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ABSTRAK 

Peningkatan mutt1 pendidikan di Indonesia dimulai dari tingkat 
pendidikan dasar. Salah satu upaya dalam meningkatkan peranan guru adalah 
melalui peningkatan profesional mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui 
kegiatan in service training yang dapat dilahckan melalui kegiatan penatatan, 
latihan, lokakarya dan sejenisnya. 

Dalarn rangka peningkatan profesional staf pengajar melalui program 
pengabdian pada masyarakat jurusan Kurikulurn dan Telmologi Pendidikan 
telah melakanakan "Latihan Pernbuatan Media Pengajaran Sederhana dan 
Penggunaannya dalarn Proses Belajar Mengajar" lcepada guru-guru SD Kecamatan 
Ulakan Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan untuk meninglcatkan 
pemahaman mereka tentang media pendidikan serta terampil membuat dan 
menggunaltannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil latihan ini 
cliharapkan agar dii~nplcmentnsjli;~n dnlam pclfili~2nfian tugas profcsi merckn cli 
lapangan nantinya. 

Pelatihan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hasil latihan 
yang telah dilaksanakan, sehingga diperoleh garnbar sejauh manakah 
peningkatan pemahaman peserta, bagaimana implementasinya, kendaln apa 
yang ditemui dan upaya apa yang telah clilakukan dalam pembuatan dan 
penggunaan media sederhana d a l m  proses men~ajar cli lapangan. 

Penelitian ini menggunakan instrumen bempa angliet yang diberikan 
kepada responden. Sarnpel penelitian ini adalah seluruh peserta laahan. Dalarn 
penelitian ini seluruh populasi dijadikan sampel (total sanpli~ts). Data yang 
terkumpul dianalisis dengan t e h k  persentase. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui lebih dati separoh 
responden menyatakan terdapat peningkatan pemahman terhadap rnateri 
media pendiddcan yang sudah ditatarkan. Kendala yang ditemui responden 
dalam membuat meda pembelajaran disebabkan oleh "terbatasnya waktu", 
"hcrangnya bakat", dan "kurangnya fasilitas penunjang". Selain itu kendala 
berkenaan "kurangnya dana" juga berpengaruh signifilian. Diharaphn pada 
pembuat program berikutnya agar lebih menycmpumakan programnya ufltulc 
masa )rang nkan datnng, dan para pcserta supaya lebih meningkatlcan 
implcmentasi hasil latihan ini. 



1 
Sehubwlgan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri I'adang bekerjasarna 

'. dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kcpada Masyarakat, Ditjcn Dikti Dcpdiknas 
dengan surat perjanjian kerja Nomor : 006/SP2H/PP/DP2M/III/2008 Tanggal 6 Maret 2008: 
dengan judul Evnluasi ter!rhhp Pelaksnnaniz Peilgabdim ICe~~ntln Mnsynrtrlint ycing clilnkuknn 
olelr Strrf Pengnjar Jlirrrsart Ir'TP FIP UNP ( Stutli Gvtrluntif cli Keccrmata~l Uhknrt Ku bupnten 
Patlartg Pnrianran) 

i . 
1 . 

PENGANTAR i '.. 

! I .  Kami menyambut gembira usalla yang dilakukan' peneliti untulc ~nenjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, kl~ususnya yang bcrkaitan dengan pcrn~asalahal~ penclitian tersebut 

, di atas. Dengan sclcsainya penclitian ini, Lcmbaga l'cnc1it1;ui Unive~sirns Negeri l'adang tclah 
I dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai b?ginn uprlyrl pcnting dalanl 
I peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
; . diharapkan me~nberikan masukan bagi instansi tcrkait dalam rengko penyusunan kcbijakan 
I pembangunan. 

1 

I Masil penelitian inr telah ditelaah ole11 tin1 pembal-ras usul dan laporn11 penclitian, 
i .kemudian untuk tujuan.diseminasi, hasil penelitian ini telnh cliscminarkan clitingkat nasional. 

~ u d u h - r n u d a h a n  penelitian ini bermanfaat bagi pengcmhnngan ilmn pad2 un~umnya, dan 
I peningkatan mutu staf akademik Univpsitas Negeri Padang. 

' . .  

Kegiatan penelitian n~cndukung pe~lgenibangan ilnlu serta terapannya. Dalam ha1 ini, 
' Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang .berusalia mendorong dosen untuk melakukan 

. . 
. .penelitiai sebagai bagian integral dari kegiatan rnenga.jarnyo, boik yang sccara langsung dibiayai .. ' 

' 

" ole11 dana Univcrsitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kcpacla Ixrbagai pihak yang 
I membantu pelaksanaan penelitian ini. Sccara I<l~usus, kami n~cnyan~pailian Lcrimn kasili lcepndn 
1 

/ Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdilcnas yang telah 

I memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama 
I yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan scbagain~ana yang ' diharapkan dan semoga kcfiasama yang baik ini akan mcnjatli lcbih baili lagi cli masa yang aka11 
I datang. 

, . Sama dengan instansi terkait. 

I Terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini pendidiban disoroti secara tajam baik oleh 

masyarakat, pemerintah, lulusan maupun oleh peserta didik sendiri. 

Sorotan itu ditujulzan kcpad2 insan pcndidilian terntam:) ~ u r u  dan lembaga 

pendidikan. Kenyataan memprihatinkan itu tentu saja cukup merisaultan 

bagi semua pihak, terutama bagi insan pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat 

dimaklumi, sebab peranan ppru dalam lcmbaga pcndidikan ini sangat 

menentukan liebcrhasilan suatu lcmbaga pcndidi1c;ln. 

Salah satu usaha yang amat penting untuk meningltatlzan peranan 

mereka adalah melalui peningkatan profesional guru. Hal ini dapat 

dilakukan tidak saja melalui usaha perbaikan di dalam lembaga pcndidilian 

guru sebagai pendidikan pra jabatan (pre service education), tetapi jug? 

melalui program penyetaraan, kegiatan penatarsn, Iatihan dan semacamnya 

(in senrice training). 

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai salah satu J2PTK, 

khususnya jurusan Kuriliulum Teknologi Pendidilcan (KTP), sepoganyalah 

ikut berperan alttif dslam u p a y  peningltatan dan perbsilian ini berupa in 

service training demi tercapainya tujuan pendidiltan nasional ;rang 

menekankan Iiepada peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pcndidilian. 



Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya 

Dharrna Pengabdian pada Masyarakat, s h f  peng~jar  Jurusan I<TP memiliki 

tanggung jawab dalam peningkatan mum pendidikan yans dapat berupa 

sumbangan atau pengabdian kepada masyarakat, betapapun kecilnya 

sumbansan itu, yakni berupa in service training. 

Tiap dharrna dari Tri Dharrna Perguruan Tinggi tidak boleh dilihat 

secara terpisah, melainkan merupakan suatu kesatuan, artinya antara Iretiga 

dharma tersebut terdapat interrelasi dan interdepedensi. Jadi, dharrna 

pengqbdian pada masyarakat selnlu erat ltaitannya dengan dharma 

pendidikan dan dharrna penelitian. 

Pengabdian pada masyaraltat adalah pengamalan ilmu dan tclcnologi 

pang dilalcukan oleh perguruan tinggi secara melembaga dan langsung 

Itepada masyarakat untuk mensukseskan pembanpnan dan pengembangan 

sumber daya manusia ke arah terciptanya manusia pembanpnan dan 

terbinanya masyarakat helajar. Kalimat tersehut mengandung makna bahwa 

ilmu !rang di;imallcan itu hams rclevan ctengan spcsialisasi licalilian masing- 

Sehubungan dengan ha1 tersebut, sesuai dengan spesialisasi keahlian 

dan salah sntu unjulc keja  program Teknologi Pendidikan yaitu 

"memproduksi media instruksional", di mana jurusan ini lebih menfolc~isltan 

ltompentensinya lcepada lcemampuan dan lteteran~pilan merancang, 

memproduksi dan mcngpnaltan mcdia pendidi1;:in ini, maka bentuk 

lcegjatan ynng diprogamlian dnlam ranglia penpl~dian pada ~nasyaraliat 



diantlranya adalah berupa "Istihan Pembuatan Media Pcngajaran dan 

Penggunaannya sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 
' 

Rasional jurusan K T ~  melaksanakan latihan ini didasarkan kepada 

pendapat bahwa media pendidikan sangat besar manfaatnya sebagai alat 

bantu dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan 

suasana belajar menjadi lebih hidup. 

Mengenai peranan positif media pendidikan dalam proses 

pembelajaran, barangkali kita semuanya sudsh menyadari. 

Pengalaman menunjultkan bahwa dalam berkomunikasi antara p r u  

dan siswa pering tejadi penyimpangan dan hambatan sehingga terjadi 

Icesalahan pengertian. Hal ini antar:i lain discbablian olch adanya 

ltcccndrungan verbalismc, kctidaltpastian pengaj;ir, kurangnya minat dan 

ltegairahan belajar. 

Salah satu usaha untuk mengatasi ha1 tersebut ialah mcmsnfaatltan 

media sebagai alat bantu mengajar, sehab Fungsi media pengajaran sclain 

scbagai stin~ulus jug;) unn~li n?cninl;l.r;~tl;:rn ~lclitifitas pcncrim;ian d;in 

liesesuaian informasi. Hasil penelitian menunjukltan 20Yn hasil )rang 

diperoleh dari penjelasan verbal dan 80°/0 dari verbal yang ditunjang 

dengan penggunaan media pengajaran. Wajarlah kiranys dalam GBMN 

(1 998:152), bahwa prasarana dan sarana pendidilian, media pendidikan 

serta fasilitas lainnya perlu terus disempurnakan, ditingkatltan dan !ebih 

didapapnakan. Untuk menunjang upaya tersebut dirasa perlu peningkatan 



hemampuan guru dalam pembuatan dan pemanfaatan media pengajaran. 

Guru hams mampu membuat suana belajar yang serasi dengan memilih, . . 

merencanakan, membuat dan menggunaltan media pengajaran sebagai alat . 
banm dalam proses pembelajaran sesuai d e n g n  tujuan yang akan dicapai. 

Namun, disisi lain lrita alami bahwa bclum semua p r u  mempunyai 

kemampuan atau ketcrampilan . -dalam mcmilih atau menctnpknn dan 

mcmbuat media pcngajaran schagai n l n t  bsntu mcnpjar dalam proses 

pembelajaran. Untuk tahun angaran 2005/2006 lokasi pang ditctapkan 

ialnh Kecamatnn Ulakan Kabupatcn Padang Pariaman. 

nerdasarkan hasil wawnncara dengan bclxrapa orang c p r u  SD di 

lokasi tersebut, mereka mengalami kesulitan dalam pembuatan dan 

penggunaan media pengajaran sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran. Kesulitan yang merelta alami antara lain adalah: 

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam memilih, 

mcmbuat dan menwnakan media pengajaran sebagai alat bantu dalam 

proses pembelqj aran. 

2. Icurangnya dana dan fasilitas yang tersedia untuk pembuatan media 

pengajaran tersebut. 

3. Jarang selcali diadalcan latihan-latihan secara terprogam tentang 

pembuatan dan pengpnaan media pcngajaran sebagai alat bantu 

mengajar yang efektif 



4. Terbatasnya waktu untuk membuat media pengajaran sebagai alat bantu 

dalam proses pembelajaran. '. 

Rerdasarkan hal-ha1 di atas dan analisis kebutuhan dan guru-guru di 

Kccamatan tersebut, maka ditetapkan suatu "Pro~ram Pcngsbdian pnda 

Masyarakat" yang akan dilaksanakan berupa : "Penataran dan Latihan 

Pembuatan Media Sederhana sebagai Alat Bantu dalam Proses 

Pembelajaran". 

Program ini telah dilaksanalran pada bulan September 2005. 

Penataran dan latihan ini diikuti oleh 25 orang guru, dimana setiap SD yang 

berada di lzawasan tersebut diwakili oleh seorang guru. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk membantu guru-guru SD dalam dalam menetapkan, 

merancang, membuat dan mengpnakan mcdia scdcrhana sebagai alat 

bantu mengajar dalam proses pembelajaran di SD. 

Secara rinci tujuan kegiatan berupa latihan dasar ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Para guru memahami arti dan fungsi slat l ~ a n t u  mengajar dalam proscs 

pembelqj aran. 

2. Para guru memahami dan mengenal berbagai media pembelajaran 

sebagai alat bantu mengajar terutama yang prsl<tis atau sederhana dan 

mudah membuatnya dengan biaya yang kecil. 
0 

3. Para guru dapat memiljh media pembelajaran sebagai alat bantu 

menpjar y:ing tcpat, yang rclcvan dcngan pencapsian tujuan. 



4. Para guru dapat membuat berbagai jenis media sederhana sebagai alat 

bantu mengajar di S D  dan dapat mengpnakannya. 

5. Teralrhir, diharapkan pada bwru y;lnS telah mendapat latihan tersebut 

dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya dan 

keterarnpilan yang dilatihkan dalam proses pembelajaran yang 

dilaksanakannua di lapangan. Untulc mcncapai tujuan tersebut, mereka 

telah memperoleh materi yang relevfin dan Iatihan pemhufitannpfi. 

