensi pada Relevansi dengan Kondisi Lingkungan, 

Fasilitas Pendukung, dan Waktu 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

X < 6 Rendah 12 44,44 % 

6 ≤ X < 9 Sedang 15 55,56 % 

9 ≤ X Tinggi - - 

Jumlah 100 % 

Berdasarkan Tabel 4.30, dapat diketahui bahwa 12 responden atau  44,44 

% dari total responden pemanfaatan media khususnya relevansi media pem-

belajaran berbasis TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan 
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waktu berkategori rendah. Sisanya 15 responden atau  55,56 % dari total 

responden pemanfaatan media khususnya relevansi media pembelajaran berbasis 

TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu adalah sedang. 

Selengkapnya dapat dibaca pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan Kondisi  

Lingkungan, Fasilitas, dan Waktu yang Tersedia 

 

4.2.3 Ringkasan Perhitungan Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Pem-

belajaran Berbasis TIK 

 

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai deskripsi ketersedian 

dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal pada setiap indikatornya. Pada bagian ini akan 

dipaparkan mengenai ringkasan perhitungan ketersediaan dan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Ringkasan perhitungan ini meliputi ringkasan perhitungan setiap indikator, 

ringkasan perhitungan variabel ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK, 

44.44% 

55.56% 

Rendah Sedang

Relevansi Media Pembelajaran Berbasis TIK dengan 

Kondisi Lingkungan, Fasilitas dan Waktu yang Tersedia 
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dan ringkasan perhitungan variabel pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK. 

4.2.3.1 Ringkasan Perhitungan setiap Indikator 

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai deskripsi ketersediaan 

dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. Bagian ini menjelaskan tentang ringkasan perhitungan 

pada setiap indikator. Variabel yang digunakan oleh peneliti adalah ketersediaan 

media pembelajaran berbasis TIK dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK.  

Indikator dari variabel ketersediaan adalah kelengkapan, kondisi, dan 

pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK. Indikator pada variabel 

pemanfaatan terdiri dari delapan indikator yang dikelompokkan ke dalam dua 

dimensi. Kedua dimensi tersebut adalah penguasaan media dan pemanfaatan 

media. Indikator dari dimensi penguasaan media terdiri dari pengetahuan guru 

terhadap media pembelajaran berbasis TIK, upaya guru mengembangkan 

kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK, dan pembuatan 

media pembelajaran berbasis TIK. Indikator dari dimensi pemanfaatan media 

terdiri dari relevansi media dengan tujuan pembelajaran, relevansi media dengan 

materi pembelajaran, relevansi media dengan karakteristik siswa, relevansi media 

dengan teori, dan relevansi media dengan kondisi lingkungan. Rekapitulasi hasil 

perhitungan statistik deskriptif pada setiap indikator dapat dibaca dalam Tabel 

4.34. 

Tabel 4.34 Rekapitulasi Ketersediaan dan Pemanfaatan  

 Media Pembelajaran Berbasis TIK 
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No. Variabel Indikator Kategori Frekuensi Persentase 

Rata-

rata 

Skor 

1. Ketersediaan 

Kelengkapan Media 

Pembelajaran Berbasis 

TIK 

Rendah - - 

29,44 

Sedang 15 55,56 % 

Tinggi 12 44,44 % 

Kondisi Media Pem-

belajaran Berbasis TIK 

Rendah 3 11,11 % 

Sedang 15 55,56 % 

Tinggi 9 33,33 % 

Pemeliharaan Media 

Pembelajaran Berbasis 

TIK 

Rendah 3 11,11 % 

Sedang 12 44,44 % 

Tinggi 12 44,45 % 

2. Pemanfaatan 

Pengetahuan Guru 

terhadap Media Pem-

belajaran Berbasis TIK 

Rendah 16 59,26 % 

55,81 

Sedang 7 25,93 % 

Tinggi 4 14,81 % 

Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Me-

manfaatkan Media 

Pembelajaran Berbasis 

TIK 

Rendah 15 55,56 % 

Sedang 12 44,44 % 

Tinggi - - 

Pembuatan Media 

Pembelajaran Berbasis 

TIK 

Rendah 19 70,37 % 

Sedang 8 29,63 % 

Tinggi - - 

Relevansi dengan 

Tujuan Pembelajaran 

Rendah 14 51,85 % 

Sedang 13 48,15 % 

Tinggi - - 

Relevansi dengan 

Materi Pembelajaran 

Rendah 16 59,26 % 

Sedang 11 40,74 % 

Tinggi - - 

Relevansi dengan 

Karakteristik Siswa 

Rendah 13 48,15 % 

Sedang 8 29,63 % 

Tinggi 6 22,22 % 

Relevansi dengan Teori 

Rendah 12 44,44 % 

Sedang 15 55,56 % 

Tinggi - - 

Relevansi dengan 

Kondisi Lingkungan 

Rendah 12 44,44 % 

Sedang 15 55,56 % 

Tinggi - - 

4.2.3.2 Ringkasan Perhitungan Variabel Ketersediaan Media Pembelajaran 

Berbasis TIK 

 

Variabel ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 3 

indikator dengan 11 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang 

merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah 

angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item 
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dikali skor minimal (11x1), sehingga diperoleh 11. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (11x4), sehingga diperoleh 44. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (44-11), 

yaitu 33. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan 

deviasi standar (33:6), sehingga diperoleh angka 5,5. Mean teoritis (µ) diperoleh 

dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x11), sehingga diperoleh angka 27,5.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

oleh Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 

1,0σ pada variabel tersebut dapat dibaca pada Tabel 4.35. 

 

Tabel 4.35 Kategori Interval Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK  

Interval Kategori 

X < *        (   )+ Rendah 

*        (   )+ ≤ X < *        (   )+ Sedang 

*        (   )+ ≤ X Tinggi 

Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval ketersediaan 

media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval ketersediaan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.36. 

Tabel 4.36 Kategori Interval Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval  Kategori 

X < 22 Rendah 

22 ≤ X < 33 Sedang 

33 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, skor rata-rata ketersediaan media 

pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur adalah 

29,44. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK di 
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SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal masuk dalam kategori sedang. 

Hal ini dikarenakan skor 29,44 berada pada interval 22 ≤ X < 33. 

4.2.3.3 Ringkasan Perhitungan Variabel Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Berbasis TIK 

 

Variabel pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 8 

indikator dengan 32 item pernyataan. Nilai tengah setiap item adalah 2,5 yang 

merupakan setengah dari jumlah nilai skala tertinggi dan nilai skala terendah 

angket {
 

 
 (   )}. Skor terendah yang didapatkan responden yaitu jumlah item 

dikali skor minimal (32x1), sehingga diperoleh 32. Skor tertinggi yang didapatkan 

responden yaitu jumlah item dikali skor maksimal (32x4), sehingga diperoleh 128. 

Luas jarak sebaran skor adalah selisih skor tertinggi dan skor terendah (128-32), 

yaitu 96. Deviasi standar (σ) diperoleh dari luas jarak sebaran dibagi enam satuan 

deviasi standar (96:6), sehingga diperoleh angka 16. Mean teoritis (µ) diperoleh 

dari nilai tengah dikali jumlah item (2,5x32), sehingga diperoleh angka 80.  

Data tersebut kemudian disubstitusikan ke kriteria yang telah ditetapkan 

berdasarkan kategori interval Azwar (2015: 149). Berdasarkan perhitungan 

tersebut, nilai µ - 1,0σ dan µ + 1,0σ pada variabel pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.37. 

 

Tabel 4.37 Kategori Interval Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

Interval Kategori 

X < *      (  )+ Rendah  

*      (  )+ ≤ X < *      (  )+ Sedang 

*      (  )+ ≤ X Tinggi  
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Berdasarkan substitusi angka tersebut, maka didapat interval pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis TIK. Kategori interval pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK dapat dibaca pada Tabel 4.38. 

Tabel 4.38 Kategori Interval Pemanfaatan Media Pembelajaran 

  Berbasis TIK 

Interval  Kategori 

X < 64 Rendah 

64 ≤ X < 96 Sedang 

96 ≤ X Tinggi 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, skor rata-rata pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur adalah 

55,81. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di 

SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal masuk dalam kategori rendah. 

Hal ini dikarenakan skor 55,81 berada pada interval X < 64. 

4.2.4 Hasil Observasi 

Observasi dalam penelitian ini yaitu pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK dan 

pemanfaatannya oleh guru kelas tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur 

Kota Tegal. Observasi dilaksanakan pada tanggal 14 April 2016 - 26 April 2016. 

Hasil observasi terhadap ketersediaan dan kondisi media pembelajaran berbasis 

TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dapat dibaca pada 

Tabel 4.39 dan Tabel 4.40. Hasil observasi pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dapat dibaca 

pada Tabel 4.41.  
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Tabel 4.39 Hasil Observasi Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Nama 

Media 

Berbasis 

TIK 

SDN 

Slerok 1 

SDN 

Slerok 2 

SDN 

Slerok 3 

SDN 

Slerok 4 

SDN 

Slerok 5 

SDN 

Slerok 6 

SDN 

Slerok 7 

SDN 

Panggung 4 

SDN 

Panggung 12 

Ada 
Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 
Ada 

Tidak 

Ada 

Laptop √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

Proyektor √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

Layar 

Proyektor 
- √ √ - - √ - √ √ - √ - √ - √ - √ - 

CD 

Interaktif 
- √ √ - - √ √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

Speaker √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

Modem √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ -  √ 

Printer √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 

Kamera 

Digital 
√ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - - √ 

Kamera 

Video 
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ 

Pointer 

Laser LCD 
√ - - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ 

Microphone √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - 
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Tabel 4.40 Hasil Observasi Kondisi Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Nama 

Media 

Berbasis 

TIK 

SDN 

Slerok 1 

SDN 

Slerok 2 

SDN 

Slerok 3 

SDN 

Slerok 4 

SDN 

Slerok 5 

SDN 

Slerok 6 

SDN 

Slerok 7 

SDN 

Panggung 4 

SDN 

Panggung 12 

Baik 
Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 
Baik 

Tidak 

Baik 

Laptop 2 - 4 2 2 4 2 1 2 1 3 1 3 - 6 - 6 1 

Proyektor 3 1 5 - 5 - 3 - 2 1 1 2 3 1 2 2 6 - 

Layar 

Proyektor 
- - 3 - - - 1 - 2 - 1 1 1 - 3 3 2 - 

CD 

Interaktif 
- - - - - - - - 4 4 9 - 7 - 6 - 11 - 

Speaker 2 - 4 - 1 - 1 2 2 - - - 1 2 2 - 1 - 

Modem 1 - - - - - - 1 - - - 2 - - 1 - - - 

Printer 3 1 2 1 3 - 1 1 2 1 1 3 4 2 3 3 2 1 

Kamera 

Digital 
1 - - - - - - 1 1 - - 1 - - 1 - - - 

Kamera 

Video 
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Pointer 

Laser LCD 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Microphone 2 - 2 - 1 - 1 - 2 1 1 1 2 - 2 - 2 - 
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Tabel 4.41 Daftar Hasil Observasi Guru 

Nama SD Guru Kelas IV Guru Kelas V Guru Kelas VI 

SDN Slerok 1 x - - 

SDN Slerok 2 - √ - 

SDN Slerok 3 - x Persiapan Ujian 

SDN Slerok 4 x - x 

SDN Slerok 5 x √ Persiapan Ujian 

SDN Slerok 6 x x √ 

SDN Slerok 7 x √ Persiapan Ujian 

SDN Panggung 4 x √ Persiapan Ujian 

SDN Panggung 12 - - x 

Berdasarkan data tabel 4.39, dari 27 guru hanya ada 5 guru yang berhasil 

di observasi. Sebanyak 10 guru (lihat tanda x) tidak di observasi karena mereka 

belum bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Ketidakmampuan 

mereka dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK disebabkan oleh 

faktor usia dan di kelas mereka tidak tersedia proyektor dan layar proyektor. 

