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PROBLEMATIKA GURU DALAM MENERAPKAN MEDIA VIDEO PADA 

PEMBELAJARAN TEMATIK KELAS RENDAH DI SDN MUKIRAN 03 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) Mendiskripsikan tentang penerapan media 

video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03, 2) 

Mendiskripsikan tentang problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan media 

video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03, 3) 

Mendiskripsikan tentang solusi untuk mengatasi problematika guru dalam 

menerapkan media video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 

03. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data di dapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah model interaktif meliputi tiga tahapan yakni 

reduksi data, penyajian data, verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 

bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru kelas rendah dalam menerapkan media 

video pembelajaran meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

evaluasi dan tindak lanjut. Walaupun media video pembelajaran telah biasa 

digunakan dalam pembelajaran. Namun guru masih mengalami beragam kendala 

dalam menerapkan media tersebut sehingga kurang mengoptimalkan fungsi media 

video dalam pembelajaran. Kendala tersebut adalah: a) Guru belum mahir dalam 

pembuatan video pembelajaran, b) Sarana media video pembelajaran yang masih 

kurang, c) Bahasa dalam video pembelajaran yang kurang sesuai dengan karakter 

siswa, d) Guru kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran, e) Objek dalam 

video pembelajaran yang tidak sesuai dengan lingkungan dan karakter siswa, f) guru 

merasa kerepotan dalam mempersiapkan alat-alat media video pembelajaran. Solusi 

dari permasalahan guru dalam menerapkan media video pembelajaran yakni guru 

diupayakan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar tentang TIK dan berkaitan 

dengan penggunaan media video pembelajaran. Kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa guru diharapkan mampu menggunakan teknologi sebagai sarana 

pengoperasian media video pembelajaran dan guru diharapkan mahir berkaitan 

dengan pembuatan video pembelajaran yang tentunya guru harus mengikuti 

pelatihan-pelatihan tentang cara penerapan media video. 

 

Kata Kunci: guru, media video, pembelajaran tematik 

 

Abstract 

The purpose of this study is to; 1) Describe the application of video media in the 

thematic learning of the lower classes at SDN Mukiran 03, 2) Describe the problems 

faced by the teacher in applying video media to the low grade thematic learning at 

Mukiran Elementary School 03, 3) Describe the solutions to overcome the teacher's 

problems in applying video media on low grade thematic learning at Mukiran 

Elementary School 03. The type of research used is a qualitative research method.  

Data collection techniques can be through interviews, observation, and 

documentation.  The data analysis technique used is an interactive model covering 

three stages namely data reduction, data presentation, verification. Based on the 

results of the study found that the steps taken by low grade teachers in implementing 
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video learning media include the planning stage, the implementation phase, and the 

evaluation and follow-up stages. Although learning video media has been commonly 

used in learning. But the teacher still experiences various obstacles in applying the 

media so that it does not optimize the function of video media in learning. These 

constraints are: a) The teacher is not yet proficient in making instructional videos, b) 

The means of learning video media are still lacking, c) The language in the learning 

video is not in accordance with the character of students, d) The teacher has 

difficulty managing the time during the learning process, e) Objects  in learning 

videos that are not appropriate to the environment and character of students, f) the 

teacher feels inconvenience in preparing the instructional video media tools. The 

solution to the teacher's problem in implementing instructional video media is that 

teachers are sought to attend training and seminars on ICT and related to the use of 

instructional video media. The conclusion of this study is that teachers are expected 

to be able to use technology as a means of operating instructional video media and 

teachers are expected to be proficient with regard to making instructional videos 

which of course teachers must attend training on how to apply video media. 

 

Keywords: teacher, video media, thematic learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan sebagai suatu landasan pokok bagi kemajuan suatu negara, hal ini 

dikarenakan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya 

sumber daya manusia yang berkompeten. Pendidikan berfungsi mengembangkan 

segala kemampuan dan bakat yang dimiliki manusia secara optimal, baik dalam segi 

emosional, spiritual, fisik, sosial, maupun intelektual. Hal tersebut tercantum dalam 

undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 

mengenai fungsi pendidikan, bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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. 