Dalam pengelolaan suatu program ada tiga ha1 yang perlu 

dipertimbangkan yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) evaluasi. 

Ketiga faktor itu merupakan tolak ukur/sebag;qi penentu keberhasilnn suatu 

program yang telah dilaltsanaltan. Antara ltegiatan perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi mempunyai kaitan yang erat dan tidalr dapat 

dipisahlcan satu sama lain. 

~ u a &  program yang telah mempunyai perencanann yang matang 

dan tclah dilalcsanaltan dcngan bail;, belum tcntu hasilnya sesuai dengan 

tujilan yang diharapl\-:~n scl~elum tlilaltulian cv;~luasi. 

Evaluasi seperti diltetahui meliputi evaluasi proses, hasil dan 

evaluasi dampak. Evaluasi proses dan hasil sudfih dapat dikctah~u se\valttu 

pengqhdian masyaraltat tersehut dilaksanakan. Sedanglian evaluasi dsmpali, 

paitu evaluasi terhadap implcmentasi hasil penataran/latihan baru dapat 

diiihat atau diketahui selang beherepa waktu kernudian setelah ditenpkan 

di lapangan. 



Latihan ini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun yang lalu. 

Dengan demikian, sudnh waktunya untuk mengevaluasi implementasi dari 

l~asil latihan tersebut. 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sejauh 

mana peningkatan pemahaman dan wawasan serta implementasi hasil 

latihan oleh para peserta latihan di tcmpat tugas masing-masing. 

Gambaran yang dipcrolch mcrupakan input l)a@ staf pengajar 

jurusan KTP untuk penyempurnaan program Pengabdian pada Masyarakat 

dimasa yang akan datang. 

1.2. Pembatasan dan  Penlmusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang 

ingin dicapai, maka penelitian ini mencoba mengevaluasi implcmentasi 

hasil pengabdian pada 'ma~~arakat  yang telah dilaksanakan bulan September 

2005 yang lalu berupa "Penataran T,atihan Pcmbuatan Mcdia Scdcrhana 

sebagai Alat Bantu Mengajar". Sasaran yang dibcri penstaran dan latihan 

adalah pru-guru Sl3 di ICecamatan Ulakan. lrnplemcntasi hasil pengabdian 

pada masyarakat ini merupalcan suatu bidang yang sangat luas untuk diteliti. 

Sehubungan dengan keterbatasan dma, tenaga dan \vaktu yang dipnakan, 

malia ruang lingkup masalah yang diteliti dalam studi ini dibatasi dan 

dirumuskan sebagai beriliut: 

1. Pcmahaman dan wawasan p r u - p r u  SD pcserta latihsn mulai dari 

perancangan, langlcah pembuatan clan prinsip-prinsip penmnaannya 



dalam proses pembelajaran. Apakah ada peningkatan setelah mengikuti 

latihan dari pada sebelumnya. 

2. Hasil yang diperoleh dari pengabdian pada masyarakat, berkenaan 

dengan pemanfaatan .media yang dilatihltan, sejauh mana 

diimplementasikan di tempat mereka bertugas. Adapun media yang 

dilatihkan adalah: (a) Papan tulis, @) papan panel, (3) Chart atau bagan, 

(d) Gambar, (e) Model. 

3. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pengadaan dan 

penggunaan media sederhana tersebut dalam proses pembelqj aran. 

4. Upapa-upaya apa snja yang tclah dilalrukan guru-gum untuk mengatasi 

Itendala yang merelta temui dalam pengadaan dan penggunaan m e d a  

dalam proses pembclajaran. 

Adapun guru-gum yang dipantau dalam penelitian-ini adalah semua 

guru yang telah mengikuti penataran dan latihan tersebut di atas. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Pcnelitian ini berbentuk penelitian desliriptif. Oleh sebab itu, 

beberapa pertanyaan diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Seberapa jauhkah peningkatan pcmahaman dan wawasan guru-guru SD 

peserta "Penataran dan i,atihan Pembuatan dan Penwnaan Media 

Sederhana Sebagai Alat Bantu Mengajar", mulai dari perencanaan, 



langkah-langkah pembuatan dan prinsip-prinsip penggunaannya dalam 

proses pembelajaran. 

2. Bagaimanakah gambaran (dalam persen), pemanfaatan media sederhana 

digunakan sebagai alat bantu pengajaran dalam proses pembelajaran 

oleh guru-guru SD, sebagai implementasi di lapangan berkenaan 

dengan penataran dan latihan yang telah mereka ikuti yaltni, memilih, 

merancang dan menggunaksn media sederhann: 

a. Papan tulis (terrnasuk cetalian dan stensilannya) 

b. Papan plane1 

c. Chart atau bagan 

d. Gambar 

c. Model 

3. Kendala-kendala apa sajakah yang ditemuu oleh guru-guru di 

Icecamatan Ulakan, dalam pengadaan dan penggunaan media sederhana 

)rang dilatihkan, sebagai alat bantu dalam proses pembe1;ijaran. 

4. Up:l)~~-up,aya ap:l ssjal<:11-1 y:lng tcli~h di1:lkukan p r u - g u n 1  untuli 

mengatasi kendala-kendala yang mereka temui dalam pengadaan dan 

penggunaan media sederhana sebagai alat banhi dalam proses 

pembelajaran d~ Kecamatan Ulakan. 



. . 
langlcah-langkah pcmbuamn 'dm prinsip-prinsip pcngguna;~nnya dalam 

proscs pcmbelajaran. 

2. nagairnanalrah gambaran (dalam pcrscn), pcm;~nElatan mcdi:~ sederhana 

dipnalcah sebagai alat bantu. penyjaran dalam proses pembetjaran 

olch ~wru-guru Sll,  scl,;~g;li implcmcnt;lsi di I:ipnt~glt~ bcrkcnaan 

clcngan pcnataran clan latil~nn .y;lng t.clali nierck;~ iliuti y:llcni, mctnilih, 

a. Papan tulis (termasuk cet:llcan clan stcnsil;u~ny;l) 

c. C1i;lrt atau l~agan 

3. T<cndala-lcendala npa sajslcah yang ditemui olch guru-gum di 

T<ecamatan Ulakan, dalam pengadaan clan pcnwnaan mcdia sederhana 

y:ing dilsdhkan, scbagai alat bantu dalam proses pcmbelajaran. 

4. U~;~\rn-upayn apa snjaknh )ran2 tclnli dilal<ulian g ~ ~ t - ~ i - g i r u  untuli 

mengatasi liendala-kcndala )ran2 mcrcl.;a tcmui dalam pcngadailn dan 

I>cngpnaan mcdia sedcrhnn;~ scl,n!;;li ;~lat t i  I ~ l m  proscs 

pcml~clajaran di Kccamatm Ulnlian. 



1.4. Definisi Istilah 

Untuk tercapainya ltesamaan konsep bagi pembaca laporan 

penelitian ini, dirasa perlu untuk memberikan penjelasan beberapa istilah 

sesuai dengan pengertian yang diingini. Tstilah-istilah tersebut ialah: 

1. Evaluasi 

Evaluasi (evaluation). I,crns;~l dari katx lcc j;l " to cv;~lu~tc" yang 

lxrarti menilai. Evaluasi sdalal~ penentuan nilai scsu;ltu. Mcnurut 

Wother dan Sinders Fang dikutip Depdikbud (1985/1986:96): 

"Evaluasi mencakup usaha-usaha mencari dan mengumpulkan 
Itetcrangan-keteranpn informasi yang akan dijadikan dasar menilai 
suatu program, hasil, proscdur, tujuan, ;\tau manfaat I~krbagai 
pcndcliatan untuk mcnetaplcan ltcl~crhasilan inforrnasi pans lcn~lcap 
d m  alrurat". 

Menurut T. Raka Joni (1981:1), yang dimaksud dengan evaluasi 

program adalah suatu kegatan yang dilaltukan untuk menetapkan baik- 

lrurang baik atau berhasil kurang berhasilnya program pendidikak itu. 

Evaluasi terhadap implementasi hasil pengabdian pada masyarakat )rang 

telah dilaksanakan oleh st:if pcr1gaj:lr Jurusan I<TP disini sdalah untuk 

melihat keberhasilan program tersebut dalam mencapai tujuan yang 

diingini dalam ha1 'dampsknya di lapangan yakni tentang pemanfaatan 

olch guru peserta Iatihan dalam proses pembelaj:~ran )Tans mereka 

laks;~nakan, sehingga dap;it mcrnl~crikan umpan balil.; bagi perbaikan 

dan penjrempurnaan progran: tcrsebu:. 



2. Tmplementasi 

Tmplementasi sama artinya dengan dampak, dipergunakan secara 

1uas.dalam arti akibat program baik yang jangka pendek maupun yang 

jangka panjang, yang diniati dalam rancangan maupun yang merupakan 

akibat slimpingan. Depdiknas (2003:lO) mengemulzakan bahwa 

Evaluasi dampak dapat dilakukan secara absolut dalam am "judpent", 

yakni yang dilakultan dengan membandingkan pencapaian program 

dengan perangkat kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Evaluasi dampak digunakan apabila kita ingin mengetahui apakah 

program mencapai hasil seperti yang direncaltan atau tidalt seperti yang 

Ii ta niatkan. 13agaimana pemanfastan mcdia scdcrliana dalam 

pelaksanaan tugas 'profesioan; guru-guru SD di lapangan atau dengan 

lzata lain apakah pengetahuan dan latihan keterampilan 

3. SD Icecamatan Ulakan 

Adalnh sekolah dasnr \rang berada di lingltungan T<andep nilinas 

Kccamatan Ulalian J<abup;iten I'nclang Pariaman. Sctiap S13 diwakili 

oleh seorang guru untuk mengikuti penataran dan latihan pembuatan 

Media Sederhana sehagai alat bantu mengajar yang pada glirannya nanti 

diharaplian dapat diimplement:~sikan hssilnya di lapangan. 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

11.1. Hakikat Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program 

Peningkatan program diiakukan dengan berbagai tujuan sesuai 

dengan konteks pelaksanaannya. Perbaikan program pendidikan baru akan 

mempunyai arti kalau ha1 itu dilalcukan berdasarkan suatu evaluasi yang 

dilaksanakan terlebih dahulu. Evaluasi program ini merupakan 

pertanggungjawaban atau accountability dalam pendidilcan. Penilaian 

progrsm yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program Pengabdian 

pada Masyarakat yang tclah dilalzsanakan olch Jurusan ICP.  

T. Raka Joni (1981:l) mengcmultakan bahwa "penilaian" termasuk 

kawasan penelahaan terkendali (diciplined inquiry) yang j u p  mencakup 

penelitian. Penelitian pada dasarnya ditujukan untuk memperoleh 

pcmahaman fcnomcna dalam arti yang scluas-luasnya, scdnngkan pcnilainn 

ditujulian ugtuk mengambil tindalzan tertentu. Dengan liat:~ lain, penelitian 

bersifat conclusion oriented scdang penilaian terutama bcrsifat decision 

oriented, atau lteputusan yang diambil berdasarltan data. 

l'enilaian atau evaluasi mencaliup usaha-usaha mencari dan 

mengumpulltan Icetcrangan-kcterangan (informasi) pang alian dijadilcan 

dasar penilaian suatu progam untulc mcncapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapltan. 



Sehubungan dengan evaluasi ini Tyler dalam kutipan Depdiknas 

(1995/1996: 96) m e n o d a n  evaluasi sebagai usaha meneliti apakah 

tujuan-tujuan pendidikan yang ,diinginkan tercapai atau tidak. 

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam mengklasifikasikan 

terhadap evaluasi atau penilaian program ini. T Raka Joni (1981: 7-9) 

mengemukakan jenis-jenis program berdasarkan urutan logs peristiwva- 

peristiwa program )rang dinilai. Peristiwa-peristiwa tcrjndi dalam 

sebuah program digambarkan dalam sebuah diagram dengan alir kegiatan; 

oleh karena setiap langlrah program kegatan perlu dinilai. Klasifikasi yang 
D 

dilccmukalcannya adalah (1) pcni1;lian pcrcncana;ln progr:lm, (2) pcnilaian 

monitoring, (3) pcnilaian impaclr atau d;lmpalc, (4) pcnilaian cfisicnsi 

ekonomi dan (5) penilaian program secara Iromprehensif. 

Penilaian perencanaan program dilaksanakan untulc mcnetapkan 

secara operasional kelompok sasaran program, mcngidentifilrasilran 

Izchutuhnn dan potcnsi yang :~cl:~, scr t ;~  I.;cscs~r:ii;~n~~)~:i clcr~g;rn ~ u j u ; l n  )I;lng 

Penilaian monitoring dilakukan pada walrtu kegatan-kegatan 

program berlangsung dengan maksud melihat apakah program di\n~judkan 

sesuai dcngan desain program dan apakah program sccara efelttif mencal~ai 

lielompolr sasaran pang telah ditetapkan. 