Sebanyak 4 guru dari kelas 6 tidak mengijinkan peneliti untuk melaksanakan 

observasi karena siswa kelas VI sudah mulai persiapan ujian nasional.  

Sebanyak 8 guru (lihat tanda -) tidak bersedia di observasi karena di 

sekolah mereka sedang sibuk akreditasi dan mutasi kepala sekolah. Mereka hanya 

memberikan hasil dokumentasi pada saat mereka memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran di kelas. Dokumentasi yang 

diberikan oleh guru berupa foto-foto pembelajaran dan video pembelajaran. Guru 

kelas V, VI SDN Slerok 1 dan guru kelas IV SDN Slerok 3 memberikan video 

pembelajaran pada saat beliau memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK di 

kelas. Guru kelas IV, VI SDN Slerok 2, guru kelas V SDN Slerok 4, dan guru 
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kelas IV, V SDN Panggung 12 memberikan foto-foto pembelajaran pada saat 

mereka memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK di kelas.  

Observasi pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 14 April 2016 di SDN 

Slerok 1. Peneliti meminta ijin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan 

observasi mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN 

Slerok 1. Saat itu pihak sekolah sedang sibuk mempersiapkan akreditasi, sehingga 

kepala sekolah tidak mengijinkan peneliti melaksanakan obervasi. Kepala sekolah 

memberikan saran agar peneliti mengobservasi melalui video pembelajaran hasil 

supervisi kepala sekolah. Dalam video tersebut guru kelas V dan VI di SDN 

Slerok 1 memanfaatkan  media pembelajaran berbasis TIK. Guru kelas IV belum 

menguasai media pembelajaran berbasis TIK, sehingga tidak ada dokumentasi 

dari beliau. Peneliti menerima saran dari kepala sekolah, sehingga peneliti tidak 

mengobservasi secara langsung. Video tersebut di observasi oleh peneliti dengan 

menggunakan instrumen observasi.  

Ibu Eri Kusti, selaku guru kelas V memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi Wawancara. 

Media pembelajaran berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Ibu Khunaeni adalah 

Laptop dan Proyektor. Berdasarkan hasil observasi, guru memilih media yang 

kurang sesuai dengan materi pembelajaran. Materi Wawancara lebih baik 

menggunakan video yang menampilkan proses wawancara dibandingkan hanya 

menggunakan gambar sebagai tokoh dan teks wawancara yang tertulis. 

Ibu Sri Rahayu, selaku guru kelas VI memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran IPS dengan materi Asean. Media pembelajaran 
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berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Ibu Sri Rahayu adalah Laptop dan 

Proyektor. Berdasarkan hasil observasi, guru memilih media yang sesuai dengan 

tujuan dan materi pembelajaran serta sesuai dengan karakteristik dan 

perkembangan siswa. Siswa terlihat sangat antusias karena selain memanfaatkan 

media pembelajaran berbasis TIK, guru juga memanfaatkan media gambar yang 

jumlahnya cukup banyak. Guru menerapkan model pembelajaran Make A Match 

dalam proses pembelajaran sehingga siswa semakin antusias. 

Observasi kedua dilaksanakan pada hari Jumat, 15 April 2016 di SDN 

Slerok 3. Peneliti meminta ijin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan 

observasi mengenai pemanfaatan media pembelajaaran berbasis TIK di SDN 

Slerok 3. Saat itu pihak sekolah sedang sibuk mempersiapkan akreditasi dan 

mutasi kepala sekolah, sehingga kepala sekolah tidak mengijinkan peneliti 

melaksanakan obervasi. Kepala sekolah memberikan saran agar peneliti 

mengobservasi melalui video pembelajaran hasil supervisi kepala sekolah. Dalam 

video tersebut guru kelas IV di SDN Slerok 3 memanfaatkan  media pembelajaran 

berbasis TIK. Guru kelas V belum menguasai media pembelajaran berbasis TIK, 

sehingga tidak ada dokumentasi dari beliau. Peneliti menerima saran dari kepala 

sekolah, sehingga peneliti tidak mengobservasi secara langsung. Video tersebut di 

observasi oleh peneliti dengan menggunakan instrumen observasi. Guru kelas VI 

tidak bersedia di observasi karena siswa kelas VI sedang melaksanakan ujian 

praktik. 

Bapak Daiman, selaku guru kelas IV memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran IPA materi Manfaat Air. Media pembelajaran 
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berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Bapak Khamdan adalah Laptop, Proyektor, 

dan layar proyektor. Berdasarkan hasil observasi, guru memilih media yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, tetapi media yang sudah 

tersedia kurang dimanfaatkan dengan baik oleh guru. Guru lebih sering menulis di 

papan tulis daripada memanfaatkan proyektor dan layar proyektor yang telah 

tersedia. 

Observasi ketiga dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2016 di SDN 

Slerok 6. Peneliti hanya mengobservasi pembelajaran di kelas VI. Hal ini 

dikarenakan di kelas IV tidak tersedia proyektor, sehingga guru kelas IV tidak 

bersedia untuk di observasi. Beliau juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK karena kurang menguasainya. 

Sedangkan guru kelas V tidak bersedia di observasi karena sudah sepuh dan 

sedang sakit, beliau menuturkan bahwa dirinya tidak pernah memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK.  

Bapak Ahmad Fatoni, selaku guru kelas VI memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran latihan soal-soal untuk ujian 

nasional. Media pembelajaran berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Bapak 

Ahmad Fatoni adalah Laptop, Proyektor, Layar Proyektor, dan CD Interaktif. 

Berdasarkan hasil observasi, guru memilih media yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan karakteristik siswa. Guru melibatkan siswa dalam me-

manfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Beberapa siswa di suruh maju ke 

depan untuk mengerjakan soal dengan menggunakan laptop milik guru. 
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Observasi keempat dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2016 di SDN 

Slerok 7. Sebelumnya pada pagi hari peneliti telah mengobservasi guru kelas VI 

di SDN Slerok 6. Peneliti hanya mengobservasi guru kelas V SDN Slerok 7. Hal 

ini dikarenakan di kelas IV tidak tersedia proyektor, sehingga guru kelas IV tidak 

bersedia untuk di observasi. Beliau juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK karena belum menguasainya. 

Sedangkan guru kelas VI tidak bersedia di observasi karena siswa kelas VI sedang 

melaksanakan ujian praktik. 

Ibu Dewi Nuraini, selaku guru kelas V memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran IPA materi Daur Air. Media pembelajaran 

berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Ibu Dewi Nuraini adalah Laptop, Proyektor, 

Layar Proyektor, dan Speaker. Berdasarkan hasil observasi, guru memilih media 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran dan karakteristik 

siswa. Guru menampilkan video Daur Air dalam bentuk animasi sehingga siswa 

tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Guru melibatkan siswa dalam 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Beberapa siswa di suruh maju 

ke depan untuk menjelaskan proses daur air. 

Observasi kelima dilaksanakan pada hari Selasa, 19 April 2016 di SDN 

Slerok 4. Peneliti meminta ijin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan 

observasi mengenai pemanfaatan media pembelajaaran berbasis TIK di SDN 

Slerok 4. Saat itu pihak sekolah sedang sibuk mempersiapkan akreditasi dan 

mutasi kepala sekolah, sehingga kepala sekolah tidak mengijinkan peneliti 

melaksanakan obervasi. Guru kelas V hanya memberikan dokumentasi berupa 
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foto-foto pada saat beliau memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dalam 

pembelajaran. Guru kelas IV tidak memberikan dokumentasi karena beliau tidak 

pernah memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Alasannya adalah 

karena beliau kurang menguasainya. Guru kelas VI tidak bersedia di observasi 

karena siswa kelas VI sedang melaksanakan ujian praktik. Beliau juga 

menuturkan bahwa dirinya tidak pernah memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK karena belum menguasainya. 

Observasi keenam dilaksanakan pada hari Rabu, 20 April 2016 di SDN 

Panggung 4. Peneliti hanya mengobservasi pembelajaran di kelas V. Hal ini 

dikarenakan di kelas IV tidak tersedia proyektor, sehingga guru kelas IV tidak 

bersedia untuk di observasi. Beliau juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK karena belum menguasainya. 

Sedangkan guru kelas VI tidak bersedia di observasi karena siswa kelas VI sedang 

melaksanakan ujian praktik.  

Bapak Muhtar, selaku guru kelas V memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran IPA materi Daur Air. Media pembelajaran 

berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Bapak Muhtar adalah Laptop dan 

Proyektor. Berdasarkan hasil observasi, guru memilih media yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa tetapi guru memilih media yang 

kurang sesuai dengan materi pembelajaran. Materi Daur Air lebih baik 

ditambahkan dengan menggunakan video yang menampilkan proses Daur Air, 

tidak hanya menggunakan powerpoint.  
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Observasi ketujuh dilaksanakan pada hari Rabu, 20 April 2016 di SDN 

Panggung 12. Sebelumnya peneliti telah melaksanakan observasi di SDN 

Panggung 4 karena lokasi sekolah yang masih satu komplek. Peneliti meminta ijin 

kepada kepala sekolah untuk melaksanakan observasi mengenai pemanfaatan 

media pembelajaaran berbasis TIK di SDN Panggung 12. Kepala sekolah 

mengijinkan peneliti untuk melaksanakan observasi tetapi setelah di konfirmasi 

kepada guru kelas tinggi, mereka menolaknya. Mereka hanya bersedia mem-

berikan foto dokumentasi pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran 

berbasis TIK. Foto dokumentasi itu hanya menampilkan proses pembelajaran di 

kelas IV dan V. Hal ini dikarenakan guru kelas VI belum bisa mengoperasikan 

media pembelajaran berbasis TIK, sehingga tidak pernah memanfaatkannya. 

