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PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN GURU IPA KELAS VII SMP 

NEGERI 2 DAN 3 KECAMATAN SAWIT BOYOLALI TAHUN AJARAN 

2019/2020 PADA MASA PANDEMI COVID 19 

Abstrak 

Media pembelajaran adalah alat untuk meningkatkan proses belajar mengajar 

untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Guru IPA perlu menguasai 

penentuan pemilihan media pembelajaran untuk membantu memudahkan siswa 

dalam belajar IPA yang meliputi materi Fisika dan Biologi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Media Pembelajaran Guru IPA Kelas 

VII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit Boyolali tahun 

ajaran 2019/2020 pada masa pandemic covid 19. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 2 guru IPA kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit yaitu 1 guru dari 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sawit dan 1 guru dari Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 3 sawit dengan masing-masing guru sebanyak 1 Kompetensi 

Dasar. Teknik pengambilan data yaitu dengan metode dokumentasi dan 

wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis media yang digunakan 

di Sekolah Menengah Pertana Negeri 2 Sawit pada materi tata surya meliputi 

visual diam yang diproyeksikan (powerpoint, senter, bola kaki, kertas, spidol, 

globe, pensil, bola pimpong), sedangkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 

sawit jenis media yang digunakan pada materi Sistem organisasi kehidupan 

menggunakan visual diam yang diproyeksikan (powerpoint) dan realia 

(mikroskop, preparat awetan, torso, dan tanaman). Alasan penggunaan media di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 dan 3 Sawit yaitu mempermudah 

pemahaman siswa, media sudah tersedia disekolah, meningkatkan minat belajar 

siswa, menciptakan suasana kelas yang berbeda (lebih aktif), dan menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Kendala didalam pembelajaran di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 dan 3 sawit bukan berasal dari guru yang tidak bisa 

menggunakan media, akan tetapi berasal dari siswa dikarenakan memiliki sifat 

dan karakter yang berbeda-beda.    

Kata kunci: Penggunaan, Media pembelajaran, Guru Ipa, Sawit Boyolali  

Abstract 

 Learning media is a tool to improve the teaching and learning process to achieve 

better learning outcomes. Science teachers need to master the selection of learning 

media to help make it easier for students to learn science which includes physics 

and biology. This study aims to determine the Use of Learning Media for Class 

VII Science Teachers at State Junior High School 2 and 3, Sawit Boyolali District, 

2019/2020 academic year during the Covid 19 pandemic. The type of research 

used is descriptive qualitative. The sample used was 2 science teachers class VII 

Junior Secondary School 2 and 3 Sawit, namely 1 teacher from Junior Secondary 

School 2 Sawit and 1 teacher from Junior High School 3 Sawit with 1 teacher 

each. The data collection technique is by using documentation and interview 

method. The results of this study indicate that the type of media used in Middle 

School 2 Sawit on the material of the solar system includes projected visuals of 
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silence (powerpoint, flashlight, football, paper, markers, globe, pencil, pimpong 

ball), while in Junior High School Negeri 3 Sawit the type of media used in the 

material for the organization of life using projected silent visuals (powerpoint) 

and realia (microscopes, preserved preparations, torso, and plants). The reasons 

for using media in Sawit 2 and 3 Junior High Schools are to facilitate students' 

understanding, the media is available in schools, increase student interest in 

learning, create a different (more active) classroom atmosphere, and foster student 

learning motivation. Constraints in learning at Sawit Junior High School 2 and 3 

do not come from teachers who cannot use media, but come from students 

because they have different characteristics and characters. 

Keywords : Usage, Learning media, Teacher Ipa, Sawit Boyolali 

1. PENDAHULUAN 

Guru merupakan faktor utama dan penentu (kunci) keberhasilan pembelajaran dan 

sebagai upaya pembaruan mutu pendidikan. Peran dan kedudukan guru yang 

sesuai dalam interaksi edukatif akan menjamin tercapainya tujuan pendidikan. 