Kemajuan teknologi juga berperan penting khususnya pada bidang pendidikan 

untuk mengimplementasikan suatu kegiatan proses pembelajaran. Hasan (2017:137) 

mengatakan bahwa: 

“in a boarder way, the function of national education is a develop the ability 

and form the character and civilization of dignified nation in order to educate 

the life of the nation, in order to develop the potential of the learners to be a 
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human being who believes and cautious to god the Almighty, noble, healthy, 

knowledgeable, capable, competent, independent, and become a democratic and 

responsible citizen.” 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa secara umum, fungsi pendidikan nasional 

yakni untuk menumbuhkan keahlian dan membentuk karakter dan memajukan 

bangsa yang berakhlak mulia dalam rangka mendidik kehidupan negara, dalam 

rangka mengembangkan potensi pembelajar menjadi mandiri, kompeten, manusia 

yang beriman kepada tuhan yang maha esa, berpengetahuan luas, sehat, mulia dan 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Selain itu, dengan 

adanya suatu teknologi tersebut guru dapat menerapkan berbagai media yang cocok 

dengan kebutuhan siswa dan tujuan dalam kegitan belajar mengajar tersebut. Media 

juga dapat mempermudah guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran lebih 

menarik, khususnya pada pembelajaran tematik. Sedangkan Pernama (2015:135) 

berpendapat bahwa media yakni merupakan suatu sarana, alat atau perangkat yang 

memiliki fungsi menyampaikan pesan dari sumber untuk diteruskan kepada sasaran 

atau penerima pesan. Kemudian Daulay (2017:96) mengatakan bahwa dalam 

kegiatan belajar mengajar sebagai pelengkap komponen suatu pembelajaran guru 

harus menggunakan media yang mampu merangsang proses pembelajaran dengan 

cara yang efisien dan efektif. Sedangkan Setiawan (2018:101) juga mengatakan 

bahwa media pembelajaran merupakan semua hal yang menjadi sarana penyampaian 

informasi dari pengirim ke penerima sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami 

dan diterima dengan optimal. Dengan demikian media menjadi salah satu faktor 

penting dalam keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Kemudian Sedangkan Lola (2017:6) mengatakan bahwa 

“From some of the benefits of learning media mentioned above it can be 

concluded that the benefits of the use of leaning media teaching and learning 

process is that the of learning media can support the learning process that is 

capable of enhancing the understanding and learning outcomes are achieved, 

the material more clearly and not be verbalistic, providing motivation (student 

are motivated to learn), and provide a more meaningful learning experience”. 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa fungsi dan manfaat penggunaan media 

pembelajaran yakni: (a) mampu meningkatkan hasil belajar dan pemahaman yang 

dicapai, (b) materi lebih detail dan jelas dan bersifat nonverbalistis, (c) memberikan 

motivasi bagi siswa agar bersemangat dalam belajar, (d) memberikan pembelajaran 
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yang lebih bermakna pengalaman. Terdapat macam-macam media pembelajaran 

sebagai sarana untuk memudahkan guru dalam menyampaikan wawasan, informasi, 

dan wawasan kepada siswa khususnya media video pembelajaran. Febriani (2017:11-

21) juga berpendapat bahwa Media video adalah media pembelajaran yang dapat 

mengkomunikasikan pesan pembelajaran lebih kuat, tegas, menginspirasi, 

meningkatkan dan membujuk peserta didik dalam belajar serta dapat membangkitkan 

kegembiraan dalam proses belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik 

yang disajikan dengan audio visual agar pembelajaran dapat dengan mudah diterima 

oleh peserta didik. Sedangkan Dian (2017:22-34) berpendapat bahwa media video 

yakni media dalam menyalurkan pesan dengan memanfaatkan indera penglihatan dan 

pendengaran. Dengan kata lain media video dapat dilihat dan didengar sekaligus. 

Media pembelajaran video yang efektif dan kreatif akan menarik perhatian siswa, 

dengan demikian akan mempermudah siswa cepat dalam menangkap, memahami, 

dan menguasai materi yang diajarkan terutama dalam pembelajaran tematik. Anitah 

(2018:70) mengatakan bahwa “Thematic learning has several strengths since it 

promotes more comprehensive learning, student involvement, independence, 

flexibility, learning styles, problem solving, group activities, and various assessment 

techniques, as well as eliminates boundaries among disciplines.” Berdasarkan 

pendapat diatas bahwa Pembelajaran tematik memiliki beberapa kekuatan karena 

mempromosikan pembelajaran yang lebih komprehensif, keterlibatan siswa, 

kemandirian, fleksibilitas, gaya belajar, penyelesaian masalah, kegiatan kelompok, 

dan berbagai teknik penilaian, serta menghilangkan batasan antar disiplin ilmu. Ain 