Observasi kedelapan dilaksanakan pada hari Jumat, 22 April 2016 di SDN 

Slerok 5. Peneliti hanya mengobservasi pembelajaran di kelas V. Hal ini 

dikarenakan di kelas IV tidak tersedia proyektor, sehingga guru kelas IV tidak 

bersedia untuk di observasi. Beliau juga menuturkan bahwa dirinya tidak pernah 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK karena belum menguasainya. 

Sedangkan guru kelas VI tidak bersedia di observasi karena siswa kelas VI sedang 

melaksanakan ujian praktik.  

Ibu Shanti Sugiharti, selaku guru kelas V memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran IPA materi Sumber Daya Alam. 

Media pembelajaran berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Ibu Shanti Sugiharti 

adalah Laptop, Proyektor, dan Layar Proyektor. Berdasarkan hasil observasi, guru 

memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa 
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tetapi guru memilih media yang kurang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Materi yang disajikan di dalam powerpoint terlalu banyak, lebih baik dipilih 

bagian-bagian yang terpenting saja. 

Observasi kesembilan dilaksanakan pada hari Selasa, 26 April 2016 di 

SDN Slerok 2. Peneliti hanya mengobservasi pembelajaran di kelas V. Hal ini 

dikarenakan guru kelas IV sedang sibuk, sehingga guru kelas IV tidak bersedia 

untuk di observasi. Beliau memberikan foto dokumentasi pada saat melaksanakan 

pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Sedangkan 

guru kelas VI tidak bersedia di observasi karena siswa kelas 6 sedang 

melaksanakan ujian praktik. Beliau memberikan foto dokumentasi pada saat 

melaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK. 

Ibu Hartati, selaku guru kelas V memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran Bahasa Jawa materi Tembang Macapat. Media 

pembelajaran berbasis TIK yang dimanfaatkan oleh Ibu Hartati adalah Laptop, 

Proyektor, Layar Proyektor, dan Speaker. Berdasarkan hasil observasi, guru 

memilih media yang sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran serta 

karakteristik siswa. Pembelajaran ini membuat siswa tertarik karena siswa diajak 

untuk bernyanyi lagu Gambuh secara bersama-sama. Siswa antusias untuk belajar 

karena terdapat video yang memuat lirik lagu tersebut. 

4.2.5 Hasil Wawancara 

Wawancara dilaksanakan untuk mendapat informasi secara lisan dan lebih 

luas mengenai ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di 
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SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Dalam penelitian ini, teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Hal ini 

dikarenakan supaya peneliti dapat memperluas pertanyaan sesuai dengan jawaban 

yang diberikan responden. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan 

perwakilan siswa kelas IV, V,dan VI dari masing-masing sekolah dasar. 

Wawancara kepada kepala sekolah dilaksanakan untuk mengetahui ketersediaan 

dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Sedangkan wawancara 

kepada siswa dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK oleh guru kelas. 

Wawancara dilakukan dengan 7 kepala sekolah, hal ini dikarenakan 

terdapat 2 kepala sekolah yang merangkap di dua sekolah dasar. Semua kepala 

sekolah memberikan jawaban yang hampir sama dari setiap pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Kepala sekolah selalu mendukung pengadaan media 

pembelajaran berbasis TIK. Sebagian besar sekolah memiliki media pembelajaran 

berbasis TIK secara lengkap tetapi jumlahnya tidak memadai sehingga tidak bisa 

dimanfaatkan oleh semua siswa. Bantuan media yang diberikan oleh pemerintah 

tidak semuanya dalam wujud benda, melainkan melalui dana bos damping yang 

nantinya dibelanjakan untuk membeli media pembelajaran. Kepala sekolah harus 

pandai untuk menggunakan dana bos tersebut. Barang yang akan dibeli adalah 

barang yang benar-benar dibutuhkan dalam pembelajaran, apalagi harga media 

pembelajaran berbasis TIK relatif mahal.  

Kondisi media pembelajaran berbasis TIK beberapa dalam kondisi rusak. 

Media berbasis TIK yang cepat mangalami kerusakan adalah printer. Beberapa 
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media pembelajaran berbasis TIK dalam keadaan rusak namun tidak segera 

diperbaiki karena kurangnya dana. Alasan lainnya adalah karena tidak ada teknisi 

khusus untuk memelihara media pembelajaran berbasis TIK tersebut. 

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru kelas tinggi. Semua 

kepala sekolah memberikan jawaban yang hampir sama dari setiap pertanyaan 

yang diajukan oleh peneliti. Mereka mengungkapkan bahwa kendala terbesar 

rendahnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di sekolah dasar adalah 

karena beberapa guru belum bisa menguasainya. Faktor usia adalah salah satu 

kendala yang sering dialami oleh guru. Sekolah selalu mendukung guru untuk 

terus belajar teknologi agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Sekolah jarang 

mengadakan pelatihan khusus karena kurangnya dana dari sekolah. Walaupun 

begitu guru harus tetap semangat untuk belajar dari orang lain, baik melalui putra-

putrinya maupun rekan-rekannya. 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa di sekolah dasar 

masing-masing mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh 

guru kelas tinggi. Jawaban siswa sinkron dengan jawaban angket yang telah diisi 

oleh guru. Guru kelas tinggi selalu mengungkapkan kondisi yang sebenarnya 

kepada peneliti. Mereka tidak malu untuk mengakui bahwa dirinya belum bisa 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK karena faktor usia. Mereka juga 

mengungkapkan bahwa mereka ingin terus belajar agar bisa memanfaatkan media 

pembelajaaran berbasis TIK. 
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4.3 Pembahasan 

Pendidikan di sekolah dasar berperan dalam upaya mencetak generasi 

muda yang bertanggung jawab. Sekolah dasar merupakan salah satu lembaga 

pendidikan dasar yang memiliki peranan penting dalam memajukan pendidikan di 

Indonesia. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang didapatkan di sekolah dasar 

berguna bagi siswa sebagai bekal dalam melanjutkan pendidikan yang lebih 

tinggi. Peran sekolah dasar begitu penting bagi pendidikan sehingga pemerintah 

harus mengupayakan agar mutu dan kualitas pendidikan di sekolah dasar dapat 

meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Media pembelajaran dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Media pembelajaran ber-

basis TIK adalah salah satu media yang sesuai untuk diterapkan pada zaman 

sekarang. 

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/D/P/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan pada Lampiran III menjelaskan bahwa 

pengadaan media pendidikan SD/SDLB terdiri atas Laptop atau Tablet, 

Proyektor, dan Layar (screen) proyektor, serta setiap sekolah mendapatkan 1 

paket media pendidikan (software E-Content). Ketersediaan media pembelajaran 

berbasis TIK di sekolah sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. 

Tindak lanjut dari ketersediaan media pembelajaran tersebut adalah kondisi dan 

pemanfaatannya oleh pihak sekolah. 
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Berikut akan dibahas ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Hasil 

penelitian terhadap ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis 

TIK akan dibahas secara umum dan secara khusus. Secara khusus ketersediaan 

dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK akan dibahas berdasarkan 

indikator-indikatornya. 

4.3.1 Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

secara Umum 

 

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai ringkasan perhitungan 

ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai 

ketersediaan dan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal secara umum. 

4.3.1.1 Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK secara Umum 

Ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 3 indikator 

dengan 11 item pernyataan. Ketiga indikator tersebut yaitu kelengkapan media 

pembelajaran berbasis TIK, kondisi media pembelajaran berbasis TIK, dan 

pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK. Peneliti menggunakan angket 

sebagai alat pengumpul datanya. Selain angket, peneliti melaksanakan observasi 

dan wawancara kepada kepala sekolah masing-masing sekolah dasar untuk 

crosscheck data angket yang telah diisi oleh guru. Semakin tinggi skor angket 

maka semakin tinggi pula tingkat ketersediaannya. Data yang telah diperoleh, 

kemudian ditentukan kategori yang menunjukkan jenjang dari rendah ke tinggi. 
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Tujuan kategorisasi ini untuk menempatkan responden ke dalam kelompok-

kelompok yang posisinya berjenjang dari rendah ke tinggi (Azwar, 2013: 147). 

Berdasarkan data ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK secara 

umum diperoleh mean 29,44. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan media 

pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

masuk dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan skor 29,44 berada pada interval 

22 ≤ X < 33. 

4.3.1.2 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK secara Umum 

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK terdiri dari 8 indikator 

dengan 32 item pernyataan. Kedelapan indikator tersebut yaitu: (1) pengetahuan 

guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK; (2) upaya guru meningkatkan 

kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK; (3) pembuatan 

media pembelajaran berbasis TIK; (4) relevansi dengan tujuan pembelajaran; (5) 

relevansi dengan materi pembelajaran; (6) relevansi dengan karakteristik siswa; 

(7) relevansi dengan teori; dan (8) relevansi dengan lingkungan, fasilitas 

pendukung dan waktu. Peneliti menggunakan angket sebagai alat pengumpul data 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru kelas tinggi. Selain 

angket, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan kepala sekolah dan perwakilan beberapa siswa untuk keperluan 

crosscheck data angket. Semakin tinggi pemerolehan skor angket maka semakin 

tinggi pula pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh guru kelas tinggi 

di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Data yang diperoleh 
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kemudian ditentukan berdasarkan kategori yang menunjukkan jenjang dari rendah 

ke tinggi. 

Berdasarkan data pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK secara 

umum diperoleh mean 55,81. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

masuk dalam kategori rendah. Hal ini dikarenakan skor 55,81 berada pada interval 

X < 64. 

4.3.2 Ketersediaan dan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

pada Indikator-indikator 

 

Pada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai ketersediaan dan 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal secara umum. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai 

ketersediaan dan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal pada setiap indikator. 

4.3.2.1 Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Kelengkapan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Indikator pertama dari variabel ketersediaan adalah kelengkapan media 

pembelajaran berbasis TIK. Sebanyak 15 responden yang merupakan responden 

dari 5 sekolah, yaitu SDN Slerok 1, 3, 4, 5, dan SDN Panggung 12 atau 55, 56% 

dari total responden memiliki kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK 

dengan kategori sedang. Sisanya yaitu 12 responden yang berasal dari SDN 

Slerok 2, 6, 7, dan SDN Panggung 4 atau 44,44 % dari total responden memiliki 

kelengkapan media pembelajaran berbasis TIK dengan kategori tinggi. 
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4.3.2.2 Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator Kondisi 

Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Indikator kedua dari variabel ketersediaan adalah kondisi media 

pembelajaran berbasis TIK. Sebanyak 3 responden yang merupakan responden 

dari 1 sekolah, yaitu SDN Slerok 3 atau 11,11 % dari total responden di 

sekolahnya memiliki kondisi media pembelajaran berbasis TIK dengan kategori 

rendah. Sebanyak 15 responden yang merupakan responden dari 5 sekolah, yaitu 

SDN Slerok 1, 2, 4, 5, dan 6 atau 55,56 % dari total responden di sekolahnya 

memiliki kondisi media pembelajaran berbasis TIK dengan kategori sedang. 