Melihat peran dan kedudukan guru dalam mencapai tujuan nasional guru juga 

bertanggung jawab dalam keberhasilan peserta didik. Dengan demikian seorang 

guru harus selalu meningkatkan keahliannya dalam bidang yang diajarkannya dan 

cara mengajarkannya kepada peserta didik (Zahroh, 2015). Selain itu untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dan pembaruan mutu pendidikan seorang guru 

juga harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sebagai media penyampaian materi (Rosyid, 2016).   

Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar 

mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu 

penyampaian materi kepada siswa. Tingkat kualitas atau hasil belajar juga 

dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan (Siska, 2018). 

Media pembelajaran secara umum adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap 

yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan 

peserta didik, dibutuhkan oleh pendidik agar pembelajaran berjalan lebih efektif 

dan efisien. Media pembelajaran seperti lukisan, foto, slide, film, video-VCD 

tentang objek-objek yang akan dipelajari (Yuliza, 2018). 

Media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi  yang 

paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah percetakan yang 

bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian teknologi audio-visual yang 
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menggabungkan penemuan mekanik dan elektronik untuk tujuan pengajaran. 

Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosessor yang 

melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. Berdasarkan 

perkembanganTeknologi Audio-Visual, (3)  Media Hasil Teknologi Berbasis 

Komputer, (4)  Media Hasil Gabungan Teknologi Cetak dan Komputer yang 

merupakan cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang 

menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan komputer  

(Umami, 2006).  

Penggunaan media IPA mempunyai fungsi yang sangat penting untuk 

menjelaskan  serta menanamkan konsep yang sulit dipahami siswa. Ada enam 

fungsi pokok dari media pembelajarandalam proses belajar mengajar yang 

dikemukakan Sudjana (2002) yaitu: (1) alat bantu untuk mewujudkan situasi 

belajar mengajar yang efektif, (2) merupakan bagian yang integral dari 

keseluruhan situasi mengajar, (3) bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran, 

(4) bukan semata-mata alat hiburan atau pelengkap, (5) lebih dimaksudkan untuk 

mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa dalam menangkap 

pengertian yang diberikan guru,dan (7) diutamakan untuk mempertinggi mutu 

belajar mengajar. Dari fungsinya media IPA sangat menunjang dan mendukung 

hakikat IPA sebagai proses.  maka peranan media IPA berkaitan dengan 

pendekatan keterampilan proses antara lain: (1) dapat mengaktifkan komunikasi 

dan interaksi antara guru dan siswa dan antara siwa dan sesamanya, (2) dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan untuk memperoleh 

pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa, (3) dapat membangkitkan 

keinginan dan minat belajar.  

Dampak perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap proses 

pembelajaran adalah diperkayanya sumber dan media pembelajaran, seperti buku 

teks, modul, overhead projector, film, video, televisi, slide, hypertext, web, dan 

sebagainya. Guru profesional dituntut mampu memilih dan menggunakan 

berbagai jenis media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Penggunaan media 

dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat bermanfaat sekali bagi guru 

dalam hal menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Karena dengan 
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adanya media dapat memudahkan pemahaman peserta didik dalam memahami 

materi yang sulit dipahami jika hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru 

saja. Menurut Usman (2006), guru tidak boleh meremehkan yang namanya media 

atau bahkan meninggalkan media sebagai alat bantu pembelajaran. Akan tetapi, 

guru harus mampu mencari media dan menggunakan media tersebut untuk 

membantu terlaksananya KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) agar tujuan yang 

telah ditetapkan dapat tercapai.  

Penelitian Ariyanto (2018) mengatakan bahwa kesulitan penggunaan 

media pembelajaran yaitu meliputi tingkat kesulitan materi, tingkat ketersediaan 

media, tingkat kesiapan dalam KBM, waktu pelaksanaan dan jumlah siswa. 