Penilaian impact atau dampaic secara Iuas diartilcan altibat program, 

untuk janglra pendelr dan jangka panjang yang diamati dalam rancangan 



maupun yang merupakan altibat sampingan. Penilaian ini dapat dilakulcan 

secam judgment yakni dibandinglinn pencapaiannya dcngan petangkat 

]criteria yang telah ditetapkan sebelumnya, atau secara komparatif 

dibandingkan dengan impact program lain. Penilaian impact biasanya 

untuk melihat (1) seberapa jauh program berhasil mencapai tujuan 

(penilaian absolut), atau bagaimana efektifitas pencapaisn tujuan program 

ini dibandinglinn dengan program lain (pctiilaian komparatif), (2) :ipal<ah 

akibat yang dimaksud memang dihasilkan oleh program, atau oleh falitor 

lain yang tidal< dirancang dalam program, (3) apakah program juga 

mcml~;l\va altibat-aliibat sampin~an y;ing titlak clil.rcIicncl:iki. 

Penilaian efesiensi ekonomik adalah salah satu unsur pentins 

di dalam pcrtimbangan pcnilaian program )rang bcrkcnann dcngan biaya 

yang diperlukan. Keefektifan pemanfaatan sumber-sumber, liesesuaian 

pencapaian program dengan pengeluaran, apnliah biaya lebih irit u n t ~ l i  

setinp satman hasil dibandingkan d c n ~ a n  car3 lain. 

l'cnilaia~i program secar;i Icomprchcnsif mcncakup monitoring scrt;l 

pcngkajian terhadnp impact mgupun cfcsiensi prosram. l'cnilaian menuju 

licpada implementasi program (penilaian program), impact program janglia 

pmckli dan panjang serta altibat yanz dir:lnc;lng maupun yang tlituju sccara 

di luar dugaan, clan penilaian terhadap efesiensi program. Sehubungan 

dengan pembahasan di atas dan sesuai dengan maksud penelitinn, mnka 

penelitian ini berupaya mengevaluasi impact atau dampak dari tujuan 



program itu sendiri yakni dapat mengimplementasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah diperoleh gum-guru peserta latihan selarna 

mengikuti program latihan tersebut dan sejauh mana penerapannya 

terhadap pelaksanaan tugas profesi merelta di lapangan. 

Proscs pembelajaran mcrupalcan su;ltu kcgiatan mclilisanalcan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat membimbing murid 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetnpltsn. Tujuan pendidikan pada 

prinsipnya adalah untuk mencap;li perubahan tingkah laku intelektual, 

moral maupun sosial agar dapat hidup sendiri scbasai individu dan 

malrhlulc sosial. Untuli mencapai tujuan tersebut, murid herinteralisi 

dengan linglcungan hclajar yang diatur guru mcliputi tujuan pengajaran, 

bahan pengajaran, ke@.can belajar mengajar, adanya penilaian pengajaran 

!rang semua itu &sebl .t dengan komponen pengqj , aran. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, ada dua aspek yang paling utama 

yalcni metode mengajar dan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. 

I<cd~duIian media pengajaran sehagai alat bantu mengajar mcrupakan salah 

satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. 

Guru sekolah dasar harus dapat menciptakan suasana helajar yang 

mcnpcn:lngkan dcngiln rncnguna1i;in bcrbagni macan1 alat-alat bantu 

mcng,:~jar/media pengajaran pang scsuai dcngan matcri pclajaran )rang 



11.2. Hakikat Media Pendidikan Dalarn Pernbelajaran 

Sejalan dengan itu, para pakar pendidikan tclah memberikan batasan 

tentang alat-alat mengajar atau media pengajaran. Adapun batasan yang 

diberikan ada persamaan-persamaan, diantaranya yaitu: media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima, sehingga dapat meransang pikiran, perasaan, perhatian dan minat . 
siswa scdcmiltian rupa yang c1;1~at mcncipt;lli;~n tcrj:~clin!r;~ 1,rosc.s I>cl;~j;~r. 

Oemnr Mnlik (1 986:22) dalam bukunyn media pcndidiknn mengemulznkan: 

1. Mcdia pendidikan indcntik artinya dcng;~n pcngcrtian 
lteperagnan yang berasal dari lzata "rag.?", artinya suatll benda 
yang dapat diraba, dilihat, didcngar dan dapat diiimati melalui 
panca indra kita. 

2. Mcdia pendidikan ndalah sctnac:lm :)lac IIantu bcl:lj:~r mcngajar, 
baik dalam kelas maupun di luar Itelas. 

Seiring dengan ha1 di atas, Santoso S. Harnidjojo (1979:l) mengatakan: 

Media adalah semua hentuk perantiira yang dipakai orang untulc menycbar 

ide, sehingga ide atau gagasan yang dikemultakan itu bisa sampai pada si 

pcncrima. 

Dari dua pendapat pakar di atas dapat disimpulkan bahwa alat 

pcraga/mcdin merupalian alat bantu yang bailc dalmn proscs peml~elajaran. 

Disamping itu, alat peraga atau media dapat mcmpercepat/ niempcrlancar 

proses pcnyampaian pcsan ole11 si pcnycbar ide Ixpada si pcnerima. 

T<emudian Arief S. Sadirnan (1 986: 20-28) mcngltlasifiltasi1;an jcnis- 

jenis media yang diltutip dari taksnnomi Rrigg S scbagai beriltut: 
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Ada 13 macam media yang dipergunakan dalam proses 
pembelajaran yaitu: ohjek, model, suara langsung, rekaman 
audio, media cetak, pehbelajaran terprogram, papan tulis, 
media transparansi, film binglrai, film televisi dan gambar. 

Kemudian, wsejalan dengan itu Santoso S. Harnidjojo (19797) 

mengelompokkan pula jenis media sebagai berikut: 

1. Media grafis; yaitli g~mbnr/foto, skctsn, dinp;lm, bngan 
(chart), grafik, karton, poster, peta dan model. 

2. - Media audio, yaitu radio, magnetik tape recorder, mapet ik  
slicet recordcr dan laboratorium bahasa. 

3. Media proyektor still, yaitu slide, film strip, overhead 
progeyktor (OHP), opaque progyektor, thecitoscope, rnikro 
proyektion dan micro film. 

4. Media proyektor motion yaitu film, film loop, tclcvisi, 
CCTV, video tape recorder. 

Dari jenis-jenis media yang telah dikemulcakan di atas, mnka yang 

dilihat dalam penelitian ini adalah yang berkenaan dengan media sederhana, 

karena media inilah yang banyak dipakai pads selzolah dasar. 

Penggunaan media pengajaran sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran sangat besar nilai dan manfaatnya untulz mencapai hasil 

lxlajar yang efelitif dan menghidupltan suasana belajar. Sehul~ungan dengan 

manfaat ini, Jolzo D. J,atuheru, M. P (1 988: 23-24) mengemukakan: 

1. Menarik dan memperbesar minat anak didik terhadap materi 
pengajaran yang disajikan. 

2. Mengurangi, bahkan dapat menghilangkan adanya verbalisme. 
3. Mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdssarkan latar 

hclaltang sosial eltonomi dari anal< didik. 
4. Membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit 

diperoleh dengan cara lain. 
5. Dapat mengatasi batas ruang dan walztu. 
6. Dapat membantu perltembangan pikiran anak didilz secara 

teratur tentang ha1 yang merelia alami. 



7. Membantu anak didik ddam menptasi hal-ha1 yang sulit dilihat 
dengan rnata, rnisalnya amuba, yang semuanya dapat dilihat . . 

dengan mikroscope. 
8. Dapat menumbuhkan kemampuan bcrusaha scndiri bcrdasarlcan 

pengalaman dan kenyataan. 
9. Dapat rnengatasi hal/pcdstiwa/kejadian yang sulit diikuti 

dengan indra mats, rnisalnya peristiwa mekarnya setanpkai 
Icembang. 

10. Memungkinkan te jadinya kontak langsung antara anak didik 
dengan guru, dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan 
alam sekitarnya. 

Adanva beberapa 1121 !rang perlu diperhatilnn gun1 dalnm rnengy~~nakan 

media pengajaran untuk mempertinggi kualitas pengajaran. Pertama, guru 

perlu memiliki pemahaman media pengajaran antara lain jenis dan manfaat 

media pengajaran, Itriteria pemilihan dan mcnggunalcan mcdia pcngajaran, 

menggunakan media sebagai alat bantu mengajar dan tindalc lanjut 

pcngpnaan media dalam proses belajar siswa. Kcdua, guru trampil 

membuat media pengajaran sederhana untuk kcperluan pengajaran, 

terutama media dua dimensi atau mcdia grafis, dan bcbcrape media tiga 

climcnsi, serta media progeksi. I<etiga, pengetahuan clan licterampilan dalam 

lieefektifan media pengajaran penting bagi guru agar dia bisa menentulcan 

apakah penggunaan mcdia mutlak dipcrlukan atau tidill< sclalu dipcrlulian 

dalam pengajaran sehubungan clengan prcstasi belajar yang dic:~pai sisvn. 

/\pabila penggunann media pengajaran tidak mcmpeng:lmhi proses dan 

k~lalitas pengajaran, sebaiknya guru tidalr memaksalian pengpnaannya, dan 

perlu mencari usaha lain di luar mcdia pengqjaran. 



Dalam memilih medii untuk keperluan pengajaran sebaiknya 

memperhatikan kriteria-kriteria iebagai berikut: 

1. Ketepatannya d e n a n  Gjuan pengajaran; artinya media pengajaran 

dipilih atas dasar tujuan instkksional yang telah ditetapkan. Tujuan- 

tujuan pembelajaran yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis lebih memungkinltan digunalcannya media pengajaran. 

2. nukungan terhadap isi bahan pe1ajaran;artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlulcan 

bantuan medai agar lehih mudah dipahami siswa. 

3. Tcemudahan memperoleh media; artinya mcdis yang dipcrluksn mudah 

diperoleb, setidak-tidaltnpa mudih dibuat olch guru w a l i t ~  mengajar. 

Media grafis umumnya dapat dibuat guru tnnpa biaya yang mahal, 

disamping sederhana dan praktis penggunnannya. 

4. T<ctcr;tmpilan guru dalam mcn~gunaltat1n)rn; ;lp;lpun jcnis mcdia )rang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat mengpnakannya dalam 

proscs pcngajaran. Nilai clan manfaat yang diliaraplian hukan  pad;^ 

mcdianya, tctapi dampalc dari pcnggunaan olch guru p;lda S:I:I~ tcrj;ldiny:l 

intcraiisi bclajar siswa dcngnn linglcungannya. Aclanpa OT-lP, proycktor 

film, Izomputer, dan alat-alat c a n a h  Iainnya, tidak mempunj7ai arti apa- 

aps hila plru tidalc dapat rncngguna1z~nn)~a dalam pengajaran unnil; 

mempertinggi kualitas pengajaran. 

5. Tersedianya walztu untulc menggunalcannya; sehingga mcdia tersebut 

dapat bermanfaat b a g  siswa selama pcngajaran bcrlangsung. 



6. Sesuai dengan taraf berfikir siswa; mernilih media untuk pendidikan dna 

pcngajaran hams sesuai dcngan taraf bcrfibir siswa schinga makna yang 

tcrknndung didalnmnya dapat ctipahami olch p;ua sisw;~. Mcnynjikan 

gmfik' yang bcrisiltanda~i dm anllgka ntau proporsi dslarn bcntuk pcrscn 

bagi siswa SD kelas rendah tidak ada manfaamya. Mungkin lebih tepat 

dalam bentuk gambar ntau . postcr. Demiltian juga diagram yang 

menjclnskan alur huhungan suattl 11tonscp . ntnu prinsip li;~tiya his3 

dilakukan bagi siswa yang telah memiliki kadar berfikir yang tinggi. 

Dengan kriteria pemilihan media di atas, guru dapat lebih mudah 

mengpnakan media mana yang dianggap lebih tepat untuli membantu 

tugas-tugasnya sebagai pengajar. Kehadiran media dalam proses pengajaran 

jangan dipaksakan sehingga mcmpersulit tuzas gpm, tapi harus sebaliknya 

yalini memperrnudah ,guru dalam mcnjclas1i;ln 11;lhan pcngajaran. Olch 

sebnb itu, media bukan keharusan tetapi scba~ai  pclengkap jilta dipandang 

perlu u n t ~ l i  mcmpcrtinggi kunlitas lmhan mcnsajar. 

Olch liarcna itu, prinsip-prinsip umum tl;~l;lm pcnggi1n:Isn media 

pendidilian pcrlu diperhatijan dalatn proses peml>clajaran. Prinsip-prinsip 

umum itu dikemukakan oleh Yusufhadi Miarso (1 986:10), yaitu: 

1. Tidak ada satu metode atau media )rang hams dipakai unnlI< meniadnlian 

yang lain. 

2. Media tertentu cenderung lebih tepat dipalcai dalam menyajikan suatu 

unit pclajaran dari pada media )rang lain. 



3. Tidak ada satu media pun yang sesuai dengan untuk s&ala rnacarn 

kegiatan. 

4. Penggunaan media y a n g  terlalu b a n p k  secara sekaligus j u s m  akan 

membingungkan dan tidak mempe rjelas pelajaran. 

5. FIarus senantiasa dilaltulian persiapan yang culiup untuli menggunakan 

mcdia pendidikan. 