Sisanya yaitu 9 responden yang berasal dari SDN Slerok 7, SDN Panggung 4 dan 

12 atau 33,33 % dari total responden di sekolahnya memiliki kondisi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan kategori tinggi. 

4.3.2.3 Ketersediaan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Pemeliharaan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Indikator ketiga dari variabel ketersediaan adalah pemeliharaan media 

pembelajaran berbasis TIK. Sebanyak 3 responden yang merupakan responden 

dari 1 sekolah, yaitu SDN Slerok 3 atau 11,11 % dari total responden di 

sekolahnya memiliki pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK dengan 

kategori rendah. Sebanyak 12 responden yang merupakan responden dari 4 

sekolah, yaitu SDN Slerok 1, 4, 5, dan SDN Panggung 4 atau 44,44 % dari total 

responden di sekolahnya memiliki pemeliharaan media pembelajaran berbasis 

TIK dengan kategori sedang. Sisanya yaitu 12 responden yang berasal dari SDN 

Slerok 2, 6, 7, dan SDN Panggung 12 atau 44,44 % dari total responden di 
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sekolahnya memiliki pemeliharaan media pembelajaran berbasis TIK dengan 

kategori tinggi. 

4.3.2.4 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Pengetahuan Guru terhadap Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Indikator pertama dari variabel pemanfaatan adalah pengetahuan guru 

terhadap media pembelajaran berbasis TIK. Sebanyak 16 responden atau 59,26 % 

dari total responden memiliki pengetahuan mengenai media pembelajaran 

berbasis TIK dengan kategori rendah. Sebanyak 7 responden atau 25,93 % dari 

total responden memiliki pengetahuan mengenai media pembelajaran berbasis 

TIK dengan kategori sedang. Sisanya yaitu 4 responden atau 14,81 % dari total 

responden memiliki pengetahuan mengenai media pembelajaran berbasis TIK 

dengan kategori tinggi. 

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar guru 

kelas tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal belum 

menguasai ilmu tentang media pembelajaran berbasis TIK. Microsoft Word dan 

Microsoft Powerpoint adalah media yang sangat mendukung dalam pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah dasar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa 

guru belum menguasai ilmu Microsoft Word dan Microsoft Powerpoint sehingga 

belum bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Hal ini yang menyebabkan 

pengetahuan guru terhadap media pembelajaran berbasis TIK berkategori rendah. 

4.3.2.5 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator Upaya 

Guru Meningkatkan Kemampuan Memanfaatkan Media Pem-

belajaran Berbasis TIK 
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Indikator kedua dari variabel pemanfaatan adalah upaya guru 

meningkatkan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. 

Sebanyak 15 responden atau 55,56 % dari total responden memiliki upaya 

meningkatkan kemampuan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK 

dengan kategori rendah. Sisanya sebanyak 12 responden atau 44,44 % dari total 

responden memiliki upaya meningkatkan kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK dengan kategori sedang. 

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar guru 

kelas tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal belum pernah 

mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK. Hal ini 

dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah. Dinas terkait belum pernah 

mengadakan pelatihan pembuatan media berbasis TIK untuk guru sekolah dasar. 

Hal ini yang menyebabkan upaya peningkatan kemampuan memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 

berkategori rendah. 

4.3.2.6 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis TIK 

 

Indikator ketiga dari variabel pemanfaatan adalah pembuatan media 

pembelajaran berbasis TIK. Sebanyak 19 responden atau 70,37 % dari total 

responden memiliki kemampuan membuat media pembelajaran berbasis TIK 

dengan kategori rendah. Sisanya sebanyak 8 responden atau 29,63 % dari total 

responden memiliki kemampuan membuat media pembelajaran berbasis TIK 

dengan kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru kelas 
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tinggi di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal belum bisa membuat 

dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. 

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa beberapa guru kelas 

tinggi SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal jarang mendownload 

materi pembelajaran dari internet. Hal ini dikarenakan tugas guru sekolah dasar 

yang sangat banyak sehingga mereka merasa kewalahan jika harus mencari materi 

dari internet. Apalagi sebagian dari mereka belum bisa memanfaatkan internet. 

Hal ini yang menyebabkan pembuatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN 

Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berkategori rendah. 

4.3.2.7 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Relevansi dengan Tujuan Pembelajaran 

 

Indikator keempat dari variabel pemanfaatan adalah relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan tujuan pembelajaran. Sebanyak 14 responden 

atau 51,85 % dari total responden pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berkategori rendah. Sisanya sebanyak 13 

responden atau 48,15 % dari total responden pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berkategori sedang. 

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden jarang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dalam proses 

pembelajaran. Hal ini akan berimplikasi pada ketidaksesuaian antara media 

pembelajaran yang digunakan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan relevansi media pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran berkategori rendah. 
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4.3.2.8 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Relevansi dengan Materi Pembelajaran 

 

Indikator kelima dari variabel pemanfaatan adalah relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan materi pembelajaran. Sebanyak 16 responden 

atau 59,26 % dari total responden, pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berkategori rendah. Sisanya sebanyak 11 

responden atau 40,74 % dari total responden, pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK yang sesuai dengan tujuan pembelajaran berkategori sedang.  

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar guru 

tidak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK pada semua materi 

pembelajaran. Salah satu media yang jarang digunakan oleh guru adalah CD 

Interaktif, padahal sebagian besar sekolah sudah mempunyai media tersebut. Hal 

ini yang menyebabkan relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan materi 

pembelajaran berkategori rendah. 

4.3.2.9 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Relevansi dengan Karakteristik Siswa 

 

Indikator keenam dari variabel pemanfaatan adalah relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa. Sebanyak 13 responden 

atau 48,15 % dari total responden memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK yang sesuai dengan karakteristik siswa berkategori rendah. Sebanyak 8 

responden atau 29,63 % dari total responden memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK yang sesuai dengan karakteristik siswa berkategori sedang. Sisanya 

yaitu 6 responden atau 22,22 % dari total responden memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan karakteristik siswa berkategori 

tinggi. 
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Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa beberapa guru belum 

bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK yang mampu dijangkau 

oleh indera siswa. Guru tidak memprioritaskan kemampuan indera siswa pada saat 

guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Hal ini yang menyebabkan 

relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan karakteristik siswa berkategori 

rendah. 

4.3.2.10 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Relevansi dengan Teori 

 

Indikator ketujuh dari variabel pemanfaatan adalah relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan teori pembelajaran. Sebanyak 12 responden 

atau 44,44 % dari total responden memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK yang sesuai dengan teori berkategori rendah. Sisanya sebanyak 15 responden 

atau 55,56 % dari total responden memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK yang sesuai dengan teori berkategori sedang. 

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden tidak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK. Mereka hanya 

menerapkan pembelajaran yang tradisional dengan metode ceramah dan tanpa 

menggunakan media pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

tersebut kurang memberikan pengalaman yang berarti bagi siswa dan tidak sesuai 

dengan gaya belajar siswa. Hal ini yang menyebabkan relevansi media pem-

belajaran berbasis TIK dengan teori berkategori rendah. 

4.3.2.11 Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis TIK pada Indikator 

Relevansi dengan Kondisi Lingkungan, Fasilitas Pendukung, dan 

Waktu yang Tersedia 
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Indikator kedelapan dari variabel pemanfaatan adalah relevansi media 

pembelajaran berbasis TIK dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan 

waktu yang tersedia. Sebanyak 12 responden atau 44,44 % dari total responden, 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia berkategori rendah. 

Sisanya sebanyak 15 responden atau 55,56 % dari total responden, pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan kondisi lingkungan, 

fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia berkategori sedang. 

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa sebagian besar guru 

tidak memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK yang tersedia. Media 

pembelajaran berbasis TIK tidak digunakan oleh guru walaupun media tersebut 

sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Beberapa guru tidak memanfaatkan 

fasilitas pendukung yang telah tersedia, karena guru kurang menguasai dalam 

mengoperasikannya. Beberapa guru tidak memanfaatkan waktu yang telah 

tersedia dengan baik, sehingga melebihi batas waktu yang telah tersedia. Hal ini 

yang menyebabkan relevansi media pembelajaran berbasis TIK dengan kondisi 

lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia berkategori rendah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

Penutup memuat uraian tentang simpulan penelitian dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Simpulan berupa hasil 

penelitian secara garis besar. Saran berupa pesan peneliti terhadap pihak-pihak 

yang berkaitan dengan penelitian. Saran dalam penelitian ini berupa saran bagi 

dinas terkait, sekolah, guru kelas, dan peneliti lanjutan. Uraian selengkapnya yaitu 

sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketersediaan dan pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berada pada kategori sedang. Hal ini 

ditunjukkan dengan mean skor angket ketersediaan media pembelajaran 

berbasis TIK jika dibandingkan kategori interval, berada pada kategori 

interval sedang. 

(2) Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di SDN Dabin V 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal berada pada kategori rendah. Hal ini 

ditunjukkan dengan mean skor angket pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK jika dibandingkan dengan kategori interval, berada pada 

kategori rendah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diajukan beberapa 

saran terkait ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK di 

SDN Dabin V Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai berikut: 

(1) Bagi dinas terkait, sebaiknya lebih memperhatikan ketersediaan dan pe-

manfaatan media pembelajaran berbasis TIK oleh para guru supaya 

terwujud pendidikan yang berkualitas. Dinas terkait sebaiknya mendanai 

ketersediaan media pembelajaran berbasis TIK. 

(2) Bagi guru kelas sebaiknya memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

TIK dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran menjadi ber-

kualitas. 

(3) Bagi peneliti lanjutan, sebaiknya penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk dapat dikembangkan dan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pendidikan. 
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Lampiran 1  

 

ANGKET UJI COBA 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UPP TEGAL 
Jl. Kompol Suprapto No. 4 Telp. (0283) 353928 Fax (0283) 356870 Kota Tegal 

Laman: http://pgsdtegal.unnes.ac.id Email: unnespgsdtegal@gmail.com 

 

LEMBAR ANGKET 

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI (TIK) 

DI SDN DABIN V KECAMATAN TEGAL TIMUR 

KOTA TEGAL 

 

Identitas responden 

Hari/Tanggal   : 

Nama    : 

Nama Institusi   : 

Guru Kelas   : 

 

Pengantar 

1. Angket ini dibuat dan diedarkan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang selengkap-lengkapnya guna penyelesaian skripsi. 