Selanjutnya penelitian Tofanou (2018) mengatakan media dapat berperan untuk 

mengatasi kebosanan dalam belajar di kelas. Media pembelajaran adalah salah 

satu metode dalam mengatasi segala macam persoalan dalam mengajar, bukan 

saja mengatasi persoalan, namun media pemberi pembelajaran memberi berbagai 

informasi yang jelas kepada peserata didik. Penelitian Nurohmah (2015) faktor 

dari penggunaan media pembelajaran meliputi penyampaian pembelajaran lebih 

baku, Pengajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan pelajaran. 

kejelasan dan keruntutan materi, dapat menimbulkan keingintahuan yang bisa 

merangsang siswa untuk berfikir, yang kesemuanya menunjukkan bahwa media 

mempunyai Aspek meningkatkan motivasi, menjadikan proses pembelajaran 

menjadi lebih interatif, dengan begitu bisa meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Sebagai calon guru biologi tentunya harus mendapatkan banyak 

pengalaman dalam mengajar agar bisa menjadi guru yang profesional kreatif, dan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Serta kurangnya penggunaan media pembelajaran di 

berbagai sekolah mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana penggunaan 

media pembelajaran guru IPA di SMP Se-kecamatan Sawit karena belum pernah 

ada penelitian sejenis sebelumnya, selain itu peneliti pernah magang didaerah 

tersebut sehingga memudahkan dalam meminta izin penelitian karena sudah 

mengenali guru yang berada disekolah tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas 
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maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul penggunaan media 

pembelajaran guru IPA kelas VII SMP Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit Boyolali 

Tahun Ajaran 2019/2020 pada masa pandemic covid 19. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan 

penggunaan media pembelajaran guru IPA kelas VII SMP Negeri 2 dan 3 

Kecamatan Sawit Tahun Ajaran 2019/2020 pada masa pandemic covid 19. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit. Waktu yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 6 bulan mulai dari Februari hingga Juli 

2020. 

Populasi data penelitian ini yaitu Guru IPA kelas VII di SMPN 2 dan 3 

Kecamatan Sawit yang berjumlah 4 orang yaitu 2 guru dari SMP negeri 2 Sawit, 

dan 2 dari SMP Negeri 3 sawit. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 2 guru 

IPA kelas VII SMP Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit yaitu 1 guru dari SMP 

Negeri 2 Sawit, dan 1 guru dari SMP Negeri 3 Sawit dengan masing-masing guru 

sebanyak 1 KD dengan Teknik pengambilan sampel dengan cara simple random 

sampling. Adapun Teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi 

dan wawancara.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang 

digunakan guru IPA kelas VII SMP Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit Boyolali 

tahun ajaran 2019/2020 pada masa pandemic covid 19. Data penelitian berupa 

jenis media yang digunakan, Alasan penggunaan media, dan kendala didalam 

pembelajaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan 

intrumen yang telah dibuat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berupa penggunaan media pembelajaran guru IPA kelas VII SMP 

Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit Tahun Ajaran 2019/2020 pada masa pandemic 

covid 19 meliputi beberapa aspek seperti jenis media yang digunakan, alasan 

penggunaan media pembelajaran, dan kendala didalam pembelajaran. 
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Tabel 1. Rekapitulasi data Penggunaan media pembelajaran guru IPA kelas VII SMP Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit Boyolali TA 

2019/2020 melalui RPP dengan mengambil 1 KD dari setiap guru. 

Aspek 

SMPN 2 sawit 

 

SMPN 3 Sawit 

 

KD 3.14 : Memahami sistem tata surya, rotasi, dan revolusi bumi dan bulan 

serta dampaknya bagi kehidupan dibumi 

KD 3. 6 : Mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel 

sampai organism dan komposisi utama penyusun sel 

Materi Materi 

Komponen 

penyusun tata 

surya 

Gerak planet dan 

hokum kapiler 

Gerak bumi dan 

bulan 

Akibat rotasi 

dan revolusi 

bumi 

Struktur organisasi 

kehidupan mulai 

dari tingkat sel 

sampai organisme 

Perbedaan antara 

sel hewan dan 

tumbuhan 

Macam-macam 

jaringan pada 

manusia, 

tumbuhan, dan 

hewan 

Macam-macam 

system organ pada 

manusia dan 

tumbuhan 

Jenis Media 

yang digunakan 

Media visual 

diam yang 

diproyeksikan 

: Powerpoint 

yang berisi 

materi tentang 

komponen 

penyusun tata 

surya, LCD 

Media visual 

diam yang di 

proyeksikan : 