6. Media hams merupakan integral dari pelajaran. 

7. Anak-anak hams dipcrsiapkan dan diperlakukan sebagai peserta yang 

aktif. 

8. Murid hams diiltutsertaltan bertangpngjawab unhlk apa saja yang 

terjadi selama pelajaran. 

9. Secara umum perlu diusahakan penampilan yang positif dari pada yang 

ncgati f. 

10. Hendaknya tidak menggunalran media pendidikan. 

Media adalah satu-satunya sarana untuk meningkatkan proses 

belajar-mengajar. Tctapi mengingat ali;ln bcranclia r;lg;linn\l;l serta masing- 

masing media mempunyai lcarakteristili sendiri, maka kita hams berusaha 

memilihnya dengan cermat agar dspat d ipnakan  secara tepat. Scsudah Iiita 

menyadari tentang berbagai manfaat dan kegunaan media instruksional 

untult kc!jat:ln 11cl;ljar-mcng;~j;lr, ~w-soal: ln bcrili~ltn)~;~ :~d;~l:lll 1)~g;lim;lila 

dapat dipilih media yang tepat unimk suatu lcegiatan insttuksionai tertentu, 

di dalam suatu situasi tertenhl pula. Untuk itu, berikut ini akan dibahas 



langkah-langkah dalam proses pernilihan media yang akan digunakan. 

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikuc 

1. Hendaknya dianalisis dengan tepat dan jelas apakah tujuan instruksional 

yang ingin dicapai. Dalam mendesain kegiatan instrulzsional, langkah 

pertama yang harus dike jakan adalah menetapltan tujuan instruksional 

yang ingin dicapai secara jelas dan tepat; Suntu analisis atas tujuan 

instruksional yang tepat dan jelas ini akan membantu kita selanjutnya 

dalam mengidentifikasikan jenis-jenis belajar yang altan diberiltan serta 

ciri-ciri utama atau kritis yang mana hams dilibatlian dalam ltegiatan 

instrulisional. Tnformasi ini alian memberilian clasar unhlli mengambil 

lteputusan tentang media mana yang altan dipnalian. Misalnya bila 

tujuan instruksional yang telah dimmuskan altan melibatkan perlunya 

tugas-tugas keterampilan motorili tertcntu, Iionsep atau prinsip tertentu, 

malra media yang altan dipilih discsuailian dcrigan haldltat tujuan 

instruksional tcrscbut. 

2. Mcnctnpkan ciri-ciri 130l<oli atnu utam;l tlnri 11;11-11:11 !I;~II!; clipcl;~j:~ri. 

Sesudah tujuan instrultsional scles;~ dirumuslian d;ln dianalisis, maka 

pemilihan medin pendidiltan ditcntukan sccara langsung dcngan 

memperlihatlran berbagai Iionsep, prinsip, dan 1.reterampilan motorilt 

yanz harus dipelajari murid-murid atau pescrta latihan sel~agai hasil dari 

pm"jbaran dan analisis tujuan insti;!isional ieisebiii. Perancang Icegatan 

instruksional bertanya, apakah ciri-ciri poltok atau kritis bahan pengajnran 



yang ak?n disarnpaikan kepada murid dapat disampaikan secara lebih 

baik melalui mcdia tcrtenhi, misalnyn slidc atau tclcvisi, at,aukahhal ihi 

harus disampaikan dengqn. mengpnakan media 1:linnya rnisnlnyn 

transparansi? 

Jika tujuan instruksional yang ingin dicapai adalah agar murid atau 

pescrta latihan dapat mcmukul bola tcnis dengan ben:~r, apaliah cocolr 

mcng~wnalzan mcdin transparansi ;\tau fncdia lainny;l? 

Icjranya cocok h;lhw;l ciri-ciri pokok ;]tau ltritcria untuk tujuan 

instruksional yang bcrsifat keterampilan motorik ini yaihl agar murid 

atau pcscrta latihan dapat tncmulcul 11ola tenis dcng;ln 11cn;lr aclillah 

gcralzan. 

Walaupun dapat disaksikan pula bahwa murid atau peserta 

penataran atau latihan dapat pula memperhatikan bentulc dan warna 

reket bolanya, warna lapangan tenisnya, besarnya bola, dan, dan 

sebagainya. Namun, yang merupaltan ciri pokok disini adalah gerakan 

yang benar dalam memukul bola. IGirens itu, liem;lmpu;ln mcdia yans 

diperlulian untuli mengajarkan prinsip mcmulcul bola tcnis dengan benar 

adalah terbatas. 

Manya media yang mampu mcnunjukkan ntau mereliam zeralian 

sajalah yang kiranya dapat digunalian untuk mencapai tujuan 

insei?;sioilal yang telah clitetapkan yaim media film atsu video jtelevisi). 



Pada umumnya, ciri-dri pokok untuk pemilihan media berkisar 

padn lima ha1 berikut: 

a. Hal-ha1 yang dapat dilihat (visual, penglihatan) yang meliputi: 

1) Warna 

2) Bentuk 

3) Gerakan 

4) Besar rclatif 

5) Urutan 

b. Hal yang berhubungan dengan pendengaran (audio). 

c. Hal )rang bcrhuhungan dengan rasa (pen~ccapan). 

d. Flal yang bcrhubunpn dcngan pcrabaan. 

e. Hal yang berhubunpn dengan penciuman. 

3. Tentultan hambatan-hambatan yang altan mempengaruhi Izeputusan 

aklir.  

Schclum memutuskan suatu media tcrtcntu haruslah dipcrtanyakan dan 

- Rerapakah harganya atau biaya yang diperlukan? 

- Apalcah uangnya tersedia? 
D 

- /\p;lkah dipcrlul~an fasi1it;ls y;lng diliontrol orang lain? 

- Ragaimann kemungltinan diperolehnya fasilitas tersebut? 

- /\pakah masih clipcrluli:ln tcn:~g;~ tcr;it~lpil untulc pcngguna;~nnya? 

- Siapaliah mereka? 



- Ragaimanakah dapat diperoleh bantuan mereka itu? 

- Apakah waktu cukup untuk menge jakan kegiatan itu? 

- Apakah cocok untuk saya sendiri? Dan pertanyaan lainnya yang 

relevan. 

4. Tentukan media yang mana yang akhirnya dipilih dan tersedia untuk 

kegatan instruksional yang ikan dilalcsanakan. 

Dimasing-masins lembaga dan daerah terdapat pcrhcda~n dalam 

jumlah dan macam media yang dimiliki untulc melalcsanakan lcegiatan 

instruksional. Hal ini sudah pasti membatasi ruang gerak ltita di dalam 

mcmilih mcdia mana yang :11can dipnakan untulc tujuan instni1;sional yang 

akan dicapai. Dalam ha1 ini, tidalc kalah pcntingnya digunaltan media Pang 

dibuat sendin, dengan tetap mengikuti prosedur pembuatan media sesuai 

dengan lcarakteristik masing-masing. 

Supaya mcdia pcngajar;ln scb:~gai al;lt bantu mcngljar d;lpat dipnakan 

sccara cfelttif clan efcsien, maka perlu dipcrtimbangkan h:ll-ha1 seb;lgai 

bc~iliut: 

1. Periksa alat bantu yang diperlukan yang tersedia di sekolah atau di 

lingltungan scltit;~r. 

2. Jika tersedia, apakah alat hantu itu masili bcrfungsi, ltalau tidak herfungsi 

supaya dipcrbailti. 

3. Jilca tidalc tersedia usahakan peagadaannya. 



4. Siapkan rencana atau program menpjar  dengan memanfaatkan alat 

bantu mengajar dengan cara: 

a. Mencoba alat bantu yang disediak;in. 

I). Mcnyiapkan jumlnh dan jcnis alat hantu ynng dipcrlukan dalam 

licgiatan belajar mcngajar. 

c. Menetapkan cara pengorganisasian yang paling sesuai dengan 

mctode dan matcri. 

d. Susun lembaran kerja yang harus diikuti oleh murid yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan instruksional khusus untuk mengembangkan 

kemampuan-kemampuan tertentu. 

Sesuai dengan ha1 di atas, Arif Sadiman (1984:199-202) mengemukakan 

pula: 

Supaya media dapat dipnalcan sccara efelitif dan cfesien ada tiga 

langlcah utama yang perlu diikuti dalam mcngpnakan media: 

1. Persiapan sebelum menwnaltan media. Supaya penggunaan media 

dapat bcjalan densan bail<, kita pcrlu mcmhuat pcrsiap;~n clcn!;;ln bail< 

pula. Pertama-tama Iiita pclajari buliu petunjuk yang telah disediakan. 

Pcrnlatan diperlukan untulc mengpnakan media itu-jug3 dipersiapkan 

scbelumnya. Rila media itu dipergunalian secara Iielompoli, sebaiknya 

tujuan yang alcan dicapai disampail.;an. 

2. I<cgiatan sclama is7cnggunakan media. Ada kemungicinan sciama sajian 

medja berjalan diminta melakulran sesuatu, misalnya tncnunjuk garnbar, 



membuat garis, menyusun sesuatu, menjawab pertanyaari dan 

sebagainya. 

3. Kegiatan tindak lanjut. Maksud kegiatan ini ialah untuk menjajaki 

apakah tujuan telah tercapai. dan untuk memantapkan pemahaman 

terhadap materi. instruksional yang .disampaikan media, yang 

lxrs:~nglrutan. 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan 

media/alat .bantu mengajar seorang guru dituntut merniliki pengetahuan dan 

keterampilan tentang berbagai jenis media/alat bantu mengajar, cara 

mernilih alat bantu yang sesuai dengan tujuan, materi strategi/metoda dan 

ltemampuan menggunakannya. 

Jenis Alat Bantu Mengajar yang Dilatihkan 

Jenis alat bantu mengajar yang dilatihkan pada responden adalah 

sebagai berikut: 

1.  Papan tulis 

2. Papan plane1 

3. Ragan/chart 

4. Garnbar 

5. hlodcl 



Untuk lebih jelasnya, ikutilah uraian bcriltut: 

1. Papan tulis 

Papan tulis sebagai alat bantu mengajar dipandang efektif untuk 

menyampaikan bahan ajar pada siswa. nanyaknya digunakan papan tulis 

dalam proses pembelajaran dapat dibuktikan dengan dimilikinya alat 

bantu mengajar tersebut oleh semua sekolah. Hal ini dimungkinkan oleh 

murahnya pcngadaan dan mudnhny:~ pcngpinaan papan t~ilis, maka giru 

cenderung memilih dan mengslnakannya dalam proses pembelajaran. 

Nasir Nadji (1379:l) mengemulcaknn bahwa "papan tlilis aclalah alat 

bantu mengajar yang terbanyak dipa1i;li ban1 Icctil.ra mengajar". 

Papan tulis ynng digunali;~n pada umumny;l ad;ll:lh yang dibcri 

warna hitam atau hijau. Pemaltaian warna gelap pada papan tulis 

dimaksudkan agar tulisan ,gum dapat terlihat dan terhaca oleh siswa 

Jcngan jelas, karena kapur yang digunakan untuli mcnulis di papnn tulis 

umumnyp bcnvarna putih, namun untuli kcbutuhan tcrtenhl, banyak 

j tig:\ or:il-ig y;111g m c ~ i ~ p ~ i ; ~ l ; ; l n  l c ~ p i ~ r  I I C ~ \ \ G ~ I : I I : I .  

Pemakaian ltapur bcnvarna yang bcrheda-hcda pfida papan tulis 

mempunyai daya tnrik tcrsendiri Lagi murid dalam belajar. Disamping 

inl, clapat pula dipnalian untuli pcnclcanan tcthadap p ~ l i ~ k - p ~ k ~ k  

materi yang diajarlcan. 

Peiigcnaan p:lpnn mlis dalam proses pembeiajaran mempunyai 

heherapa manfaat, diantaranya: 



a. Memudahkan penyampaian bahan ajar pada siswa. 

b. Penyajian pclajaran dapat dilaliultan dengan jelas selangltah demi 

. 
selangkah secara sistcmntis di depan kelas. 

c.  Apabila terdapat kekeliruan dapat segera dilihat dan dinilai oleh guru 

serta dilalcukan perbaikan., 

d. Papan tulis mernngsang siswa untulc belierja lebih baik. 

c. Apahila suatu idc atau masalah tlin~lis di papan tulis dim:lna sis\va 

dapat melihat dan membacanya dengan jelas, ha1 ini akan 

mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam bentuk berdisltusi atau 

beke rja. 

F. Mendorong motivasi belajar. Oleh sebab itu, siswa pada umumnya 

senang belajar dengan menggunakan papan tulis. 

Disamping manfaat papan tulis sebagai alat bantu mengajar, 

terdapat pula beberapa kelemahan digntaranya: 

a .  P c n w n a a n  papan tulis I~urang cocok bagi guru )rang tid:lli l~isa 

menulis dan mcnggambar clengan I~ailt di papan tulis. 

b. Terlalu banyalc mcnyita tcnaga fisik. 

c. Pengontrolan lzelas sulit dilaltukan, sehah guru kctil<a menulis 

terpaksa membclaliangi siswa. 

d. Debu lcapur mengalcibatkan polusi cli kelas. 
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Eswendi H s  (1982:62); menambahkan lagi satu kelernahan dari 

penggunaan papan tulis dalam proses pembelajaran, yaitu: 

"Rahan-bahan yang diajarkan tidak dapat dipersiapltan di papan tulis 

terlebih dahulu sebelum siswa mas& kelas". 