2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada 

pada angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Dalam pengisian jawaban atas pernyataan di bawah ini tidak ada jawaban 

yang benar atau salah. 

4. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata hanya untuk kepentingan 

akademis dan tidak mempengaruhi apapun terhadap profesi Bapak/Ibu. 

Petunjuk pengisian angket 

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda (x) pada salah satu alternatif 

jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai yang tersedia pada lembar 

angket ini.  

http://pgsdtegal.unnes.ac.id/
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2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan Bapak/Ibu ingin 

membenarkannya maka berilah tanda dua garis pada jawaban yang salah 

(x), lalu beri tanda (x) pada jawaban yang semestinya benar menurut 

Bapak/Ibu.  

3. Mohon Bapak/Ibu menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar 

instrumen ini sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia. 

4. Media pembelajaran berbasis TIK yang dimaksud adalah (1) Laptop, 

(2) LCD, (3) Layar Proyektor, dan (4) CD Interaktif. Media 

pendukung: Speaker, Modem, Printer, Kamera Digital, Kamera Video, 

Pointer Laser LCD, Microphone. 

ANGKET PERNYATAAN 

Berilah jawaban pada pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, 

dengan cara memberi tanda (x) pada jawaban yang tersedia! 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

1. Jenis media pembelajaran 

ber-basis TIK yang tersedia di 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Lengkap (tersedia 4 jenis) 

b. Lengkap (tersedia 3 jenis) 

c. Cukup Lengkap (tersedia 2 jenis) 

d. Tidak Lengkap  

2. Jumlah media pendukung 

yang tersedia di tempat saya 

meng-ajar.  

a. Sangat Memadai (dapat menjangkau 

semua siswa) 

b. Memadai (dapat menjangkau sebagian 

besar siswa) 

c. Cukup Memadai (dapat menjangkau 

separuh siswa) 

d. Tidak Memadai (dapat menjangkau 

kurang dari separuh siswa) 

3. Jumlah media pendukung di 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Memadai (tersedia lebih dari 7 

media pendukung) 

b. Memadai (tersedia 6 - 7 media 

pendukung) 

c. Cukup Memadai (tersedia 4-5 media 

pen-dukung) 

d. Tidak Memadai (tersedia 1-3 media 

pen-dukung) 

4. Jenis media pembelajaran 

ber-basis TIK yang tersedia di 

tempat saya mengajar 

a. Sangat Lengkap (tersedia Laptop, LCD, 

Layar Proyektor, dan CD Interaktif) 

b. Lengkap (tersedia Laptop, LCD, dan 

Layar Proyektor) 

c. Cukup Lengkap (tersedia Laptop, LCD, 
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dan CD Interaktif) 

d. Tidak Lengkap (tersedia Laptop dan 

LCD) 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

5. Jumlah media pembelajaran 

berbasis TIK di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Memadai (dapat menjangkau 

semua siswa) 

b. Memadai (dapat menjangkau sebagian 

besar siswa) 

c. Cukup Memadai (dapat menjangkau 

separuh siswa) 

d. Tidak Memadai (dapat menjangkau 

kurang dari separuh siswa) 

6. Kondisi laptop di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk 

7. Kondisi proyektor di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk 

8. Kondisi layar proyektor di 

sekolah tempat saya 

mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk  

9. Kondisi software e-content 

(CD Interaktif) di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk 

10. Jenis media pendukung ber-

basis TIK di sekolah tempat 

saya mengajar. 

a. Sangat Lengkap (tersedia speaker, 

modem, printer, kamera digital, kamera 

video, pointer laser LCD, dan 

microphone) 

b. Lengkap (tersedia speaker, printer, 

kamera digital, pointer laser LCD, 

modem, dan microphone) 

c. Cukup Lengkap (tersedia speaker, 

printer, kamera digital, modem, dan 

microphone) 

d. Tidak Lengkap (tersedia speaker, 

printer, dan microphone) 

11. Kondisi media pendukung 

ber-basis TIK di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Cukup Baik (separuh baik) 

d. Sangat Buruk  
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12. Pihak sekolah meminta 

masuk-an dari guru tentang 

penambah-an media 

pembelajaran berbasis TIK 

yang diperlukan dalam 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap 1 bulan sekali) 

b. Sering (setiap 1 semester) 

c. Jarang (setiap tahun ajaran) 

d. Tidak Pernah 

13. Pihak sekolah memonitoring 

kondisi media pembelajaran 

ber-basis TIK yang tersedia di 

sekolah. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

14. Pihak sekolah merawat media 

pembelajaran berbasis TIK 

yang tersedia di sekolah. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

15. Pihak sekolah tanggap 

terhadap media pembelajaran 

berbasis TIK yang mengalami 

ke-rusakan. 

a. Selalu (setiap ada media pembelajaran ber-

basis TIK yang mengalami kerusakan 

segera memperbaikinya) 

b. Sering (memperbaiki jika terdapat lebih dari 

satu media pembelajaran berbasis TIK 

mengalami kerusakan) 

c. Jarang diperbaiki 

d. Tidak Pernah 

16. Saya menguasai Microsoft 

Word. 

a. Sangat Menguasai (mengetahui 

ilmunya, bisa mengoperasikannya dan 

dapat me-nerapkan dalam pembelajaran) 

b. Menguasai (mengetahui ilmunya dan 

bisa mengoperasikannya) 

c. Cukup Menguasai (hanya menguasai 

ilmunya) 

d. Tidak Menguasai 

17. Saya menguasai Microsoft 

Powerpoint. 

a. Sangat Menguasai (mengetahui 

ilmunya, bisa mengoperasikannya dan 

dapat me-nerapkan dalam pembelajaran) 

b. Menguasai (mengetahui ilmunya dan 

bisa mengoperasikannya) 

c. Cukup Menguasai (hanya menguasai 

ilmunya) 

d. Tidak Menguasai 

18. Saya menguasai Movie Maker a. Sangat Menguasai (menguasai ilmunya, 

bisa mengoperasikannya dan dapat 

menerapkan dalam pembelajaran) 

b. Menguasai (menguasai ilmunya dan bisa 
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mengoperasikannya) 

c. Cukup Menguasai (hanya menguasai 

ilmunya) 

d. Tidak Menguasai 

19. Saya belajar untuk meng-

operasikan Microsoft Word. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

20. Saya belajar untuk meng-

operasikan Microsoft Power-

point. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 
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No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

21. Pihak sekolah memotivasi 

saya mengikuti pelatihan 

pembuatan media 

pembelajaran berbasis TIK. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

22. Saya mengikuti pelatihan 

pem-buatan media 

pembelajaran berbasis TIK 

yang diadakan oleh pihak-

pihak yang terkait. 

a. Selalu (setiap ada pelatihan) 

b. Sering (sebagian besar jika ada 

pelatihan) 

c. Jarang (hanya beberapa pelatihan) 

d. Tidak Pernah 

23. Selain menggunakan media 

pembelajaran berbasis TIK 

yang telah tersedia, saya 

membuat sendiri media 

pembelajaran ber-basis TIK 

yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pelajaran) 

c. Jarang (beberapa materi pelajaran) 

d. Tidak Pernah 

24. Saya menggunakan Microsoft 

Word dalam memproduksi 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

a. Selalu (setiap membuat media 

pembelajar-an) 

b. Sering (sebagian besar media 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

25. Saya menggunakan Microsoft 

Powerpoint dalam mem-

produksi media pembelajaran 

berbasis TIK. 

a. Selalu (setiap membuat media 

pembelajar-an) 

b. Sering (sebagian besar media 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

26. Saya menggunakan Movie 

Maker dalam memproduksi 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

a. Selalu (setiap membuat media 

pembelajar-an) 

b. Sering (sebagian besar media 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

27. Saya mendownload media 

pem-belajaran berbasis TIK 

dari internet. 

a. Selalu (setiap media pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar media 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

28. Saya putus asa ketika meng-

alami kesulitan dalam mem-

produksi media pembelajaran 

berbasis TIK. 

a. Selalu (semua mengalami kesulitan) 

b. Sering (sebagian besar mengalami ke-

sulitan) 

c. Jarang (beberapa mengalami kesulitan) 

d. Tidak Pernah 



142 

 

 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

30. Saya memanfaatkan 

Microsoft Powerpoint sebagai 

media pem-belajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

31. Saya memanfaatkan Movie 

Maker sebagai media pem-

belajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

32. Saya memanfaatkan Laptop 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

33. Saya memanfaatkan Speaker 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran yang 

sesuai) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajaran yang sesuai) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran 

yang sesuai) 

d. Tidak Pernah 

34. Saya memanfaatkan Liquid 

Crystal Display (LCD) 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

35. Saya memanfaatkan layar 

proyektor sebagai media pem-

belajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

36. Saya memanfaatkan CD 

Interaktif yang telah tersedia 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (mata pelajaran IPS, IPA, PKn, 

Matematika, Bahasa Inggris, dan 

Bahasa Indonesia) 

b. Sering (mata pelajaran IPS, IPA, 

Matematika, Bahasa Indonesia) 

c. Jarang (mata pelajaran IPS dan IPA) 

29. Saya memanfaatkan 

Microsoft Word sebagai 

media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 
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d. Tidak Pernah 

37. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar pembelajaran) 

c. Jarang (beberapa pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

38. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar 

a. Selalu (setiap pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar pembelajaran) 

c. Jarang (beberapa pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

39. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar pembelajaran) 

c. Jarang (beberapa pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

40. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

a. Selalu (semua media pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar media 

pembelajar-an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

41. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan keadaan fisik 

siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kesehatan semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kesehatan sebagian besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kesehatan beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

42. Pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK 

mampu dijangkau oleh indera 

siswa 

a. Selalu (pemanfaatan media dapat men-

jangkau indera penglihatan dan pen-

dengaran semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media dapat men-

jangkau indera penglihatan dan pen-

dengaran sebagian besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media dapat men-

jangkau indera penglihatan dan pen-

dengaran beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

43. Pemanfaatan media pem-

belajaran berbasis TIK sesuai 

dengan kemampuan berpikir 

siswa 

a. Selalu (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kemampuan berpikir semua 

siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kemampuan berpikir sebagian 

besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media disesuaikan 
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dengan kemampuan berpikir beberapa 

siswa) 

d. Tidak Pernah 

44. Pemanfaatan media 

pembelajar-an berbasis TIK 

dapat mengait-kan konsep 

dengan realita. 

a. Selalu (pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK mampu 

mengaitkan semua materi dengan 

kehidupan nyata) 

b. Sering (pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK mampu 

mengaitkan sebagian besar materi 

dengan kehidupan nyata) 

c. Jarang (pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK mampu 

mengaitkan separuh materi dengan 

kehidupan nyata) 

d. Tidak Pernah 

 