(2017:919) juga berpendapat bahwa “Thematic learning is an integrated learning 

model that integrates multiple subjects in a single entity that is bound by the theme.” 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa Pembelajaran tematik adalah model 

pembelajaran terintegrasi yang mengintegrasikan banyak mata pelajaran dalam satu 

kesatuan yang terikat oleh tema.  Sedangkan Hidayati (2016:9) mengatakan bahwa 

pembelajaran tematik akan sangat mungkin untuk mengambil keuntungan dari 

pengetahuan yang telah diperoleh secara langsung. Pembelajaran tematik juga 

memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan tiga domain tujuan 

pendidikan secara bersamaan. Domain ketiga dari tujuan pendidikan termasuk 
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kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan kondisi kenyataan di atas 

kemungkinan penyebab munculnya kendala guru dalam menerapkan media audio 

visual diantaranya; (1) guru belum terlalu mahir dalam menggunakan teknologi, (2) 

Jarang dilaksanakan pelatihan mengenai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang mendukung dalam menerapkan media video pembelajaran, 

(3) usia guru SD khususnya yang mengampu di kelas rendah SDN Mukiran 03 yang 

hampir menginjak usia tua, (4) kurangnya waktu dalam membuat media video 

pembelajaran itu sendiri yang efektif dan menarik untuk diterapkan pada saat 

pembelajaran. Selain itu juga dalam penerapan media video pembelajaran harus 

sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Alwi (2017: 162) mengatakan bahwa kendala atau permasalahan guru 

dalam menerapkan media pembelajaran diantaranya guru merasa repot dalam 

menerapkan media khususnya media video karena membutuhkan waktu dan biaya 

yang memadai, guru kurang terampil dalam menerapkan media khususnya media 

video pembelajaran, yang terakhir yakni ketidaktersedianya peralatan media. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 1) Mendiskripsikan tentang penerapan media video pada 

pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03, 2) Mendiskripsikan tentang 

problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan media video pada pembelajaran 

tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03, 3) Mendiskripsikan tentang solusi untuk 

mengatasi problematika guru dalam menerapkan media video pada pembelajaran 

tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03. 

Kesenjangan mengenai kondisi yang dialami guru diatas, dapat berpengaruh 

pada kompetensi guru dan mutu pendidikan serta terhadap kualitas pembelajaran 

tematik pada siswa kelas rendah di SDN Mukiran 03. Media pembelajaran menjadi 

salah satu komponen penting pada saat berlangsungnya pembelajaran. Siswa akan 

tertarik mengikuti pembelajaran apabila pembelajaran itu menarik dan 

menyenangkan namun juga tetap edukatif. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

menarik, menyenangkan dan edukatif diperlukan media video pembelajaran yang 

juga relevan dengan materi yang akan disampaikan. Berdasarkan pemaparan dari 

permasalahan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan judul 
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“Problematika Guru Dalam Menerapkan Media Pembelajaran Video Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas Rendah di SDN Mukiran 03.” 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini yang digunakan yakni menggunakan penelitian kualitatif dan 

desain penelitian yang digunakan yakni studi kasus tunggal yakni untuk meneliti 

problematika guru dalam menerapkan media video pada pembelajaran tematik kelas 

rendah di SDN Mukiran 03. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara yang dilakukan pada kepala sekolah dan guru kelas rendah tentang 

problematika yang dialami guru dalam menerapkan media video pembelajaran. 

Kemudian observasi yang dilakukan dengan mengamati setiap proses pembelajaran 

di kelas dalam menerapkan media video pembelajaran, dan dokumentasi berupa 

profil sekolah, RPP, dan foto atau gambar mengenai penerapan media video pada 

proses pembelajaran siswa kelas rendah di SDN Mukiran 03. Kemudian teknik 

analisis data menggunakan model yang digunakan meliputi tiga tahapan yakni 

reduksi data, penyajian data, verifikasi. Kemudian keabsahan data menggunakan 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Praktik triangulasi sumber tergambar dari 

kegiatan peneliti yang bertanya pada informan A yakni guru kelas satu dan guru 

kelas dua, dan mengklarifikasinya dengan informan B yakni guru kelas tiga, serta 

mengeksplorasinya pada informan C yakni kepala sekolah di SDN Mukiran 03. 

Sedangkan pelaksanaan dilapangan dalam triangulasi teknik, peneliti mengumpulkan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada saat guru menerapkan 

media video di kelas satu, dua, dan tiga  di SDN Mukiran 03. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penerapan media video pada pembelajaran tematik siswa kelas rendah di 

SDN Mukiran 03. 