Rerhubung adanya .beberapa kelemahan dari penwnaan papan 

tulis seperti yang disebutkan di atas, malta ha1 yang demikian dapat 

diatasi d e n g ~ n  menggunalcan alat bantu papan tulis, di sntx-anya: 

Stensil papan tulis, dan Cetaltan papan tulis. 

a. Stensil Papan Tulis 

Tidak pandai menggmbar di papan nllis bukanlah alnsan 

b a g  seorang guru. I<arena ketidakpandaian menggambar tersebut 

dapat diatasi dengan menggunakan stensil papan tulis. Alat bantu ini 

sangat sederhana dan praktis penggunaannya. Bahannys, sehelai 

kertas gambar/mnnila. Gambar yang dimaksud dibuat lebih dahulu 

dengiin pcnsil pacla I<ertas gatnbar, Itcmuclian p;ld;i bekss pcnsil 

tcrscbu dilolxlngi. Pcmbcrinn lol~ang d:lpnt dcngan tncngg~n;~lian 

Hend;lknya lobang itu jangm terlalu bcsar nt:lu jangan pula 

tcrlalu kccil. Jarak antera lobang Itira-ltira tiga atnu cmpat tnclimctcr. 

Cara men~,sunnl;annya adalah dengan mcricmpcllian srensil papan 

tulis y ~ n g  tc1:lh siap pa;l:i pap;ifl tulis, jicinudi;~n puiaikanlah 

pcni;hapus papan tulis mclalui stcnsil itu, tnala pidahkan glm11;lr 



yang ada pada stensil itu pada papan tulis. Maka langkah selanjutnya 

adalah menghubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis, - 

. . 

sehingga membentuk sclatu gambar yang utuh. Dengan dernikian 

siaplah gambar yang kita harapkan. 

b. Cetakan Papan Tulis 

Cetakan papan tulis adalah merupakan gambaran/tiruan 

sesuatu benda atau binatang yang dibuat dari karton tebal atau 

triplek, misalnya siku-siku, lingkaran, binatang-binatang, buah- 

buahan, dan sebagainyzhal ini akan banyalt sekali membantu guru 

dalam proses pembelajaran. Misalnya unhlk mcngajarlian lingkaran, 

maka guru dapat dengan cepat dan tepat membuat lingltaran tersebut 

di papan tulis hanya dengan menggunakan cetaltan papan tulis. 

Dibqndingkan dengan tidak menwnakan  cetaltan papan tulis sama 

scltali, barangkali hasilnya pun tidalt lingltaran, munglcin bulatan yang 

bentultnya lonjong (bundar) dan scbagainya. 

c. 'Tcknik hilcngopcr;~sil.riln i l l a t  I3antu Mcngnjar 13:1pan 'I'ulis 

1) Membersihltan papan tulis sebelum dan sesudah dipnakan. 

2) Kapur diruncingkan/ditumpulltan sesuai dengan liebutuhan. 

3) Mcnulis poliok bahasan pclaj;lran p:ida 1>;1gia11 sscbclah ;Itas p;lp;ln 

t S s .  

4) iLiemalcai alat penunjuk. 

5) Mengunalran stensil papan tulis atau cetalian papan tulis. 



6) Menulis point-point pokok dari materi pelajaran saja, agar 

pengajaran berlansung secara ctisien. 

7) Menggunakan papan tulis secara sistematjs (mulai dari atas ke 

bawah clan dari kiri ke kanan). 

8) Mernbaca d m  rnencek kembali apa yang telah ditulis atau 

digambarksn di papan tulis. 

9) Tulisan harus jelas, seragam dan dapat dibacn. 

10) Rersihkan papan tulis dari tulisan yang tidak perlu. 

11)Perhatikan cahaya terhadap permukaan papan tulis. ~ l s a l n ~ a  

papan tulis )rang mcngkilat scl1ingg;i siswa tidalc dapat melihat 

dengan jelas tulisan/gambar yang terdapat di papan tulis. 

12) Tidalc berbicara sambil mcnulis di papan tulis ];arena akan dapnt 

mengganggu kesehatan. 

'13) Jangan mcng11al:ingi p;~nd;ing:tn iinak tcrhad;lp 1xlp;in tulis 

14) Memilih lzapur l~envnrna sebagai varigsi. 

2. Papan Plane1 

Meskipun papan telah banyak diperdaganglzan, namun alangkah 

l~niltnya bil;~ guru dapat rncmbuat~n)r:~ scndiri atnu 1,crs;lma murid dalam 

pcngajaran keterampilan. Untul; membuat pancl tern)i;ltil titlali sulit, kita 

pun dapat rnembuat - yang - lebih sederhana dengan biap yang relarif Iehih 

murah. 



Untuk membuat sebuah papan panel diperlukan bahan-bahan 

Membuat  Butir-butir Papan Plane1 

a. Rahan-bahan yang diperlukan 

1) Icertns liarton duplcs 

3) Majalah bekas 

3) Icertas benvarna 

4) I<crtas gambar putih (hcnvarna) 

5) Amplas kajw no. 0, 1, clan 2 

6) Lem rakol/kanji/UHU 

7) Transparan 

sebagai berikut: 

a. Selembar triplek atau multipleks sesuai dengan ukuran pang 

diinginkan, umpamanya 75 x 100 cm. Tni akan dipnakan sebagai 

dasar. 

b. Kain panel yang akan ditempelkan pada papan dasar dengan ukuran 

!rang dilebihkan 5 cm sekeliling dari 1uasn)ra papan dasar. 

c. Paku payung atau paltu biasa 0,5" untuk mcmaku sckcliling ltain 

planel pada papan dasar. 

d. ningltai dan ganhlngan (jika perlu) 

e. Engsel ~ ~ U ~ U - ~ U P U  3 buah. 

f. Icaret busa tipis selebar papan yang diperlukan. 



8) Cat poster biasa 

9) Cat transparan 

h. Alat yang diperlukan 

1) Getgaji mpleks 

2) Perlengkapan menggambar 

3) Gunting, martil, obeng 

4) Seltrup 

5)  Spidol 

6) T<uas dan tempat mencampur cat 

0 

Cara Membuat 

Buss tipis dipotong-potong sclchar papan das;lr lalu dilcmkan 

pada papan tersebut, tutupi dengan kain panel yang telah disiapkan. 

13agiiln yang bcrlcbih di sclccli1inl;nya tlilipatlian lie 1,clal;ang dan 

cli~~;~l\uk:~n dcngan paliu palung. Supnyn lchih r+, ~naka sckclilingnpa 

dapst dibcri bingkai aluminium. Tcralihir, bcrikan tcrnpat gnntungnn. 

b. Butir-butir Papan Plane1 

1) Telitilah beberapa macam bentulc butiran pang altan dibuat serta 

jumlahnya sesuai dengan polcolc bahasm yang dipilih. 

2) Buat sketsa benda-benda tersebut & atas sehelai kertas atau 

triplelcs tipis. 



a) Rila dibuat di kertas putih dapat diberi warna, kemudian 

digunting (jymbaf'jangan terlalu kecil). 

b) Jika gambar dibuat pada triplcks, gerpjilah tripleks tersebut 

a 

dengfin gergaji tripleks menurut p i n a i r  gambar terscbut, 

ltemudian diamplas snmpai rats, bani diberi cnt warna yang 

scsuai. 

Hal-ha1 yang  Perlu Diperhatilcan 

Akibat penempelan yang bertahap dalam penyajian pelajaran 

dengan papan planel, maka penyampaian pelajaran akan ccpat ditangkap 

murid: Agar pcnggunaan papan plancl lcbih scmpurn;l, malin pcrlu 

diperhatikan: 

a. Sasaran 

Agar pemanfaatan papan planel benar-benar efisien perlu 

diperhatikan siapa yang akan mcncrima pelajaran, tcnltama mcngenai 

h. Pcrsiapan 

Adskan persiapan sebaiknya, agar pelajaran dapat berjalan dengan 

lancar. Persiapan butiran mcliputi; pengaturan/sistematil<a 

penyampaian, pernberian nomor butiran, penempatan butiran dalsm 

;~mplop dan sebagainya. Adnlian percobam dan pcnilsian sebelum 

dipakai di multa Icelas. 



c. Penyajian 

1) Yxtakkan papan plane1 setinggi garis mata anak. 

2) Butiran hams cukup bcsar dan jelas. 

3) Jangan terlalu banyak'menernpelkan burinn pada suatu saat agar 

jangan mengacaulzan dan mcmbingunglcan. J,ctalikan butimn 

yang penting saja secari sistematis. 

3. Bagan (Chart) 

Ragan adalah gambar yang sederhana, tetapi mempunyai unsur- 

unsur pokok dari objek yang ditampilkan untuk memberitakan inforrnasi 

hcrupa lambang visual yang dipnalian scbagai alat bantu mengajar. 

a. Tujuan utama penggunaan bagan adalah: 

1) Menerangltan sesuatu secara simbolis. 

2) Merangkum sesuatu keterangan atau urutan. 

3) Memperlihatkan hubungan antara satu bagan dcngan bagian 

yang lain. 

4) Mcmperlihatkan perkembangan suatu struktur dcngan mcmakai 

garis-garis, Iambang-lambang, dan gambar-gambar. 

b. Hal-ha1 yang hams diperhadltan dalam membuat bagan. 

1) Ulturan lambang/gambar hendalinya tepat dan tcliti. 

2) J,arr?bang/gar?hr berben~~!c scderhana. 

3) Warnai secukupnya sehingga menarik. 



4) Jelas, mudah dibaca dan dimengerti. 

5) Jangan membuat bagan yang penuh dengan tulisan dan banyak 

sekali gambar sehingga membinpngkan. 

c. Syant bagan yang baikadalah dapat rnengemukak;n ide dcnpn:  

1) Jelas 

3) 1,angsung 

4) Sederhana 

d. Cara membuat 

Membuat bagan dan menggunakannya sebagai alat bantu mengajar 

dimaksudkan adalah untuk membantu tujuan dalam proses 

pembelajaran. 

J,angltah-langkah yang dilakultan adalhh: 

0 

1) Tentukan terlebih dahulu pesan/inforrnasi yang ingin 

2) Cari data yang benar. 

3) Pilihlnh jenis bagan yang cocolc untulc menyampaikan pesan 

tcrscbut. 



Jenis-jenis Bagan 

Jcnis Imgan yang s c r i n ~  di~wnaknn dalam proscs pcmbclaj;lr;~n adnlah: 

a. Ragan Ireadann yang mcnunjulrkan lzcadaan macatn ukuran seperti 

gergaji, martil, dan sebagainya. 

b. Bagan lukisan memperlihatkan selcaligus (rnisalnya pariwisata, 

pclabuhan, pesawat, hotel, tcmpat rclircasi dan scbagainya). 

c. T3aipn skcm;~tik;l darl clingrntn;~tili d;ll;ltn pcl:lj:~r;~~i TI'/\, rnisfiln)ln 

l,agan pcredaran darah. 

d. Bagan perkembangan dimaksudlran untuk memberikan gambaran 

tentang perltembangan dari suatu objel; misalnya pertumhuhan bayi 

yang normal. 

e. Ragan pertumbuhan, digunaltan untuk menyajikan faktor-faktor dari 

suatu objek atau peristiwa, misalnya silsilah turunan raja. 

F. Ragan organisasi, dipnalzan untulr memperlihatkan hubungan 

hngsional antara bagian-badan dalam suatu organisasi tertentu, 

misalnya organisasi ltclas. 

g. Hagan polion dan l~agan al-Lls. 

Ragsn pohon bermula/berpangkal pada suatu sumhu dan beralthir 

pada ujung ranting, sedanglzan bagan arus dimulai dari anak sungai 

dan beraldzir di muua. 

h. Basan perot untuk melihat suatu proses atau liejadian. 

i. R a ~ m  tabulor yang disusun untulz informasi yang baayak sekali~us 

dan saling berkaitan. 



Teknik Mengoperasikan Alat Bantu Mengajar/Media Chart 

a. Dalam menggunakan . beberapa chart, maka chart yang telah 

dipnakan ditukar untuk memasuki pcnyajian matcri yanz lain. 

b. Media chart disajikan secara bertahap, .dimulai dari bagian yang 

seharusnya diperlihatkan terlebih dahulu, kemudian secara 

berangsur-angsur pindah pada bagian yang lain. 

c. Ketika menyajilcan/menerangkan materi pelajaran media chart, perlu 

dijaga agar siswa tidak mencatat ide/informasi yang terdapat pada 

mcdia chart. Hal ini dilakukan agar siswa terpusat pcrhatiannya 

dalam mengiliuti pcngajaran mclalui mcdi:i ch:~rt y:lrlg disajilcnn dim 

diterangltan oleh guru. 

d. Menghindari berbicara terlalu banyak dalam memberilcan lceterangan 

pada chart. (Nengsih Murni:1986 ha1 23). Malcsudnya adalah 

usahakan agar siswa lebih aktif bcrbicara, mcnangapi dan bcrtanya 

 van^ 11erliait;in dcngan ide/pesan vang terdapat dillam chart. 