 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

45. Pemanfaatan media 

pembelajar-an berbasis TIK 

dapat memberi-kan 

pengalaman belajar yang 

berarti bagi siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK mampu 

membuat siswa mem-peroleh semua 

informasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai) 

b. Sering (pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK mampu 

membuat siswa mem-peroleh sebagian 

besar informasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai) 

c. Jarang (pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK mampu 

membuat siswa mem-peroleh beberapa 

informasi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai) 

d. Tidak Pernah 

46. Pemanfaatan media 

pembelajar-an berbasis TIK 

disesuaikan dengan gaya 

belajar siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media 

pembelajaran sesuai dengan gaya 

belajar semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media 

pembelajaran sesuai dengan gaya 

belajar sebagian besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media 

pembelajaran sesuai dengan gaya 

belajar beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 
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47. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

disesuai-kan dengan waktu 

pelajaran. 

a. Selalu (tepat waktu) 

b. Sering (melebihi alokasi waktu 15 

menit) 

c. Jarang (melebihi alokasi 15-30 menit) 

d. Tidak Pernah (melebihi alokasi waktu 

lebih dari 30 menit) 

48. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

yang di-sesuaikan dengan 

budaya siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media 

pembelajaran disesuaikan dengan 

budaya semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media 

pembelajaran disesuaikan dengan 

budaya sebagian besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media 

pembelajaran disesuaikan dengan 

budaya beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

49. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

disesuai-kan dengan fasilitas 

yang ada. 

a. Selalu (semua media pembelajaran 

yang tersedia dan sesuai) 

b. Sering (sebagian besar media yang 

tersedia dan sesuai) 

c. Jarang (hanya beberapa media yang 

tersedia dan sesuai) 

d. Tidak Pernah 

50. Media pembelajaran berbasis 

TIK yang digunakan dalam 

pem-belajaran dilaksanakan 

sesuai dengan pembelajaran 

dalam RPP. 

 

a. Selalu (sesuai dengan semua langkah-

langkah pembelajaran dalam RPP) 

b. Sering (sebagian besar mengikuti 

langkah-langkah pembelajaran dalam 

RPP) 

 
 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

  c. Jarang (hanya mengikuti beberapa 

langkah-langkah pembelajaran dalam 

RPP) 

  d. Tidak pernah 
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TABULASI SKOR ANGKET UJI COBA 

 

No. Responden 
No. Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

R1 4 3 4 2 4 3 4 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 

R2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 

R3 4 3 4 2 4 3 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 

R4 3 2 4 2 2 4 3 3 3 2 2 3 1 3 4 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 

R5 3 2 2 4 2 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

R6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 

R7 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 

R8 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 

R9 2 2 4 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 1 3 3 2 2 1 2 3 

R10 3 4 4 4 4 2 3 3 4 1 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 1 2 1 

R11 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 2 1 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 2 1 

R12 3 4 4 4 4 2 4 4 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

R13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 2 1 1 3 3 3 

R14 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 2 2 3 3 3 

R15 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 2 3 3 3 

R16 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 1 4 3 3 2 2 2 2 

R17 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 2 2 

R18 3 3 1 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 1 3 3 3 2 2 2 2 

R19 1 3 4 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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No. Responden 
No. Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

R20 1 3 4 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 4 4 1 2 3 2 1 2 2 2 

R21 2 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 2 1 2 2 1 1 2 4 1 

R22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 

R23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 

R24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 

R25 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 

R26 2 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 4 1 1 2 2 2 

R27 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 1 

 

 

No. 

Responden 

No. Item 
skor total 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

R1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 107 

R2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98 

R3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108 

R4 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 93 

R5 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 139 

R6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 171 

R7 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 168 

R8 1 3 3 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 125 

R9 1 4 3 3 3 1 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 4 3 4 4 133 

R10 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 1 4 4 4 3 3 2 2 2 4 118 
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No. 
Responden 

No. Item 
skor total 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

R11 1 2 3 3 1 1 4 1 4 1 3 3 2 2 2 1 4 4 4 3 3 2 2 2 4 119 

R12 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 4 3 3 2 2 2 4 110 

R13 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 173 

R14 1 3 4 4 3 1 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 153 

R15 1 4 4 4 1 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 159 

R16 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 128 

R17 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 122 

R18 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 127 

R19 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 2 4 3 2 100 

R20 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 124 

R21 1 4 3 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 1 128 

R22 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 164 

R23 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 164 

R24 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 164 

R25 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 4 1 1 1 3 3 107 

R26 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 125 

R27 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 4 4 2 2 4 1 1 1 3 3 115 
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Lampiran 4 

 

OUTPUT SPSS UJI VALIDITAS ANGKET 

 

    

  
Jumlah  Keterangan 

     

item1 

Pearson Correlation ,344 

Tidak Valid      Sig. (2-tailed) ,079 

     N 27 

     

item2 

Pearson Correlation ,331 

Tidak Valid      Sig. (2-tailed) ,092 

     N 27 

     

item3 

Pearson Correlation ,013 

Tidak Valid      Sig. (2-tailed) ,948 

     N 27 

     

item4 

Pearson Correlation ,514
**

 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,006 

     N 27 

     

item5 

Pearson Correlation ,407
*
 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,035 

     N 27 

     

item6 

Pearson Correlation ,539
**

 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,004 

     N 27 

     

item7 

Pearson Correlation ,428
*
 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,026 

     N 27 

     

item8 

Pearson Correlation ,536
**

 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,004 

     N 27 

     

item9 

Pearson Correlation ,447
*
 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,019 

     N 27 

     

item10 

Pearson Correlation ,406
*
 

 Valid      Sig. (2-tailed) ,036 

     N 27 

     
item11 

Pearson Correlation ,570
**

 
 Valid 

     Sig. (2-tailed) ,002 
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Jumlah  Keterangan 

 

N 27 

 

item12 

Pearson Correlation ,368 

Tidak  Valid Sig. (2-tailed) ,059 

N 27 

item13 

Pearson Correlation ,690** 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item14 

Pearson Correlation ,530** 

Valid Sig. (2-tailed) ,004 

N 27 

item15 

Pearson Correlation ,576** 

Valid Sig. (2-tailed) ,002 

N 27 

item16 

Pearson Correlation ,464* 

Valid Sig. (2-tailed) ,015 

N 27 

item17 

Pearson Correlation ,589** 

Valid Sig. (2-tailed) ,001 

N 27 

item18 

Pearson Correlation ,686** 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item19 

Pearson Correlation ,750** 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item20 

Pearson Correlation ,751** 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item21 

Pearson Correlation ,504** 

Valid Sig. (2-tailed) ,007 

N 27 

item22 

Pearson Correlation ,650** 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item23 

Pearson Correlation ,737** 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 
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 Jumlah Keterangan 

item24 

Pearson Correlation ,782
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item25 

Pearson Correlation ,856
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item26 

Pearson Correlation ,763
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item27 

Pearson Correlation ,705
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item28 

Pearson Correlation ,239 

 Tidak Valid Sig. (2-tailed) ,231 

N 27 

item29 

Pearson Correlation ,726
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item30 

Pearson Correlation ,688
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item31 

Pearson Correlation ,725
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item32 

Pearson Correlation ,789
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item33 

Pearson Correlation ,731
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item34 

Pearson Correlation ,679
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 
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 Jumlah Keterangan 

Item35 

Pearson Correlation ,854
**

 

Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item36 

Pearson Correlation ,549
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,003 

N 27 

item37 

Pearson Correlation ,795
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item38 

Pearson Correlation ,878
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item39 

Pearson Correlation ,784
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item40 

Pearson Correlation ,848
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item41 

Pearson Correlation ,509
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,007 

N 27 

item42 

Pearson Correlation ,472
*
 

 Valid Sig. (2-tailed) ,013 

N 27 

item43 

Pearson Correlation ,339 

 Tidak Valid Sig. (2-tailed) ,084 

N 27 

item44 

Pearson Correlation ,427
*
 

 Valid Sig. (2-tailed) ,026 

N 27 

item45 

Pearson Correlation ,504
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,007 

N 27 

item46 

Pearson Correlation ,646
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 
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 Jumlah Keterangan 

item47 

Pearson Correlation ,628
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,000 

N 27 

item48 

Pearson Correlation ,595
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,001 

N 27 

item49 

Pearson Correlation ,534
**

 

 Valid Sig. (2-tailed) ,004 

N 27 

item50 

Pearson Correlation ,372 

 Tidak Valid Sig. (2-tailed) ,056 

N 27 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 5 

OUTPUT SPSS UJI RELIABILITAS ANGKET 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,964 43 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_4 106,26 513,353 ,459 ,963 

item_5 106,11 519,872 ,350 ,964 

item_6 106,33 517,923 ,541 ,963 

item_7 105,96 524,729 ,398 ,964 

item_8 106,22 515,641 ,501 ,963 

item_9 106,11 524,564 ,400 ,964 

item_10 107,33 514,538 ,388 ,964 

item_11 107,15 515,900 ,562 ,963 

item_13 107,33 509,692 ,703 ,962 

item_14 107,11 514,872 ,512 ,963 

item_15 106,30 513,755 ,570 ,963 

item_16 106,33 517,077 ,423 ,964 

item_17 106,89 506,333 ,551 ,963 

item_18 108,22 512,949 ,672 ,963 

item_19 106,81 494,541 ,738 ,962 

item_20 107,37 494,473 ,753 ,962 

item_21 107,59 511,635 ,508 ,963 

item_22 107,81 508,541 ,641 ,963 

item_23 107,63 509,704 ,724 ,962 

item_24 107,30 505,524 ,764 ,962 

item_25 107,56 498,256 ,852 ,961 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item_26 108,26 515,276 ,754 ,962 

item_27 107,00 508,154 ,701 ,962 

item_29 106,93 507,225 ,693 ,962 

item_30 107,48 506,567 ,681 ,962 

item_31 108,22 515,641 ,721 ,963 

item_32 106,85 502,746 ,746 ,962 

item_33 107,30 502,832 ,717 ,962 

item_34 106,96 503,037 ,615 ,963 

item_35 107,15 489,823 ,842 ,961 

item_36 107,37 514,473 ,501 ,963 

item_37 106,96 507,729 ,767 ,962 

item_38 107,00 500,308 ,873 ,961 

item_39 107,04 502,499 ,769 ,962 

item_40 106,96 499,499 ,852 ,962 

item_41 107,11 509,103 ,486 ,964 

item_42 106,41 516,481 ,407 ,964 

item_44 106,74 519,661 ,386 ,964 

item_45 106,52 516,105 ,473 ,963 

item_46 106,96 513,729 ,632 ,963 

item_47 106,85 507,208 ,634 ,963 

item_48 106,85 510,900 ,605 ,963 

item_49 106,67 516,769 ,531 ,963 
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Lampiran 6 

 

ANGKET PENELITIAN 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UPP TEGAL 
Jl. Kompol Suprapto No. 4 Telp. (0283) 353928 Fax (0283) 356870 Kota Tegal 

Laman: http://pgsdtegal.unnes.ac.id Email: unnespgsdtegal@gmail.com 

 

ANALISIS KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN 

MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 

DI SDN DABIN V KECAMATAN TEGAL TIMUR 

KOTA TEGAL 

 

Identitas responden 

Hari/Tanggal   : 

Nama    : 

Nama Institusi   : 

Guru Kelas   : 

 

Pengantar 

1. Angket ini dibuat dan diedarkan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang selengkap-lengkapnya guna penyelesaian skripsi. 