Senter dan bola 

kaki 

Media visual diam 

yang diproyeksikan : 

Kertas, spidol 

Media visual 

diam yang 

diproyeksikan 

: Powerpoint, 

Globe, pensil, 

bola pimpong, 

senter 

Media visual diam 

yang 

diproyeksikan : 

Powerpoint 

tentang struktur 

organisasi 

kehidupan, LCD 

Media visual 

diam yang 

diproyeksikan : 

powerpoint 

tentang 

perbedaan antara 

sel hewan dan 

tumbuhan, LCD 

Media realia : 

Mikroskop, 

preparat awetan 

otot polos, otot 

lurik, otot 

jantung, batang 

monokotil, dan 

batang dikotil 

Media Realia : 

Torso system 

organ manusia 

dan tanaman 

dihalaman 

sekolah 

Kendala didalam 

pembelajaran 

Adanya siswa 

yang jahil 

mengganggu 

temannya 

sehingga 

suasana kelas 

kadang tidak 

kondusif 

Siswa salah 

dalam 

penggunaan 

media 

Guru perlu 

meningkatkan lagi 

kemampuan 

pengelolaan kelas 

Siswa susah di 

atur, media 

sering 

dijadikan 

mainan 

siswa yang dibelakang tidak bisa 

melihat ppt sehingga jadi tidak 

memperhatikan 

banyak siswa 

yang belum 

paham 

menggunakan 

mikroskop 

Siswa terlalu 

antusias sehingga 

rebutan ingin 

memegang torso, 

sehingga kelas 

jadi tidak 

kondusif 

Alasan penggunaan media 

pembelajaran 

 

Mempermudah pemahaman siswa  - Meningkatkan minat 

belajar siswa 

-Media sudah tersedia disekolah       -Menciptakan suasana 

kelas yang beda 

-Media sudah tersedia disekolah – menumbuhkan motivasi siswa 

-mempermudah pemahaman siswa -membuat suasana lebih aktif 
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3.1 Jenis media yang digunakan 

Jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran bermacam-macam, yaitu 

media audio, visual dan audio visual. Pada saat melakukan penelitian, materi yang 

diajarkan di SMPN 2 Sawit dan SMPN 3 Sawit berbeda. Oleh karena itu 

penggunaan media nya juga berbeda sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. 

Hasil penelitian jenis media yang digunakan berdasarkan RPP dengan masing-

masing guru 1 KD disajikan pada tabel 1. 

 Berdasarkan hasil dokumentasi RPP, di SMPN 2 Sawit pada pertemuan 

pertama materi komponen penyusun tata surya menggunakan media visual diam 

yang diproyeksikan berupa powerpoint yang berisi materi tentang komponen 

penyusun tata surya dan LCD. Pada pertemuan dua yaitu materi gerak planet dan 

hukum kapiler menggunakan media media visual diam yang di proyeksikan 

berupa senter dan bola kaki. Pada pertemuan 3 yaitu materi Gerak bumi dan bulan 

menggunakan media visual diam yang diproyeksikan berupa kertas dan spidol. 

Pada pertemuan 4 yaitu materi akibat rotasi dan revolusi bumi menggunakan 

media visual diam yang diproyeksikan berupa powerpoint, globe, pensil, bola 

pimpong dan senter.  

 Pada materi tata surya jenis media yang digunakan disekolah A yaitu jenis 

media visual diam yang diproyeksikan. Media tersebut ada yang dibuat sendiri 

dan ada yang dibawa oleh siswa. Contoh media yang dibuat sendiri yaitu 

powerpoint. Sedangkan media yang dibawa oleh siswa seperti senter, kertas, dan 

pensil. Sedangkan media yang sudah tersedia disekolah contohnya bola kaki, 

globe, bola pimpong, spidol dan LCD. Pada materi tata surya tidak terdapat 

perbedaan penggunaan media dari tahun ke tahun, guru sekolah A mengatakan 

“pada materi ini media yang digunakan setiap tahun sama, kecuali pada materi 

lain, kadang media tidak tahan lama sehingga tahun berikutnya sudah tidak bisa 

digunakan lagi dan harus mengganti yang lain”.  