4. Gambar 

Gambar adalah alat banru mengajar yang merupakan reprodulisi 

dari bentul< aslinya dalam bentuk dua dimensi. Alat bantu ini dapat 

berupa foto dan luliisan. D e n p n  gambar dapat diperlihatkan liepada 

murid benda-benda ataupun peristiwa yang belum pernah dilihatnya. 

Icecuali itu, dapat menghind3ri perbedaan tafsiran antara apa yang 



dimaksudkan guru dengan apa yang ditangkap siswa. Gambar dapat 

dibuat sendiri oleh guru dan dapat juga diambil dari berbagai brosur, 

majalah ataupun publikasi. 

Rebcrapa ltelebihan media gambar adalah: 

a. Sifatnya konkrit. 

b. Gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. 

c. Gambar dapat mengatasi hatas ruang dan \vaktu. 

d. Dapat memperjelas suatu masalah. 

c. Murah harganya dan gampans didapat scrta di~pnalcan, tanpa 

mcmcrlul<an peralatan lthusus. 

Disamping l;clcbih;~n-1tclcbih:in tcrscbut, giinbi~r jug:' ~ncmpun)lai 

bebcrapa kelemahan yaitu: 

a. Hanya menekankan pada persepsi visual saja. 

b. Gambnr yang terlalu kompleks kurang efelttif dig~nakan. 

Telmik Mengoperasiksn Media/Alat Bantu Mengajar Gambar 

Cara pengoperasian media gambar dalam proses pembelajaran yaitu: 

tersebut dip~naltan mcnunlt umtnn matcri pc1;ljnr:ln (Ocmar 

11. Apabila gambar itu kecil, maka hendaltnya dipetlihatl<an sccara 

l~crgilir 1ccpacl:l siswa. 



5. Model 

Pengertian model adalah benda-benda pengganti dari benda yang 

sebenarnya dalam bentuk sederhana, badan-bagian yang kurang penting 

dengan bagian-bagian yang perlu. 

Cara ~ernbuat Model 

Dalam membuat model, kita perlu memperhatilcan beberapa ha1 berilzut: 

I .  Ul;uranny;~, ap;~l<:ll~ Ic11il-I l~csnr :~taultah 1cl1il-1 Icccil s2rn;l dcng;ln 

ukuran aslinya, disesuaikan dengan besarnya kelas sehingga dapat 

dilihat oleh seluruh kelas. Ukurannya tiga dimensi yalzni ada panjang, 

lebar dan tinggi. 

b. Dalam membuat model bagian-bagian tertentu dapat ditinggalkan 

supaya orang dapat mempelajari bagian-bagian yang penting saja. 

c. Gunakan warna untulz memperjelas bagian-bagiannya yang penting. 

d. Buatlah dari bahan yang hampir menyerupai aslinya, misalnya 

membuat pepaya dapat dibuat dari tanah liat, rumah dari karton, dan 

scbagainya. 

e. Usahakan membuat model bentuknyn sama dengan benda aslinya, 

hanya ulturan yang berbeda. 

Cara M e n g p n a k a n  Model 

Sesuai dengan program pengajaran, ad:, beberapa ha1 j:arig perlii 

diperhatikan: 



a. Agar model dapat dilihat oleh seluruh kelas, bentuk dan besarnya 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

b. Agar siswa dapat menkonsenuasikan perhatiannya kepada model, 

maka jangan terlalu banyak memberikan penjelasan. 

c. Model hanya dipnnkan untuk maksud tertcntu dalam pengajaran 

l~ulcan untulc mcngisi walctu ptu/mcnpitangi  pcrannn guru dalnm 

lcclas. 

d. Supaya siswa banyalc bertanya; mcmberilran kritili dalam 

mcnggunakan model untuk dislcusi, kita harus mcmotivasi siswa 

sedemikian rupa. 

e. Dalsm menwnakan model hcnda1;lah diintegrnsikan dcngan alat- 

alat lainnya supaya pengajaran yang kita berikan lcbih berhasil. 

f. Pergin;~l<anlah scjumlah modcl pada w;~l;tu-walitu tcrtcntu schingga 

siswa dapat membandinglcannya satu sama lain, jadi bulian sebuah 

model saja. 

g. Pilihlah modcl yang scsuai dcngan rancangan pcnpjaran, dengan 

mcn~gunal<an bcrrnacam-macam modcl Lisa menyebablian 

liebingungan para siswa. 

h. Apabila kita menggunakan beberapa model hendaknpa model itu 

satu samn Iain berhubungan dan dapat pula mcnghubunglian 

pelajaran yang satu d e n ~ a n  yqng lain. 



i. Model dari skala yang berbeda tetapi menunjukkan benda yang sama 

baiknya juga digunakan agar anak lebih menyadari kenyataannya. 

j. Sirnpanlah model bik-baik pada tempat yang aman dan .  bersih 

apabila sudah digunakan, agar dapat digunakan dalam pelajaran 

berikutnya atau lebih diperlukan oleh guru lain. 
'. 

Mengapa model merupakan alat bantu mengajar yang efektif dan 

efisien. Pertanyaan ini dapat kita jawab sebagai berikut: 

a.  Merupakan henda tiga dimensi. Hal ini sangat membantu 

mewujudkan realitas, yang tidak saja dapat dilihat tetapi juga dapat 

diraba. Dalam pelajaran anatomi, gum dspat menggunalian model 

lierangka manusia seutuhnya sampai kebagian-bagiannya. Dalam 

pelajaran ilmu bumi bisa digunakan irisan p n u n g  berapi yang dibuat 

b. Model bisa menggunakan benda dalam ukuran yang lebih kecil atau 

sebaliknya lebih besar dari ulturan aslin~~a supnyn lebih mudah 

gnmbaran yang bailt tentang bentulc dan rupa bumi Itita ini. 

Scl~aliltnya untuli binatang sntu scl )rang, sangat liecil, yang sulit dilihat 

dcngan matn biasa dan dapat dibuatlian modelnya )rang lebih bcsar 

. Model bisa memper!ihxt!tan bagifin dalam scbiiah bcncla jiang dali~m 

Icegdain sebenarnya selalu tertutup. Model dapat dibuat sedemiliian 



rupa sehingga sebagian dari padanya terbuka untuk memperlihatkan 

bagian dalamnya atau untuk menjelaskan bagian dalam itu. bekerja, 

misalnya model ltegiatan gunung berapi. 

d. 13apat dibuat bapjan-bagan pcnting saja dcngnn tncninggnllrnn 

bagian-bagian lainnya dengan tujuan supaya orang dapat mempelajari 

bagian-bagian yang penting itu. 

e. Model yang dapat dibongltnr dan dipasang kembali sangat bernilai 

Icnrcna dapat diperilcsn sampai b;~g:~n-l~:lgi;lnnyi~ dcngan cara 

melepaskan bagian demi bngian, sehingga riap bagian dapat dipehjari 

sambil mcngamati dan morabanpa, scl;~in itu hul~ung;~n bagiiln satu 

dengan bagian lainnya menjadi jelas. 

f. Untuk mempe jelas bagian-bagian, warna dapat digunnkan. Tugas 

warna pada sebuah model adalah supaya bagian yang penting yang 

diberi warna mendapat perhatian khusus dari yang mempelajarinya. 

Selain itu, untuk mempermudah pengertian tentang bagian tersebut. 

11.2. I<erangka Konseptual 

Pembahasan teoritis memberikan dasar untuk menctapkan kerangka 

lconseptual dalam penelitian ini. Sccara singkat keranglca itu dapat diurailian 

sebagai berilcut: 

I .  Program pcngabdian pads masyaraliat Jurusan T<TP scsuai dengan 

profesinya. Salah sstu ben tultnya adalah program "T n ti han Pembuatan 

Media Sederhana Seba~ai  illat Rnntu Mengajar". Psda t:thun a n w r a n  



2005/2006 yang mcnjacli sasaran program ini ada1;lh ~mru-guru sekolah 

dasar' Kccamatan Ulakan Kabupaten Padang Patiaman. 

2. Program tersebut mempunyai tujuan agar peserta Iatihan dapat 

meningkatkan pemahamannya tentang konsep medin pengajaran 

sebagai alat bantu, jenis-jenis, karakteristik, manfaat, kriteria pernilihan 

dan langkah-langkah pembuatan dan terampil membuat serta 

mengpnakan, terutama media sederhana. 

3- Untulc mencapai tujuan tersebut kepada peserta telah diberikan materi 

yang relevan yang menunjang pencapaian tujuan tersebut. Matcri 

tersebut difokuskan kepada pcngetahuan tcntang mcdia pcngajaran 
... 

sebagai alat bantu mengajar. Sedinglcan Iatihan dibcrikan ten1t;ima 

adalah membuat media sederhana yalmi: a) ppapa nlis, b) papan planel, 

c) bagan (chart), d) gambar dan e) model. 

4. ~elaksanaa" program ini berlangsung bulan September 2005, lebih 

kurang tip tahun yang lalu. Untulc melihat sejauh mana pengetahuan 

d;111 I(eterampi1an <pni pcscrta latihan ini tclah mcrcl;:~ irnplen1entasil;;~n 

dalam melaksanakan tugas profesinya perlu dilakukan penelitian sesuai 

dengan kriteria yang diharaplian. 

5. Dalam implernentasi hasil penelitjan yang telah merelia peroleh, tidal< 

terlepas ltcmungkinan guru-pru tersebut menemui kendala atau 

harnbatan, sepere  lcuratlpya waktu, kurangnya dana atau fasilitas, 

liurangnya kemampuan. 



6. Untuk mengatasi kendala ini, mungkin mereka telah berupaya untuk 

mencari pemecahan atau jalan kcluarnya. Upayn tcrscbut- mungkin 

dilakukan dengan memakai media yang ada, meminta tolong teman 

sejawat, membuat sendiri dari bahan terbuang atau yang murah atau 

meminjamnya. 

Hal-ha1 di ataslah yang diungkapkan dalam penelitian ini. Kerangka 

lionseptual dalam bentuli bagan dapat dilihat pada bagan berikuc 

T r i  Dharma kc 3 P'r w 
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BAB 111 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

111.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokolt perknasalahan yang dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menpngkaplcan peningltatan pemahaman dan wnwasnn guru-pru SD 

peserta "Pcnataran dan 1,atihan Pcmbuatan dan I'cnggunaan Media 

Sederhana sebagai Alat Rantu Mengajar" mulai dari perencanaan, 

langkah-langkah pembuatan dan prinsip-prinsip pcngqunaantlya dalam 

proses pembelajaran, 

2. Mendap t  gambaran tentang pemanfaatan media sederhana s e b a p  alat 

bantu pengajaran dalam proses pemhelajaran oleh guru-guru S D  

sebagai "implementasi" di lapangan herltenaan dengan penataran dan 

latihan yang mereka ikuu yaltni: memilih, merancans dan menWnakan 

mcdia scderhana: 

a. Papan tulis (termasuk cetaltan dan stensilannya) 

b. Papan plane1 

c. Chart atau bagan 

d. C r a n l b x  

c. Model 



3. Mengidentifikasi kendalil-kendala yang ditemui oleh guru-gum di 

I Kecamatan Ulakan, dalam penpdaan dan pengslnann media sederhana 

yang dilatihkan, sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 
b 

4. Mengetahui upaya-upay a yang telah dilakukan oleh guru-guru untuk 

mengatasi kendala-kendala yang mereka temui dalam pengadaan dan 
. . 

penggunaan media sederhana sebagai alat. bantu dalam proses 

pembelajaran di Kecamatan Ulakan. 

I 111.2. Kegunaan Penelitian 

Secara terinci, hasil penelitian ini berguna b a g  : 

! 1. Staf pengajar jurusan KTI-', yang telah melaksanakan program latihan, 

ini merupakan masukan atau balilian (feed back) untuk peningkatan dan 

pengembangan program pengabdian pada masparaliat yang akan datang 

sehingga menghasilkan suatu program pang lebih mantap baik dari segi 

materi Bang disampaikan, metode penyampaian, latihan yang diberilian 

m;iupun dari segi lama atau \\~aIitu ysng disedialcan. 

2. Icepala Kantor Dinas Pcndidilian beserta jajarannya di Icecamatan 

Ulakan Kabupaten Padang Pariaman yang ikut memonitor 

penycicnggaraan latihan ini, hasil penelitian ini merupalian rnasulian 

dalam upaya meningliatlian Iiernampuan gum,  I.;hususnya tcntang mcdia 

pembelsjsran yang pada gi!irannpa nanti dapzt rncn)rcdi:,!ian fasilitas 

ataupun dana yang dibutuhkan untuli itu. 



BAB N 

METODE PENELITIAN 

IV.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang dipnakan adalah rancangan penelitian 

deskriptif, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaari-pertanyaan yang 

berkaitan dengan evaluasi terhadap implementasi hasil pengabdian pada 

masjlaraliat yang telah dilaksanalian. 