Penerapan guru media video pembelajaran dilakukan dari kegiatan awal sampai 

kegiatan penutup saat proses pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara yang dilakukan di SDN Mukiran 03 bahwa langkah-langkah guru 

kelas rendah dalam menerapkan media video pembelajaran meliputi kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. hal ini sesuai dengan pendapat Oemar Hamalik 
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dalam Aditya (2018:4) bahwa langkah-langkah dalam mengaplikasikan media video 

pembelajaran meliputi langkah pertama yakni persiapan guru, langkah kedua 

persiapan kelas, dan langkah yang ketiga yakni penyajian video pembelajaran. Alwi 

(2017: 161-162) juga mengemukakan langkah-langkah dalam menggunakan media 

pembelajaran diantaranya; 1) Persiapan sebelum menggunakan media, 2) 

pelaksanaan dalam penerapan media, 3) evaluasi, 4) tindak lanjut. Secara umum 

proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Hanya saja terdapat beberapa kendala 

yang dialami oleh guru. Pada saat kegiatan pembelajaran masih terdapat beragam 

kendala atau problematika yang dialami oleh guru. 

3.2 Problematika guru dalam menerapkan media video pada pembelajaran 

tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03. 

3.2.1 Guru belum mahir dalam pembuatan video pembelajaran 

Jadi video pembelajaran yang digunakan guru kelas rendah di SDN Mukiran 

03 dalam proses pembelajaran tidak dibuat oleh guru itu sendiri melainkan 

guru mencari video pembelajaran dari sumber lain. Sehingga guru harus 

memilih video yang sesuai dengan tema dan materi yang akan diajarkan. 

Guru merasa repot dalam proses pembuatan video pembelajaran yang 

memakan waktu yang lama.  Hal ini sesuai dengan pendapat Alwi (2017:149) 

bahwa sebagian dari guru yang hanya terpaut kepada bantuan dalam 

penyediaan media pembelajaran padahal media pembelajaran dapat didesain 

dari berbagai sumber dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik materi ajar yang akan diajarkan. Selain itu beliau juga 

menambahkan bahwa apabila media pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

kurikulum tidak ada satupun yang sulit diperoleh, maka membuat media 

pembelajaran sendiri dapat menjadi suatu keputusan yang tepat. Kemudian 

Agustania (2014: 14) juga mengatakan bahwa agar seorang pendidik dalam 

menggunakan media pembelajaran dapat optimal dan efisien, setiap pendidik 

harus dapat memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang media 

pengajaran. Beliau juga menambahkan bahwa pendidik dituntut untuk harus 

selalu inovatif dan memahami kebutuhan mengajar seiring dengan 

berkembangnya teknologi. 
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3.2.2 Sarana media video pembelajaran yang masih kurang 

Berdasarkan kendala diatas bahwa di SDN Mukiran 03 sendiri hanya 

memiliki tiga buah LCD proyektor, sehingga untuk penggunaannya biasanya 

digunakan secara bergantian setiap kelas sesuai dengan kebutuhan pada saat 

mengajar atau yang lainnya kemudian peralatan selanjutnya berupa laptop, 

Kabel Olor, dan speaker, dan CD bila ada. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan dari Alwi (2017: 162) mengatakan bahwa kendala atau 

permasalahan guru dalam menerapkan media pembelajaran diantaranya guru 

merasa repot dalam menerapkan media khususnya media video karena 

membutuhkan waktu dan biaya yang memadai, guru kurang terampil dalam 

menerapkan media khususnya media video pembelajaran, yang terakhir yakni 

ketidaktersedianya peralatan media. 

3.2.3 Bahasa dalam video pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas rendah di 

SDN Mukiran 03 kurang sesuai dengan karakter siswa 

Tidak semua video pembelajaran yang diterapkan oleh guru sesuai yang 

diharapkan khususnya dalam behasa. Karena bahasa yang terdapat dalam 

video pembelajaran terkadang kurang baku, terkesan monoton, kurang 

menarik siswa dan tidak sesuai dengan karakter siswa. 

3.2.4 Guru kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran 

Durasi waktu dalam video pembelajaran bervariasi, namun terkadang terdapat 

video pembelajaran yang berdurasi lama, sehingga guru kesulitan dalam 

mengatur waktu saat proses pembelajaran. 

3.2.5 Objek atau isi dalam video pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan 

lingkungan dan karakter siswa 

Selanjutnya mengenai objek atau konten yang terdapat dalam video 

pembelajaran yang digunakan oleh guru terkadang tidak sesuai atau tidak 

menggambarkan kondisi lingkungan dan karakter siswa 

3.2.6 Guru terkadang merasa kerepotan dalam mempersiapkan alat-alat media 

video pembelajaran 

Pada saat sebelum pembelajaran dimulai guru perlu mempersiapan khususnya 

alat-alat yang digunakan saat proses penerapan media video pembelajaran. 
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Karena alat-alat media video pembelajaran yang berukuran relatif besar dan 

berat, sehingga guru merasa kerepotan mempersiapkannya. 