Selanjutnya di SMPN 3 sawit, pertemuan pertama materi struktur organisasi 

kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme menggunakan media visual 

diam yang diproyeksikan berupa powerpoint tentang struktur organisasi 

kehidupan dan LCD. Sedangkan pertemuan kedua materi perbedaan antara sel 
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hewan dan tumbuhan menggunakan media visual diam yang diproyeksikan 

berupa powerpoint tentang perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan dan LCD. 

Kemudian untuk pertemuan ketiga yaitu materi macam-macam jaringan pada 

manusia, tumbuhan, dan hewan. Adapun media realia pada materi ini berupa 

mikroskop, preparat awetan otot polos, otot lurik, otot jantung, batang monokotil, 

dan batang dikotil. Terakhir pada pertemuan 4 yaitu materi tentang macam-

macam sistem organ pada manusia dan tumbuhan menggunakan media realia 

berupa torso sistem organ manusia dan tanaman dihalaman sekolah. 

Pada materi system organisasi kehidupan jenis media yang digunakan yaitu 

media visual diam yang diproyeksikan dan media realia. Media tersebut ada yang 

dibuat sendiri dan sudah tersedia di sekolah. Contoh media yang dibuat sendiri 

seperti powerpoint dan tanaman yang berada di halaman sekolah. Guru di sekolah 

B mengatakan bahwa tanaman yang digunakan sebagai media ditanam bersama-

sama oleh siswa. Penanaman yang dilakukan siswa setiap hari jumat bersih. 

Selanjutnya media yang dibeli dan sudah tersedia disekolah seperti mikroskop, 

preparat awetan, torso, dan LCD. Pada materi sistem organisasi kehidupan tidak 

terdapat penggunaan media dari tahun ke tahun, akan tetapi guru mengatakan 

“pada pertemuan ketiga yaitu tahun 2018 saya baru menggunakan media 

mikroskop. Hal ini dikarenakan adanya guru baru yang masuk ke sekolah, guru 

tersebut sudah  memahami bagaimana cara penggunaannya. Jadi menggunakan 

mikroskop dan preparat awetan merupakan hal yang baru pada sekolah ini. 

Sebelum menggunakan media mikroskop, saya hanya menggunakan powerpoint 

pada pertemuan ketiga ini”.  

Berdasarkan tabel 1 diperlihatkan bahwa jenis media visual diam yang 

diproyeksikan mendominasi sebagai media pembelajaran yang digunakan oleh 

guru dalam konsep pembelajaran terutama pada materi Tata surya dan Sistem 

organisasi kehidupan. Hal ini sejalan dengan penelitian Primasari (2014) yang 

mengatakan bahwa penggunaan media visual diam yang diproyeksikan banyak 

dipilih karena lebih mudah dalam pengaplikasiannya, dapat memberikan suasana 

yang lebih hidup dengan penampilan yang lebih menarik, dan disamping itu dapat 

pula digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata.  
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Media yang dapat digunakan untuk materi Tata surya dan Sistem organisasi 

kehidupan bermacam-macam, penelitian Wamiliana (2019) menambahkan bahwa 

media pembelajaran untuk materi Tata surya bisa menggunakan media 

pembelajaran interaktif berbasis 3D (3 dimensi) tentang tata surya yang dipelajari 

pada materi belajar tata surya pada sekolah menengah pertama. Sehingga 

memberikan solusi alternatif dalam proses belajar mengajar sehingga lebih 

interaktif dan memudahkan pengguna dalam menerima materi tentang tata surya. 

