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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

    Gur 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 

menggabungkan penemuan mekanik dan elektronik untuk tujuan pengajaran. 

Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosessor yang 

melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. Berdasarkan 
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perkembangan teknologi tersebut, media pengajaran dikelompokkan ke dalam 

empat bagian, yaitu: (1)   Media Hasil Teknologi Cetak, (2) Media Hasil 

Teknologi 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 adanya media dapat memudahkan pemahaman peserta didik 
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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) alasan 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 



 
 

4 
 

penelitian karena sudah mengenali guru yang berada disekolah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas 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 pandemi 

covid 19. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terfokus maka perlu pembatasan masalah. Dalam 

penelitian ini difokuskan pada hal-hal berikut:  

1. Subjek dalam penelitian ini adalah media pembelajaran guru IPA kelas VII 

SMP Negeri 2 dan 3 Kecamatan Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2019/2020 

pada masa pandemi covid 19 

2. Objek dalam penelitian ini adalah guru IPA kelas VII SMP Negeri 2 dan 3 

Kecamatan Sawit Boyolali tahun ajaran 2019/2020 pada masa pandemic 

covid 19 

3.  Parameter dalam penelitian ini adalah: 

a. Jenis media pembelajaran yang digunakan 

b. Alasan penggunaan media pembelajaran  

c. Kendala didalam pembelajaran 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penggunaan media 

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

Boyolali Tahun Ajaran 2019/2020 pada masa pandemi covid 19? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan ini adalah sebagai berikut: “Mengetahui penggunaan media 

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

Boyolali Tahun Ajaran 2019/2020 pada masa pandemi covid 19”. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti  

a. Menambah pengetahuan peneliti mengenai penggunaan media 

pembelajaran pada saat proses pembelajaran berlangsung agar kelak dapat 

menjadi guru yang profesional, kreatif, dan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

2. Bagi Guru  

a. Mengetahui media pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat 

memperbaiki dan meningkatkan penggunaan media pembelajaran IPA 

3. Bagi pengelola sekolah 

a. Mengetahui kinerja guru sehingga kepala sekolah bisa membuat program 

untuk dapat meningkatkan penggunaan media pembelajaran disekolah 

tersebut. 