Untuk mcnd:lpatkan lionscp yang scrag;lm dillatn pcnclitian ini, 

peneliti telah mencoba mengungkapltan beberapa tinjauan literatur Rab JT. 

Rerdasarkan landasarn teori . seperti >rang diltemukakan pada kerangka 

konseptual. Dalam penelitian ini diteliti empat aspek poliok, yaitu; (1) 

peningkatan pemahaman terhadap media pengajaran sebagai alat bantu 

mengajar, (2) pemanfaatan media pengajaran sederhana dalam proses 

pembelajaran, (3) Kendala-kendala dalam pemanfaatan media pengajaran, 

(4) upaya-upaya untulz mengatasi I<cnclal;~ tersebut 

0 

Dari kccmpat aspck poliolc tcrschut dijab;~rlzan mcnj;ldi indilt;~tor- 

indikator. Dari indiltator-indikator tersebut dibuat pernyataan atau 

terlibat sebagai responden dirninta untuli mcnjawsb scsuai clcngan apa yang 

telah mereka lalzukan dalam pclaksanaan proscs pcmbelsj~.rar! merc!i2 di 

lapangan. 



Yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah permasalahan 

. 
IV.2. Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan pctrnasnlahan yang hcndak ditcliti, maka populasi 

penelitian ini adalah seluruh guru SD, yang mengikuti "Penataran dan 

latihan Pcmbuatan Media Scderhana Sebagai Alat Bantu Mcngnjar", yang 

tclah dil:~l<sal~akan p:lda Scprcii~bcr 2005, ynng I~crjuml;~h 35 or;lng. Sarnpcl 

dari pcnclitian ini adalah semua populasi atau total s:lmpling. 

IV.3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dillam penelitian ini adalah data primer 

yang dapat dikclompoltkan atas: 

1. Data tentang peningltatan pemahaman/wawasan guru-guru SD tentang 

ha1 yang bcrl<en;~an dcngan mcdia pcngajarnn. 

2. Data tentang pemanfaatan media pengajaran sederhana sebagai alat 

h n t u  dalam proscs pcmbclajaran kpru-Lmru Sl3. 

3. Data tentang Itcndala-kendala yang dijumpai olch !prn-gtlm ST3 dalnm 

pemanfaatan media pengajaran. 

4. Data tentang upaya-upaya yang telah dilakukan olcli g u r u - p n l  untuk 

mengatasi kendaln. 

Sumber data adalah guru-guru SD rang telah mengikuti latihan dan 

sedang melnltsanakan tugas profesinpa di lapangan. 



IV.4.Teknik dan Alat Pengumpul Data 

1. Teknik pengumpul data 

Sesuai dengan jenis data' yang diperlukan, maka teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah'kuisioner. 

2. Alat pengumpul data 

Alat pengurnpul data yang dipnakan bcrupa instrumen dalam 

pcnclitian ini tcrdiri dari daftar pcrtnny;lan/pcrnyataan. Tnstrumen ini 

disusun atas proscdur selmgai 11cril.rut: 

a. Menyusun indikator dari aspek yang akan dibuat alat ulturnya. 

Tndikator ini dijadikan pedoman dalam menyusun butir-butir 

pertanyaan sehubungan dengan evaluasi terhadap implementasi 

pcmanf:~atan mcdi:i 1xngajar:in scdcrhana scbagli nlat biintu dalam 

proses pernbelajaran. 

b. Penulisan draft instrumen, berdasarkan indilrator-indikator yang 

disusun di atas. Penelaahan terhadap instrumen dilakukan berulang 

kali dengan mempertimbanglcan input yang dirninta dari teman 

scjawat dan mendiskusiltann~~a dengan closen-dosen vang lain. 

Rerdasarkan saran dari dosen tersebut, dilakukan revisi instnunen, 

baik yang berkenaan dengan materi maupun bahasa yang dipnakan. 

Uji coba instrumen ini dilakulcan kepada guru-guru SD yang tidak 

menjadi sampel penelitian ini. Rerdasarkan uji coba terscbut ads behcrapa 

instrumcn )rang agak merapkan bahasanya, sehingga perlu disempurnalian. 

Setelah clirevisi, akhimya diperoleh instrumen seperti yang terdapat dalam 

lampiran laporan ini. 



N.5. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dijawab oleh responden dianalisis melalui prosedur 

sebagai berikut: 

1. Vcrifikasi Data 

Verifikasi yang dimaksud disini adalah suatu proses yang dilakulran 

untulc menerima suatu fakta adalah benar. Kuisioner yang telah diisi 

oleh guru-guru SD diteliti satu persatu. 

2. T;lbulasi Data 

Proses tnbulasi ini dilakukan, schingga dipcrolch distribusi frcl<uensi. 

Distribusi frekuensi merupakan proyeksi implementasi pemanfaatan 

medin sederhana oleh p n l - g u r u .  

3. Menghitung persentase 

Persentase setiap butir pertan~raanlpernyataan dihitung dengan 

P = pcrscn~asc y u 1 ~  dic;il-i 

I; = frcltuensi 

N = jumlah sampel. 

IV.6. Prosedur Penelitian 

I'roscdur penelitian ini dil:~ltsanak;in sebagai bcrikut: 

I .  Proposal penelitian disusun clan cliusullcan I<e pusat penelitian cli UNP 

I';ld;~ng. . 



2. Pcmantapan rancangan penelitian setclah mcndapat persetujuan dari 

Pusat Penelitian UNP Padang. 

3. Penjabaran aspek-aspek yang terdapat dalam rancangan penelitian 

berupa indikator-indikator. 

4. Penyusunan instrumen/ltuisioner berdasarltan indikator dari aspek yang 

dinilai. Instrumen disusun berupa daftar pertanyaan/pernyataan yang 

akan dijawah oleh responden. 

5. Penelaahan kembali instrumen yang telah disusun, dengan cara 
e 

mcdislcusiltan dcngan tcman scjawat/doscn-doscn 1;lin. Rcrdasarkan 

input yang diterima dilakulcan pcrl~ailcan \,ail< y:tn!; l,crl;cr~a:\n dcngan 

matcri maupun Iccjclasan 11ahas;i. 

6. Uji coba instrumen terhadap 5 (lima) orang gun1 SD yang tidal< 

terrnasulz sampel penelitian; sebelum instrumen diadministrasikan. 

Hasil ujicoba dipedomani untuk merevisi instrumen. 

7 .  Penyehahn instrumen kepada guru-gun1 SD Tang merupkan populasi 

penelitian ini, setelilh tnendap;~t persctujuan dari 1;sntor C;ulxrnur 

Sumbar, lzantor Rupati Padang Pariaman, Tcantor Dinas Pendidikan 

8. Verifilrasi, analisis dan penganalisaan data. 

9. Pcnulisan draff laporan setel:~h pcngolahan dan pcnganalisaan data 

seicsai dakuicall. 

10. Rcvisi dan pcnulisin Iaporan alchir. 



IV.7. Keterbatasan 

Ada beberapa keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini. 

Icetabatasan tersebut antara lain adalah: 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Angket sebagai alat pengumpul data mempunyai beberapa kelemahan. 

Salah satu diantaranya adalah berlturangnya kebebasan responden 

dalam mengungkapltan jawahannya, terutama karena anglzet ?rang 

digunakan tertutup. Dcngan dcmikian, respondcn tidak . dapat 

mcngemuliaknn jawahannya sccara bchns. 

Keterbatasan teltnilt analisis data karena penclitian hanya mcnghitung 

pcrsentase saja dengan mengunakan rurnus pcrscntase. llengan 

demikian, pembahasnn terhadap permasalahan yang diteliti hanya 

sampai pada pendeskripsian dalam bentulr persentase yang digambarkan 

dalanl tabel. 

3. E~rsluasi tcrhadap imp1cmcnt:isi ?:ins dip;~nr;~u clal:lm penclitian ini 

didasarkan kepada pengalaman pru-guru pang mengilruti latihan dalam 

rangka pengabdian masyaralcat di Icecamatan Ulaltan, s e h i n ~ a  

generalisasi hanya terbatas untuk kasus tersebut. 

4. Tmplcn~entasi di lapangan pang dipant:lu hanya dari pihali guru saja, 

scdangkan pada iicpain seiioi;lh cian siswa tidak dilaltulinn pcngccclcan. 



BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini disampaikan hasil penelitian yang dilakukan. Dari hasil 

penelitian ini dapat pula diketahui sejauhmana tujuan penelitian telah tercapai. 

Tetapi sebelum analisis itu sendiri disampaikan perlu kiranya dikemukakan 

beberapa ha1 tentang proses pengumpulsn data untuk penelidan itu. 

Setelah semua data !rang diperoleh tcrliumpul, maka Isn~lzsh ,_I selanjutnva 

adalah mengolah data. Pengolahan 'data berdasarkan kepada jenis data yang 

terkumpul. Sedap jenis data dituangkan dalam bentuk tabel dan dibubuhi 

sedikit Itomentar, Itemudian dilanjutlzan dengan pembahasan. Tnilah bentult 

analisis dan pembahasan dillam Rab ini. 

V.1. Proses Pengumpulan Data 

Data di atas dikurnpulkan dengan sebuah kuesioner yang digunakan 

untuk menghimpun informasi/data dari guru-guru SD Icecamatan Ulakan 

Kabupaten Padang Pariainan. 

:\dapun guru-guru ylng dibcri I<ucsioncr scbcn:~rnya l~crjumlah 25 

orang (guru-guru yang mengikuti penataran alat bantu mengajar). Namun 

sctclah icucsioncr discbarki~n kc Ii~p;l~lg;~n J;ui l;cmudi;~n tlil<umpulkan tcrnyat;\ 

jumlahnya h a n p  22 orang yang tclah mengisinya. 

V.2. Analisis 

Di bawah ini disampaikan analisis penelitian )rang beritenaan dengan 

aspck yang ditanyalian ynitu: 1. Pcningliatan pcmahaninn guru tcrhadap materi 



yang sudah ditatarkan; 2. Penggunaan media sebagai alat bantu mengajar, 3. 

Kendala Tang ditemui dalam pembiatan dan penggunaan media pengajaran; . . 

dan 4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui 

dalam pembuatan dan penggunaan media sebagai alitt bantu mengajar . 

1. Peningkatan Pemahaman Guru Terhadap Materi yang Sudah 
Ditatarkan 

Scbclum dianalisis tcrlebih dnhulu basil pcnclitinn dituangkan dalnm 

l~cntuli  tabcl. 

Tabcl 1. 

Peningkatan Pemahaman Terhadap Media Pengajaran Sebagai Alat Bantu 
Mengajar yang Sudah Ditatarkan 

. . . .  , . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  - - -. 

A S P E K Y m G  
. . . . .  DINYATAKAN 

I Konsep dasar media 

1 2 1 Nilai dan manfaat mcdia 
I ) ddarn PBM ' 3 I Jenis-jenis media i 
j 4 j Karakterisdk media 

i 5 Xntc r i amern iWmeNiyang  
1 tepat 

I 6 / Langkah pcmbua~an media 
/ sederhana ! I ! I 

I 
j 7 1 Kcscrasian da" s c g  bcsar, j 3 1 13,6 I I 1  , 50 

i 
i 

I wzuna dan kcindahan j I I 
I 

I I i 
8 1 Cnra mendesain pesan mectia i 3 i 3 6  11 50 

9 I ~2.a mcngevrluari media 1 2 I peng:ljaran I I I 
Pcrsinp:m pcmakaian mcdin. 1 2 1 9,1 1 12 1 45,5 ' 8 ( 36,4 I / I I 1 Prinsip pcngynaan I / 3 ( 1 3 8  1 13 ! 51,l 6 I 27.3 I 

I I I 
I 

12 j C a n  menglola kelas u n k t u  I 14 63,6 4 , 18,2 , 4 / 18.2 1 i 
! / / n~cnp.gu~ul,;tkan me&;t I I I 

! ! 
I 

/ 13 i Cara mcningkarkan 1 15 i 68,2 1 5 1 27,3 1 2 1 9,l 
1 / keterbbatan mwid. 1 
! 14 1 Csra m s n p a k a n  media 4 

I 
I I dnlarn rncnyimpulkan i 1 I pelajamn. 
1. . - I ......I........ . i . . .  
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2. Peningkatan Pemahaman terhadap Media Pengajaran Sebagai Alat 
Bantu Mengajar 

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa peningkatan pemahaman 

terhadap media pengajaran sebagai alat bantu mengajar yang melipuu konsep 

dasar media pengajaran, nilai dan manfaxt media pcngajaran, dan cam 

meningkatkan keterlibatan murid dalam proses pcmbelajaran. Pada umumnya 

. . 
(77,3%) responden menyatakan sekali, dan hanya (22,7On) dari responden yang 

I 
1 

mengemultakan sudah memaharni. Adapun berlienaan dengan aspek "jenis 
I 

media pengajaran; "karalcteristik media pengajaran" "ltriteria pemilihan mediat1; 
I 

I "langkah-langkah pcmbuatan media"; "persi;ipan pema1;aian n1cdi;i"; d;ln "cara 

I mengpnakan media pengajaran" dalam proses pembelajaran sebahacjan besar 
I 

(63,6O/n) dari responden. mcnyataltan mcmahami, scdsnglian sebagian kccil 

(36,4On) responden menyatalcan culcup memahami. Selanjutnya berltcnsan 

dengan aspek yang menyangkut "keserasian warna dan Iceindahan"; "cara 

mendesain pesan" dan "cara menge.iraluasi media pengajaran" terungltap (50 

Oh) dari responden men):atal.;an culcup memahami, clan han);;~ (36,4 ' Yo )  dari 

responden yang menyatakan cukup memahami dalnm ha1 mendesain pesan 

dan, mengevaluasi media pengajaran. 