Penelitian Masri (2018) juga menambahkan pada materi tata surya bisa 

menggunakan media teknologi Augmented Reality (AR) Kelebihan dari AR 

adalah tampilan visual yang menarik, karena dapat menampilkan objek 3 Dimensi 

beserta animasinya yang seakan-akan ada pada lingkungan nyata sehingga 

Augmented Reality dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media 

pembelajaran untuk mengenalkan planet-planet sistem tata surya yang mampu 

membuat pengguna tertarik, memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi bagi pihak yang menggunakannya.  

Pada materi Sistem organisasi kehidupan, menurut penelitian Pratiwi (2017) 

media pembelajaran tidak harus monoton, bisa menggunakan media education 

games yang mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar biologi. 

Selanjutnya menurut penelitian Hidayati (2017) penggunaan media mikroskop 

pada materi Sistem organisasi kehidupan pelaksanaannya kurang efisien, 

penggunaan bahan bekas dapat dijadikan media pembelajaran yang mudah, 

murah, dan dapat mengurangi jumlah sampah dilingkungan.  

3.2 Kendala didalam pembelajaran  

Kendala di dalam pembelajaran merupakan suatu hambatan yang dirasakan oleh 

sekolah, guru dan siswa. Hal ini yang menyebabkan mengapa pada proses 

pembelajaran terkadang banyak guru yang tidak menggunakan media. Hasil 

wawancara dengan 2 guru yang berasal dari 1 guru SMPN 2 Sawit dan 1 guru dari 

SMPN 3 Sawit diperlihatkan bahwa kendala dalam pembelajaran bukan berasal 

dari bagaimana penggunaan media itu sendiri, akan tetapi kendala berasal dari 

siswa yang memiliki berbagai sifat dan karakter. Hasil penelitian kendala dalam 

pembelajaran disajikan pada table 4.1. 
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Berdasarkan hasil wawancara, Guru SMPN 2 Sawit mengatakan “kendala 

dalam pembelajaran media tentunya ada, akan tetapi tidak berasal dari 

penggunaan medianya akan tetapi dari siswanya”. Kendala untuk setiap media 

berbeda, pada materi tata surya pertemuan pertama menggunakan media 

powerpoint. Kendalanya yaitu adanya siswa yang jahil mengganggu temannya 

sehingga suasana kelas kadang tidak kondusif. Kemudian pertemuan kedua 

menggunakan media senter dan bola kaki. Kendalanyanya ialah siswa salah dalam 

penggunaan media, karena terkadang siswa cowok menyalahgunakan media 

pembelajaran contohnya seperti bola kaki yang digunakan untuk bermain. 

Selanjutnya pada pertemuan ketiga menggunakan media kertas. Adapun kendala 

dalam pertemuan ketiga ini ialah guru tidak pintar dalam mengkondisikan. 

Terakhir pertemuan keempat yaitu menggunakan media  Powerpoint, globe, 

pensil, bola pimpong dan senter. Kendala pada pertemuan terakhir ini ialah siswa 

susah diatur, media sering dijadikan mainan, ketika menggunakan globe tidak 

banyak siswa yang menggunakan globe untuk belajar, akan tetapi digunakan 

untuk bermain sehingga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak fokus. 

Berdasarkan pengamatan pada saat magang, siswa disekolah ini merupakan siswa 

buangan yang sudah tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 3, hal ini yang 

menyebabkan siswa susah di atur pada saat kegiatan belajar mengajar.  

Guru SMPN 3 Sawit mengatakan “untuk kendalanya setiap pertemuan itu 

berbeda, karena memang tingkat kesulitan materi dan media yang digunakan juga 

berbeda, tergantung kita sebagai gurunya saja yang terkadang memang harus 

pintar-pintar dalam pengkondisian kelas”. Pada materi sistem organisasi 

kehidupan pertemuan pertama dan kedua menggunakan media  powerpoint. 