2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada 

pada angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Dalam pengisian jawaban atas pernyataan di bawah ini tidak ada jawaban 

yang benar atau salah. 

4. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan semata-mata hanya untuk kepentingan 

akademis dan tidak mempengaruhi apapun terhadap profesi Bapak/Ibu. 

 

Petunjuk pengisian angket 

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda (x) pada salah satu alternatif 

jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai yang tersedia pada lembar 

angket ini.  

2. Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan Bapak/Ibu ingin 

membenarkannya maka berilah tanda dua garis pada jawaban yang salah 

(x), lalu beri tanda (x) pada jawaban yang semestinya benar menurut 

Bapak/Ibu.  

http://pgsdtegal.unnes.ac.id/
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3. Mohon Bapak/Ibu menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar 

instrumen ini sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia. 

4. Media pembelajaran berbasis TIK yang dimaksud adalah (1) Laptop, 

(2) LCD, (3) Layar Proyektor, dan (4) CD Interaktif. Media 

pendukung: Speaker, Modem, Printer, Kamera Digital, Kamera Video, 

Pointer Laser LCD, Microphone. 

ANGKET PERNYATAAN 

 

Berilah jawaban pada pernyataan berikut sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu, 

dengan cara memberi tanda (x) pada jawaban yang tersedia! 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

1. Jenis media pembelajaran 

ber-basis TIK yang tersedia 

di tempat saya mengajar 

a. Sangat Lengkap (tersedia Laptop, LCD, 

Layar Proyektor, dan CD Interaktif) 

b. Lengkap (tersedia Laptop, LCD, dan Layar 

Proyektor) 

c. Cukup Lengkap (tersedia Laptop, LCD, dan 

CD Interaktif) 

d. Tidak Lengkap (tersedia Laptop dan LCD) 

2. Jumlah media pembelajaran 

ber-basis TIK di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Memadai (dapat menjangkau semua 

siswa) 

b. Memadai (dapat menjangkau sebagian 

besar siswa) 

c. Cukup Memadai (dapat menjangkau 

separuh siswa) 

d. Tidak Memadai (dapat menjangkau kurang 

dari separuh siswa) 

3. Kondisi laptop di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk 

4. Kondisi proyektor di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk 

5. Kondisi layar proyektor di 

sekolah tempat saya 

mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk  

6. Kondisi software e-content 

(CD Interaktif) di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Buruk (separuh baik) 

d. Sangat Buruk 



165 

 

 

 

 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

7. Jenis media pendukung 

berbasis TIK di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Lengkap (tersedia speaker, modem, 

printer, kamera digital, kamera video, 

pointer laser LCD, dan microphone) 

b. Lengkap (tersedia speaker, printer, kamera 

digital, pointer laser LCD, modem, dan 

microphone) 

c. Cukup Lengkap (tersedia speaker, printer, 

kamera digital, modem, dan microphone) 

d. Tidak Lengkap (tersedia speaker, printer, 

dan microphone) 

8. Kondisi media pendukung 

ber-basis TIK di sekolah 

tempat saya mengajar. 

a. Sangat Baik (semua baik) 

b. Baik (sebagian besar baik) 

c. Cukup Baik (separuh baik) 

d. Sangat Buruk  

9. Pihak sekolah memonitoring 

kondisi media pembelajaran 

ber-basis TIK yang tersedia 

di sekolah. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

10. Pihak sekolah merawat media 

pembelajaran berbasis TIK 

yang tersedia di sekolah. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

11. Pihak sekolah tanggap 

terhadap media pembelajaran 

berbasis TIK yang mengalami 

kerusakan. 

a. Selalu (setiap ada media pembelajaran ber-

basis TIK yang mengalami kerusakan 

segera memperbaikinya) 

b. Sering (memperbaiki jika terdapat lebih 

dari satu media pembelajaran berbasis TIK 

mengalami kerusakan) 

c. Jarang diperbaiki 

d. Tidak Pernah 

12. Saya menguasai Microsoft 

Word. 

a. Sangat Menguasai (mengetahui ilmunya, 

bisa mengoperasikannya dan dapat me-

nerapkan dalam pembelajaran) 

b. Menguasai (mengetahui ilmunya dan bisa 

mengoperasikannya) 

c. Cukup Menguasai (hanya menguasai ilmu-

nya) 

d. Tidak Menguasai 

13. Saya menguasai Microsoft 

Powerpoint. 

a. Sangat Menguasai (mengetahui ilmunya, 

bisa mengoperasikannya dan dapat 

menerapkan dalam pembelajaran) 

b. Menguasai (mengetahui ilmunya dan bisa 

mengoperasikannya) 

c. Cukup Menguasai (hanya menguasai 

ilmunya) 

d. Tidak Menguasai 
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No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

14. Saya menguasai Movie Maker a. Sangat Menguasai (menguasai ilmunya, 

bisa mengoperasikannya dan dapat me-

nerapkan dalam pembelajaran) 

b. Menguasai (menguasai ilmunya dan bisa 

mengoperasikannya) 

c. Cukup Menguasai (hanya menguasai 

ilmunya) 

d. Tidak Menguasai 

15. Saya belajar untuk 

mengoperasi-kan Microsoft 

Word. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

16. Saya belajar untuk 

mengoperasi-kan Microsoft 

Powerpoint. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

17. Pihak sekolah memotivasi 

saya mengikuti pelatihan 

pembuatan media 

pembelajaran berbasis TIK. 

a. Selalu (setiap 1 minggu sekali) 

b. Sering (setiap 1 bulan sekali) 

c. Jarang (setiap 3 bulan sekali/lebih) 

d. Tidak Pernah 

18. Saya mengikuti pelatihan 

pem-buatan media 

pembelajaran ber-basis TIK 

yang diadakan oleh pihak-

pihak yang terkait. 

a. Selalu (setiap ada pelatihan) 

b. Sering (sebagian besar jika ada pelatihan) 

c. Jarang (hanya beberapa pelatihan) 

d. Tidak Pernah 

19. Selain menggunakan media 

pembelajaran berbasis TIK 

yang telah tersedia, saya 

membuat sendiri media 

pembelajaran ber-basis TIK 

yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pelajaran) 

c. Jarang (beberapa materi pelajaran) 

d. Tidak Pernah 

20. Saya menggunakan Microsoft 

Word dalam memproduksi 

media pembelajaran berbasis 

TIK. 

a. Selalu (setiap membuat media pembelajar-

an) 

b. Sering (sebagian besar media pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

21. Saya menggunakan Microsoft 

Powerpoint dalam mem-

produksi media pembelajaran 

berbasis TIK. 

a. Selalu (setiap membuat media pembelajar-

an) 

b. Sering (sebagian besar media pembelaja-

ran) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

22. Saya menggunakan Movie 

Maker dalam memproduksi 

a. Selalu (setiap membuat media pem-

belajaran) 
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media pembelajaran berbasis 

TIK. 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

  b. Sering (sebagian besar media pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

23. Saya mendownload media 

pem-belajaran berbasis TIK 

dari internet. 

a. Selalu (setiap media pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar media pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

24. Saya memanfaatkan 

Microsoft Word sebagai 

media pem-belajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pem-

belajaran) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

25. Saya memanfaatkan 

Microsoft Powerpoint sebagai 

media pem-belajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

26. Saya memanfaatkan Movie 

Maker sebagai media pem-

belajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

27. Saya memanfaatkan Laptop 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

28. Saya memanfaatkan Speaker 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran yang 

sesuai) 

b. Sering (sebagian besar materi pembelajaran 

yang sesuai) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran yang 

sesuai) 

d. Tidak Pernah 

29. Saya memanfaatkan Liquid 

Crystal Display (LCD) 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

30. Saya memanfaatkan layar 

proyektor sebagai media 

a. Selalu (setiap materi pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar materi pembelajar-

an) 
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pem-belajaran. c. Jarang (beberapa materi pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

31. Saya memanfaatkan CD 

Interaktif yang telah tersedia 

sebagai media pembelajaran. 

a. Selalu (mata pelajaran IPS, IPA, PKn, 

Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa 

Indonesia) 

b. Sering (mata pelajaran IPS, IPA, 

Matematika, Bahasa Indonesia) 

c. Jarang (mata pelajaran IPS dan IPA) 

d. Tidak Pernah 

32. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar pembelajaran) 

c. Jarang (beberapa pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

33. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi 

dasar 

a. Selalu (setiap pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar pembelajaran) 

c. Jarang (beberapa pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

34. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 

a. Selalu (setiap pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar pembelajaran) 

c. Jarang (beberapa pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

35. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

a. Selalu (semua media pembelajaran) 

b. Sering (sebagian besar media pembelajar-

an) 

c. Jarang (beberapa media pembelajaran) 

d. Tidak Pernah 

36. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

sesuai dengan keadaan fisik 

siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kesehatan semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kesehatan sebagian besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media disesuaikan 

dengan kesehatan beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

37. Pemanfaatan media 

pembelajar-an berbasis TIK 

mampu di-jangkau oleh 

indera siswa 

a. Selalu (pemanfaatan media dapat men-

jangkau indera penglihatan dan pen-

dengaran semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media dapat men-

jangkau indera penglihatan dan pen-

dengaran sebagian besar siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media dapat men-

jangkau indera penglihatan dan pen-

dengaran beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

38 Pemanfaatan media a. Selalu (pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK mampu mengaitkan semua 
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pembelajar-an berbasis TIK 

dapat mengait-kan konsep 

dengan realita. 

materi dengan kehidupan nyata) 

b. Sering (pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK mampu mengaitkan sebagian 

besar materi dengan kehidupan nyata) 