3.2.7 Guru kesulitan dalam mengkondisikan siswa saat video pembelajaran mulai 

ditampilkan atau diputar 

Berdasarkan kendala atau problematika di atas bahwa pada saat video 

pembelajaran mulai diputar sebagian siswa mulai gaduh dan tidak 

memperhatikan konten materi yang terdapat pada video pembelajaran. 

3.2.8 Siswa terkadang merasa bosan dengan isi atau konten video pembelajaran 

yang diputar oleh guru saat pembelajaran. 

Pada kendala yang telah dipaparkan tersebut bahwa sebagian video 

pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah pernah ditonton oleh siswa, 

sehingga siswa merasa bosan. 

3.2.9 Tidak semua isi  atau konten pada video pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru kelas rendah di SDN Mukiran 03 dapat menghilangkan batas-batas 

pemisah antar mata pelajaran. 

Media video pembelajaran yang diterapkan oleh guru kelas rendah di SDN 

Mukiran 03 pusat pembelajaran belum dapat berorientasi keapda siswa. 

3.3 Solusi mengatasi problematika guru dalam menerapkan media video pada 

pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03 

Solusi untuk mengatasi permasalahan atau problematika guru belum mahir dalam 

pembuatan video pembelajaran yakni dengan guru diupayakan untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan dan seminar tentang TIK dan berkaitan dengan pembuatan video 

pembelajaran. 

Selanjutnya solusi untuk mengatasi sarana media video pembelajaran yang 

kurang yakni  pengadaan peralatan media video pembelajaran. Kemudian solusi agar 

bahasa dalam video pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas rendah di SDN 

Mukiran 03 menarik dan sesuai dengan karakter siswa yakni guru harus mampu 

mengedit video pembelajaran agar bahasa dalam video pembelajaran sesuai dengan 

karakter dan mudah untuk dipahami oleh siswa. 

Untuk mengatasi guru kesulitan mengatur waktu saat proses pembelajaran 

yakni guru harus mampu memotong atau cut bagian isi atau konten video yang tidak 
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diperlukan. Solusi agar objek atau isi dalam video pembelajaran sesuai dengan 

lingkungan dan karakter siswa yakni guru harus mampu membuat video 

pembelajaran sendiri sesuai dengan kreatifitas guru, lingkungan, dan karakter siswa. 

Untuk memudahkan guru dalam mempersiapkan alat-alat media video 

pembelajaran maka solusi yang harus dilakukan yakni dengan membuat tempat 

permanen untuk peralatan media video pembelajaran seperti LCD Proyektor, 

Speaker, stop kontak , dll. 

Agar memudahkan guru dalam mengkondisikan siswa agar fokus pada video 

pembelajaran yang sedang ditampilkan atau diputar maka solusi yang harus 

dilakukan oleh guru yakni sebaiknya pada awal pembelajaran atau pada saat sebelum 

memutar video pembelajaran guru perlu memberikan arahan dan perjanjian atau 

kesepakatan kepada siswa agar siswa tidak gaduh nantinya saat video pembelajaran 

mulai diputar. 

Agar siswa tidak jenuh atau bosan dari video pembelajaran yang ditampilkan 

oleh guru maka Solusinya yakni sebaiknya guru dapat membuat video pembelajaran 

sendiri yang sesuai dengan kreatifitas, kebutuhan, lingkungan, dan karakter siswa. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

guru kelas rendah di SDN Mukiran 03 sudah menerapkan media video pembelajaran 

sesuai dengan langkah-langkah dalam proses pembelajaran dengan baik, namun 

terdapat beragam kendala yang dialami oleh guru dalam menerapkan media video 

pembelajaran tersebut. hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran media 

khususnya video memiliki peran yang sangat penting dan salah satu faktor penentu 

keberhasilan bagi guru dalam menyampaikan pesan atau materi yang akan dipelajari 

oleh siswa. sebelum menerapkan media video guru harus melakukan beberapa 

tahapan yang meliputi perencanaan atau persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. 

Selain itu guru diharapkan mampu menggunakan teknologi sebagai sarana 

pengoperasian media video pembelajaran dan guru diharapkan mahir berkaitan 

dengan pembuatan video pembelajaran yang tentunya guru harus mengikuti 

pelatihan-pelatihan tentang cara penerapan media video. Di sisi lain kepala sekolah 
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mengusulkan pengadaan kelengkapan media pembelajaran khususnya media video 

pembelajaran. Dari hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dan acuan bagi 

guru dan calon guru untuk lebih terampil dalam penerapan media video 

pembelajaran. 
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