Kendala pada pertemuan pertama ini ialah sebagian siswa yang duduk dibelakang 

tidak bisa melihat ppt sehingga jadi tidak memperhatikan. Akan tetapi hal ini 

sudah teratasi dengan menambahkan banyak gambar pada ppt. Dengan melihat 

gambar-gambar atau video siswa jadi tertarik dan fokus kembali pada 

pembelajaran. Kemudian untuk pertemuan ketiga menggunakan media 

mikroskop. Adapun kendalanya ialah masih banyak siswa yang belum paham 

menggunakan mikroskop. Oleh karena itu apabila pada saat menggunakan 
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mikroskop, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembagian kelompok 

dengan cara menggabungkan anggota kelompok yang sudah paham cara 

penggunaan mikroskop dan yang belum paham, sehingga bisa saling belajar. 

Media preparat awetan kendalanya ialah rawan pecah sehingga harus lebih 

berhati-hati dan harus lebih ekstra dalam mengajar. Pada pertemuan keempat 

menggunakan media torso. Kendalanya ialah siswa terlalu antusias terhadap 

media torso dan pada rebutan ingin menyentuh torso, sehingga kelas jadi tidak 

kondusif. Akan tetapi tidak jadi sesuatu masalah yang besar karena dengan begitu 

siswa jadi lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. 

Penelitian Yelnisa (2010) menambahkan upaya yang bisa dilakukan oleh 

guru untuk mengatasi kendala penggunaan media pembelajaran adalah dengan 

berdiskusi dengan sesama guru IPA bagaimana cara pengkondisian kelas, 

mengikuti pelatihan dalam menggunakan media, mengikuti seminar penggunaan 

media agar ilmu semakin bertambah, dan memahami kondisi kelas dan siswa agar 

pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.  

3.3 Alasan Penggunaan Media Pembelajaran 

Pada proses pembelajaran guru perlu menggunakan media yang dapat 

memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Pada prakteknya banyak alasan 

kenapa guru harus menggunakan media saat pembelajaran berlangsung. Hasil 

wawancara mengenai alasan penggunaan media pembelajaran disajikan pada tabel 

1. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMPN 2 Sawit dan SMPN 3 

Sawit, ada beberapa alasan penggunaan media pembelajaran yaitu karena 

mempermudah pemahaman siswa, media sudah tersedia disekolah, meningkatkan 

minat belajar siswa, menciptakan suasana kelas yang berbeda, menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, dan membuat suasana kelas lebih aktif. Tingkat kesulitan 

materi menjadi alasan utama guru dalam menerapkan atau menggunakan media 

pembelajaran sehingga dengan menggunakan media mempermudah pemahaman 

siswa. Penggunaan media dapat memudahkan guru dalam penyampaian materi 

yang bersifat abstrak dan sulit menjadi materi yang dapat dimengerti oleh siswa 

dan tidak terjadi miskonsepsi terhadap pengetahuan. Menurut Priyayi (2016) guru 
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merupakan salah satu penanggung jawab pembelajaran di sekolah. Selanjutnya 

menurut Sardiman (2017) peranan guru dalam proses belajar mengajar adalah 

peranan guru sebagai mediator, artinya guru sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar mengajar. Mediator disini juga dapat diartikan sebagai penyedia media 

pembelajaran. Guru memiliki peranan penting dalam pengelolaan faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa. Konsep tentang guru sebagai sumber belajar, dapat 

dirubah menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Penggunaan media yang 

tepat dan baik saat proses pembelajaran mempunyai keuntungan bagi guru dan 

siswa salah satunya membantu kelancaran proses belajar mengajar, bermanfaat 

untuk siswa dalam meningkatkan pengenalan, dan pemahaman terhadap materi. 

Penggunaan media juga dipengaruhi oleh ketersediaan media. media 

pembelajaran merupakan salah satu fasilitas dari sekolah yang bisa digunakan 

oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Adanya media 

pembelajaran merangsang siswa untuk berpikir dan beranalisis. Melalui media 

peserta didik memperoleh pesan dan informasi sehingga membentuk pengetahuan 

baru pada siswa. Penggunaan media bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Susarno (2010) yang mengatakan bahwa 

hasilnya ketika guru menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran, siswa 

merasa termotivasi dan terangsang untuk mengikuti pembelajaran biologi. Peran 

dan tugas guru sebagai penanggung jawab proses pembelajaran  yang membuat 

guru harus mempersiapkan sesuatu yang bisa mendukung proses pembelajaran 

agar tidak monoton dan bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa.  