No. Pernyataan Alternatif Jawaban 

  c. Jarang (pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK mampu mengaitkan separuh 

materi dengan kehidupan nyata) 

d. Tidak Pernah 

39. Pemanfaatan media 

pembelajar-an berbasis TIK 

dapat memberi-kan 

pengalaman belajar yang 

berarti bagi siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK mampu membuat siswa mem-

peroleh semua informasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai) 

b. Sering (pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK mampu membuat siswa mem-

peroleh sebagian besar informasi sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai) 

c. Jarang (pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK mampu membuat siswa mem-

peroleh beberapa informasi sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai) 

d. Tidak Pernah 

40. Pemanfaatan media 

pembelajar-an berbasis TIK 

disesuaikan dengan gaya 

belajar siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media pembelajaran 

sesuai dengan gaya belajar semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media pembelajaran 

sesuai dengan gaya belajar sebagian besar 

siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media pembelajaran 

sesuai dengan gaya belajar beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

41. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

disesuai-kan dengan waktu 

pelajaran. 

a. Selalu (tepat waktu) 

b. Sering (melebihi alokasi waktu 15 menit) 

c. Jarang (melebihi alokasi 15-30 menit) 

d. Tidak Pernah (melebihi alokasi waktu lebih 

dari 30 menit) 

42. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

yang di-sesuaikan dengan 

budaya siswa. 

a. Selalu (pemanfaatan media pembelajaran 

disesuaikan dengan budaya semua siswa) 

b. Sering (pemanfaatan media pembelajaran 

disesuaikan dengan budaya sebagian besar 

siswa) 

c. Jarang (pemanfaatan media pembelajaran 

disesuaikan dengan budaya beberapa siswa) 

d. Tidak Pernah 

43. Saya memanfaatkan media 

pem-belajaran berbasis TIK 

di-sesuaikan dengan fasilitas 

a. Selalu (semua media pembelajaran yang 

tersedia dan sesuai) 

b. Sering (sebagian besar media yang tersedia 

dan sesuai) 
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yang ada. c. Jarang (hanya beberapa media yang 

tersedia dan sesuai) 

d. Tidak Pernah 
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TABULASI SKOR ANGKET PENELITIAN 

 

No. 

Responden 

No. Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

R1 1 3 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R2 1 3 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 

R3 1 3 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 

R4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 

R5 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 

R6 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

R7 1 3 1 4 1 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

R8 1 3 1 4 1 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 

R9 1 3 1 4 1 1 2 2 1 1 4 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 

R10 3 2 3 4 4 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 

R11 3 2 3 4 4 1 2 1 2 2 4 3 4 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 

R12 3 2 3 4 4 1 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R13 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R14 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 

R15 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

R16 4 3 3 1 3 4 2 1 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

R17 4 3 3 1 3 4 2 1 3 3 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R18 4 3 3 1 3 4 2 1 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 
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No. 

Responden 

No. Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

R19 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

R20 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 

R21 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 

R22 4 3 4 2 4 4 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R23 4 3 4 2 4 4 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

R24 4 3 4 2 4 4 2 2 1 1 4 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 

R25 4 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

R26 4 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

R27 4 3 3 4 4 4 1 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

No. 

Responden 

No. Item 
skor total 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

R1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 61 

R2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 91 

R3 1 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 94 

R4 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 95 

R5 1 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 108 

R6 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 94 

R7 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 66 

R8 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 87 

R9 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 82 
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No. 

Responden 

No. Item 
Skor total 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

R10 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 73 

R11 1 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 104 

R12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 62 

R13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 62 

R14 1 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 102 

R15 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 93 

R16 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 77 

R17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 66 

R18 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 113 

R19 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 77 

R20 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 101 

R21 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 119 

R22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 65 

R23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 65 

R24 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 85 

R25 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 3 2 1 98 

R26 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 109 

R27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR OBSERVASI PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBASIS TIK 

 

Nama Sekolah  : 

Nama Guru  : 

Kelas/Semester : 

 

No

. 

Aspek Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Berbasis TIK 
Alternatif Jawaban 

Jawaba

n 

(√) 
1. Pemilihan media pembelajaran 

berbasis TIK 

1. (tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran,  

perkembangan siswa, materi, dan karakteristik 

siswa). 

 

2. (sesuai dengan tujuan pembelajaran dan  per-

kembangan siswa). 
 

3. (sesuai dengan tujuan pembelajaran,  per-

kembangan siswa, dan materi pembelajaran). 
 

4. (sesuai dengan tujuan pembelajaran,  per-

kembangan siswa, materi, dan karakteristik 

siswa). 

 

2. Pemanfaatan media pembelajar-

an berbasis TIK 

1. (guru tidak memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK dalam pembelajaran) 
 

2. (guru memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK saat evaluasi saja). 
 

3. (guru memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK saat menjelaskan materi saja). 
 

4. (guru memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis TIK saat menjelaskan materi dan saat 

evaluasi pembelajaran). 

 

3. Pelibatan siswa dalam pe-

manfaatan media pembelajaran 

berbasis TIK 

1. (guru tidak melibatkan siswa sama sekali).  
2. (guru melibatkan sebagian kecil siswa).  
3. (guru melibatkan sebagian besar siswa).  
4. (guru melibatkan semua siswa).  

4. Kebermanfaatan media bagi 

siswa 

1. (media pembelajaran berbasis TIK yang di-

gunakan tidak bermanfaat dalam proses pem-

belajaran). 

 

2. (media pembelajaran berbasis TIK menjadikan 

siswa aktif  tetapi tidak memperhatikan pen-

jelasan guru). 

 

3. (media  pembelajaran berbasis TIK dapat men-

jadikan siswa memperhatikan penjelasan guru 

tetapi pasif dalam pembelajaran). 

 

4. (media pembelajaran berbasis TIK dapat men-

jadikan siswa memperhatikan penjelasan guru 

dan aktif dalam pembelajaran). 
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Lampiran 9 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UPP TEGAL 
          Jl. Kolonel Sugiono PO BOX 17  Telp. (0283) 353928 Fax (0283) 356870  

Kota Tegal 

Laman: http://pgsdtegal.unnes.ac.id Email: unnespgsdtegal@gmail.com 

 

Pedoman Wawancara untuk Siswa 
Nama Sekolah  : 

Nama Siswa   : 

Kelas    : 

Hari/ tanggal wawancara : 

 

1. Apakah dalam pembelajaran guru selalu menggunakan media? 

2. Apakah guru kamu menggunakan media pembelajaran berbasis TIK? 

3. Apakah kamu senang jika dalam pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran berbasis TIK? 

4. Apa saja media pembelajaran berbasis TIK yang pernah digunakan? 

5. Apakah kamu ikut aktif dalam menggunakan media pembelajaran 

berbasis TIK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgsdtegal.unnes.ac.id/
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Lampiran 10 

 

 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UPP TEGAL 
          Jl. Kompol Suprapto No. 4 Telp. (0283) 353928 Fax (0283) 356870 Kota Tegal 

Laman: http://pgsdtegal.unnes.ac.id Email: unnespgsdtegal@gmail.com 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

SDN DABIN V 

KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL 

 

Identitas responden 

Hari/Tanggal   : 

Nama    : 

Nama Institusi   : 

Guru Kelas   : 

 

1. Bagaimanakah pandangan Bapak/Ibu mengenai media pembelajaran 

berbasis TIK? 

2. Bagaimanakah dukungan pihak sekolah terhadap pengadaan media 

pembelajaran berbasis TIK di sekolah? 

3. Bagaimanakah proses monitoring pihak sekolah terkait dengan pengecekan 

kondisi media pembelajaran berbasis TIK yang ada di sekolah? 

4. Bagaimanakah dukungan pihak sekolah terhadap guru-guru kelas tinggi agar 

bisa mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam 

kegiatan pembelajaran? 

5. Apakah kendala yang dihadapi sekolah dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pgsdtegal.unnes.ac.id/
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Lampiran 11 

DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH  

SDN DABIN V KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL 

 

No. Nama Kepala Sekolah Asal Sekolah 

1. Endang Rosmawati, S.Pd. 

SDN Slerok 1 

SDN Slerok 3 

2. Marjuki, S.Pd. SDN Slerok 2 

3. Priyatin, S.Pd. SDN Slerok 4 

4. Cahyani, S.Pd.SD 

SDN Slerok 5 

SDN Slerok 7 

5. Chasanah, S.Pd.SD SDN Slerok 6 

6. Budiarti, S.Pd. SDN Panggung 4 

7. Maesaroh, S.Pd.SD SDN Panggung 12 

 

 

DAFTAR NAMA GURU KELAS TINGGI 

SDN DABIN V KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL 

 

No. Nama Guru Kelas Tinggi Asal Sekolah 

1. Khunaeni, S.Pd.SD SDN Slerok 1 

2. Eri Kusti, S.Pd. SDN Slerok 1 

3. Sri Rahayu, S.Pd. SDN Slerok 1 

4. Atik Vevri Irmawati SDN Slerok 2 

5. Hartati, S.Pd. SDN Slerok 2 

6. Zubaedah, S.Pd. SDN Slerok 2 

7. Khamdani, S.Pd.I SDN Slerok 3 

8. Martuti, S.Pd. SDN Slerok 3 

9. Ade Ifana Lestiani, S.Pd.SD SDN Slerok 3 

10. Juriyah, S.Pd. SDN Slerok 4 

11. Tri Martina, S.Pd. SDN Slerok 4 

12. Nurifai, S.Pd. SDN Slerok 4 

13. Sulistiyorini, S.Pd. SDN Slerok 5 

14. Khaeriyah, S.Pd. SDN Slerok 5 
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No. Nama Guru Kelas Tinggi Asal Sekolah 

15. Nadiroh, S.Pd. SDN Slerok 5 

16. Umi Fadilah, S.Pd. SDN Slerok 6 

17. Dyah Iriani S, S.Pd.SD SDN Slerok 6 

18. Ahmad Fatoni, S.Pd.SD SDN Slerok 6 

19. Lina Mustikawati, S.Pd.SD SDN Slerok 7 

20. Dewi Nuraini, S.Pd.SD SDN Slerok 7 

21. Nur Aunillah, S.Pd. SDN Slerok 7 

22. Tindung Nuryo U, S.Pd. SDN Panggung 4 

23. Muhtar, S.Pd. SDN Panggung 4 

24. Sudiro SDN Panggung 4 

25. Nur Wachidah, S.Pd. SDN Panggung 12 

26. Bagus Hadiyanto, S.Pd. SDN Panggung 12 

27. Novi Indahwati, A.Ma SDN Panggung 12 
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Lampiran 12 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 13 

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN 
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Lampiran 14 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Slerok 1 Tegal 

 

Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Slerok 2 Tegal 
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Peneliti dengan Guru Kelas VI SDN Slerok 3 Tegal 

 

 

Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Slerok 4 Tegal 
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Peneliti dengan Guru Kelas V SDN Slerok 5 Tegal 

 

 

Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Slerok 6 Tegal 
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Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Slerok 7 Tegal 

 

 

Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Panggung 4 Tegal 
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Peneliti dengan Kepala Sekolah SDN Panggung 12 Tegal 