Penggunaan media berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa, 

memberikan konsep baru, serta siswa bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan penelitian Fitriyani (2017) yang 

mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran juga guru dituntut untuk mampu 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

Media pembelajaran berperan sebagai sumber belajar yang dapat menghantarkan 

pesan dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi sehingga proses 

pembelajaran lebih efektif.  
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Menurut guru SMPN 2 dan 3 Sawit, terdapat perbedaan apabila 

menggunakan media dan tidak menggunakan. Guru SMPN 2 mengatakan 

”terdapat perbedaan jika menggunakan media dan tidak mbak, kalau 

menggunakan media saja kadang mereka tidak paham materi yang di ajarkan 

apalagi tidak menggunakan media. Kadang mereka juga bosan kalau 2 jam 

pelajaran hanya belajar materi yang ada dibuku jadi harus diselingi dengan 

menggunakan media”. Guru sekolah B mengatakan “ada perbedaan mbak, 

perbedaannya kalau menggunakan media mereka lebih tertarik lagi untuk belajar, 

karena menurut mereka ada sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lihat 

jadi mereka penasaran dan ada rasa ingin tahu yang besar. Jadi, kalau pada saat 

kegiatan belajar mengajar tidak menggunakan media mereka jadi bosan, apalagi 

kalau kita hanya menggunakan buku paket dari sekolah bisa dipastikan mereka 

akan sangat bosan. Makanya saya berusaha sebisa mungkin setiap belajar selalu 

ada media agar mereka lebih bersemangat lagi dan bisa dengan mudah memahami 

materi yang sedang di ajarkan”. Hal ini sesuai dengan penelitian Kustandi (2011) 

yang mengatakan bahwa media mempunyai kedudukan di sistem pembelajaran, 

umumnya yaitu alat mempermudah pemahaman, alat penghantar pesan, 

penguatan, pengganti guru dalam menjelaskan informasi lebih detail, cermat, 

menarik dan jelas. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian Partiyah 

(2009) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan belajar mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran berhasil dengan cukup baik, dengan alasan 

siswa lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran, lebih aktif, lebih mudah paham 

karena memperjelas materi pelajaran, termotivasi, anak tidak merasa jenuh serta 

meningkatkan prestasi anak. Sehingga penggunaan media dalam kegiatan belajar 

mengajar penting agar dapat tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan bahwa Jenis 

media yang digunakan di SMPN 2 Sawit pada materi tata surya meliputi visual 
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diam yang diproyeksikan (powerpoint, senter, bola kaki, kertas, spidol, globe, 

pensil, bola pimpong), sedangkan di SMPN 3 sawit jenis media yang digunakan 

pada materi Sistem organisasi kehidupan menggunakan visual diam yang 

diproyeksikan (powerpoint) dan realia (mikroskop, preparat awetan, torso, dan 

tanaman)Alasan penggunaan media di SMPN 2 dan 3 Sawit yaitu mempermudah 

pemahaman siswa, media sudah tersedia disekolah, meningkatkan minat belajar 

siswa, menciptakan suasana kelas yang berbeda (lebih aktif), dan menumbuhkan 

motivasi belajar siswa. Kendala didalam pembelajaran di SMPN 2 dan 3 sawit 

bukan berasal dari guru yang tidak bisa menggunakan media, akan tetapi berasal 

dari siswa dikarenakan memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda.    

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu 

Bagi peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian disarankan menambahkan 

metode observasi agar data yang didapat lebih konkrit. Perlu ditingkatkan 

kemampuan guru dalam bidang Ilmu teknologi sehingga media pembelajaran 

yang digunakan dapat sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekolah melatih 

guru-guru lebih lanjut dalam menggunakan media, memilih media yang bervariasi 

dan lebih terkini sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Bagi peneliti selanjutnya, 

hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pembekalan untuk mengkaji lebih 

dalam tentang penggunaan media pembelajaran IPA.  
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