Dari distribusi jawaban yang terdapat pada tabel 1 di atas dapat ditarilc 

kesimpulan, bahwa pada umumnya terdapat peningliatan pemahaman terhadap 

media pengajaran sebagsi alat bantu mengajar. Disamping itu masih ada 



sebagian kecil (36,4 %) dari responder menyatakan cukup memahami dalam 

cara mendesain pesan dan mengwaluasi media pengajaran. 

Oleh sebab itu, untuk lebih meningkatkan pemahaman responden 

terhadap alat bantu mengaiar sebagai media. pengajaran perlu dilakultan 

penataran yang relevan secara berlcesinambungan. 

1) Penwnaan Media Sebagai Alat Bantu Mengajar 

I3i b;1\17ah ini alian dikcmulialian 11:lsil pcnclitia~i !.:In8 11crliena:ln dengan 

penwnaan media sebagai alat bantu mengaiar yang sudah ditatarkan yang 

melipu ti: 

a. Pengpnaan media papas tulis, 

b. Penggunaan media papan planel, 

c. Penggunmn media chart/bagan, 

d. Pengunmn mcdia gambar, c. penwlnaan medin modcl. 



Tabel 2. 
Penggunaan Media Papan Tulis Sebagai Alat Bantu 

Mengajar yang Sudan Ditatarkan 

. . -. - - -- - - - - -- - - - - - -- . . .- - - - - - -. 
, . ALTERNATIF JAWABAN I __ 

i No. I PERNYATAAN 
1 I 

I 

1 4 j~enjelaskan tujuan pengajaran. 
I 
1 5 I~em1,ersihkan papan tulis 

I sebclum diprnnk:~n 

6 ! ~ a i r m  pcnggumaan diperhatikan 
i ipcngolahan kclas. 

i I 7 M e n d s  pokok bahasr pada 
i /bagan atas papiyl tuLir 
I ! 8 ~hlenuliskcra~~gka materi yang 

1 i;~kan tliajark:ln I 

! 1 ~ ~ c m ~ c r l ~ r ~ i k a n s i s t c m r i * r  
jpcnulis;~n. 

! 
10 ,Memperhatiknn posisi berdiri 

I 1 prig menghalangi pandangan 
mund.  

! I 11 Menggunakan kapur warm/ 
1 I penebalan untuk informasi yang 

I 

j 12 j~ulisan d a p t  dilihat semuarnudd. 

i 13 ~Mcmperhatikan cahaya yang 
i j menyilaukan dalam pcngpunaan 
! !p;~p:~n 1111is. 

1 I4  ~ ~ ~ l c n ~ p u l k a n p ~ l r j a r v ~ y a n g  
, J ibe r ik :~~~   pad:^ papan tulis. I i 

I ! 

p m p a a n n y a .  



2) Penggunaan Papan Tulis sebagai Alat Rantu Mengajar 

Dari .tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa semua responden (100%) 

menyatakan selalu menggunakan papan tulis sebagai alat Rantu mengajar. 

Kemudian berkenaan dengan aspek merencanakan persiapan (layout) 

pemakaian papan tulis, mernpersiapkan perlengkapan papan tulis, rnenielaskan 

tuiuan pengaiaran yang akan dicapai dan membersihkan papan tulis sebelum 

digunakan, seluruh responden (100Yo) menyatakan selalu mengpnakan/ 

menerapliannya. 

Selanjutnya sebagian besar (68,18 %) Ite atas dari jumlah responden 

menyatakan selalu mcmpcr~iatikan pcngclolaan kclas da1:lm ~nctlg~inalian 

papan tulis. Pokok bahasan pada bagian atas papas tulis, menulislian keranglia 

materi pelaiaran yang altan di ajarkan, mcmperhatiltan sistcmatika penulisan, 

memperhatikan posisi berdiri yang dapat menghalanpj ppemandangan anak, 

mcmpcrhatikan cahaya yang mcnyilaukan, dan mcnyimpulkan pclajaran 

d c n ~ a n  mcnw~nal;an papan tulis. 

I<etnudian untuk membcrilian variasi tlalam pem;lli:lian papan tl~lis 

dipergunalian alat Bantu papan tulis. 13alam ha1 ini tcrnpata scbagian (50 %) 

dari responden yang telah menggunakannya dalam proses belajar mengaiar. 

Sedanglian (27,3 O/o) menyatakan sering menggunaliannya. Sebaliltnjra (9,1 910) 

dari responden menyataltan Iiad:~ngliadang dan jar an^ rncngpnak:lnnya dan 

hanyn (4,s O/o) dari responden yang rnenyztaknr. tid2!i pernah mengpnak;\i; 

alat bantu papan tulis dalam proscs pembelajaran. 



Rerkenaan dengan langkah-langkah pembuatan, menyesuaikan dengan 

tujuan yang akan dicapai, menyusun dengan .rapi setelah dipergunakan, serta . 

I 

I mengevaluasi rnateri yang disampaikan dengan alat bank1 papan tulis, sebagian 

1 .  besar (72,7 Yo) dari responden menyatakan telah menggunakan/menerapkan 

dan memperhatikan dalam proses be Ylaiar mengaiar. 

Dari pemyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mempergunakan 

media pagan tulis sebagai alat Bantu mengajar semua responden (100 O/o) telah 

I menggunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan berkenaan dengan 

i pemakaian alat bantu papan tulis ternyata baru sebagian (50 O/o) dari responden 
i 
I 
I 

yang mengpnakannya dalam proscs pembelajaran. Ha1 ini mungkin saja 

disebabkan karena dalam pembuatan alat Rantu papan mlis itu seperti stensilan 

dan cetakan/papan tulis memerlukan walitu, kcmampuan/bakat, biaya dalam 
I 

1 membuatnya. Oleh sebab itu peneliti berpendapat bahwa kegiatan 

latihan/penataran yang telah diiaksanakan perlu dilanjutkan kembali dalam 

rfinglta meningkatkan kemampuan mereka mengslnaltan media dalam proses 

I 

pembelajaran. 



Tabel 3. 
Penggunaan Media Papan Plane1 Sebagai Alat Bantu Mengajar 

yang Sudah Ditatarkan 

r- 

1 No 
f 

/ I. 
i 
I 
1 2. 
j 

, .  I 
j 3. 
I 

. . 

- -- . .- - 

I 

i\LTERNATIFJAWAl3AN 
- - -- - . - . .- - - - - 

PERNYATMN TP 
f 

Pcnggunaan da t  bmtu 
papan plancl dalam PBM 

i 
14 / ,  63,6 Mcrencanakan pcrsiapan 

pcmakaian papan plancl. ' 

I . .  

Mempersiapkan alag i I '  I 
pcr1cngkap:in. ! I I 

I I I i I ! i 

i 

-- 
f %  

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

-1. hlenjcl;~sk:~n ~uju;ln y:lng 
I I l2 I loo I I 1  1 50 j 4 i 18,2 , 2 

I akan dicapai. I I I I I i i i j i I 1 I i i i 5. ! Memperhatikan langkah 
I / pembuakm menurut ' 4  I 1 1 8 2 1  7 1 3 1 , 8 i  3  1 1 3 , 6 /  

I I I I I j 
i ! I urutannya- I I I I I I : 

I I 
I 

6. Ddam rncnggunakan 36,4 2  1 9,1 
! 

1 1 / butiranny:i disusun s e su i  
, ! 

I 

i 
! , dengan matcri. i I 

! 1 
! 
) 7. Dalam pcnggunaan / 4 1 18,2 / 2 

dipcrhatikan pcngclolaan I I I 1 
kclas. ! 

I 
i 1 i I i I I I 
i I i I 8. i hfernpcrh;llik;~~~ srstcrn;~ I .  1 I tlka d a i  kes&nb:mgan I 

I 

I 
I i I I 1 i / penemplan butiran. 

! 
I 

9. / Mempcrhatikan posisi 
; Lcrdiri y;111g 111~1igll;llangi 1 

I 
I 

I / 11:1ndangnn :ln;lk. I I 1 I I 

I 
. 12 i 54,5 ' 10. ' hlcrnbcdakan 

I ! ! warna/mcminl~gka~i 
i ~ butiran pada pc~icmpclan 1 dalam mcny;lmy&an 

I I I 

I I 
I 

i 
I I 
i 

I 
i 1 1 1. 

materi yang pcnting. 
I I I I 

! 

b1cmpcrh:itikan I 18 81,s ) 3 1 13,6 
I 

I 
! pcncmpcl:ln butiran 

I I 1 I 
I 

) anhlk d:lp:,t di l i l~a~ sernlt;l ! I I 
! ! I 

i 
! I I I I i i i  1 ! 

...... J i ........ 1. .. I ......... . ~ . 1 ... ...... ........................................ 



0 

3) Penggunaan Papan Planel Sebagai Alat Bantu Mengajar 

l3aiam tabcl 3 di ntas, dnpat dilih:~t bahwa scmua rcspondcn (100%) 

menyatakan selalu menggunakan papan planel dalam proses pembelajaran, 

seperti juga dalam menjelaskan tUj~an pengajaran yang akan dicapai. 

Adapun berltenaan dengan aspek merencanakan (layout) pemakaian 

papan plancl, mcmperhatilznn sistcmntilza dan kcscimbangan pcnempclan 

l~utiran; mcmpcrhatikan posisi bcrdiri, mcmperhntilian wnrna butiran, dan 

penampilan butiran untulc dapat dilihat oleh anak., tcrnyata sebagian besar 

(63,6 O/o) dari responden telah selalu menggunakan/menerapkannya dalam 

proscs pcml~clajaran. Scbalilinya mnsih ;ld;i scb;lgi:ln Iiccil (9%)) d;lri rcsponden 

!rang menyataltan jarang merencanakan persiapan (layout) pemakaian papan 

planel dalam proses pembelajaran. 

Selnnjutnya menyangkut aspek memperhatikan langkah-langkah 

pembuatan papan plane1 dan memperhatikan pengelolaan .kelas dalam 

menggunalzan papan planel tampalrnyn sebagan (50%) dari responden 

men~ntnlinn scring mcmpcrhatikan cl;i11 mcngpnal.ran. 

Dan Iienyataan di atas dapat disimpullran bahwa pads umumnya 

berkenaan dengan materi pembuatan/penggpnaan papan plane1 yang telah 

ditatarkan sudah digunalran/diternpl<an oleh responden, nralaupun masih ada 

scbagini liecil responden yang mcnyatalian Icadang-liadang dnn jarang 

menggunakan/meneraphn materi yang teiah ditararltan dar. dilatihkan. 



Tabel 4. 
Penggunaan Media Chart Sebagai Alat Bantu Mengajar 

yang Sudh  nitatarkan 
. - ---;- - - .--- _-- _ _ _ _ _  

ALTERNATIF JAWABAN 1 L--- --- / No 1 PERNYATAAN I KD j J R TP 
- - . . . - -  % I  . . .. f 1 %  ( .  . . . . .  . . I . _ _  .. f . _ .  _ ._ Yo ... f _ % 

l'cnggunaan ak t  bantu I I 
chartdalam PBM 

I 
I 

1 1 I j pcrnakian chart 
I I : I 

I 
! ' 3. 1 Mempersiapkm alat 

! 
I 11 1 50 1 . 7 31$ 1 3 134 I I I perlengkapan. 

I I ! I I ! ! I 

I 

Alcnjelaskan tuju;ln 
pengajaran 

Mempersiapkan rnudd 
mengtkuti pe1:ljaran. 

Penulisan chart 
mcmperhatikan: 
a. Kejclasan tulisan 
b. Urutan pcnulisan 
c. Variasi warna 
d. Kcscdcrhanaan 

R1cmpcrhatik;ln posisi 
bcrdid d:llilm 
menggunakan chart. 

hlcnlpcrh:~ tik:~n 
pengelolaan kelas dalarn 
menggunakan chart. 

n 
Mcnyusumya dengan 
rapi sctelah digunakan. 

Menyirnpulkan 
pelajaran dengan tanpa 
j:~wab dcrlg:~n 
pernak:~ian ch:lrt. 



4) Penggunaan Chart sebagai Alat Bantu Mengajar 

Sesuai dengan table 4 di atas; dapat diperolch gambann bahwa semua 

responden 100% menyatakan selalu., menggunakan chart sebagai alat Rantu 

dalam mengajar, begitu juga dalam menjelaskan tujuan pengajaran yang akan 

dicapai dalam proses pembelajaran. 

Selanjutnya dalam memperhatikan kejelasan tulisan, sistematika 

penulisan, variasi warna, dan Iresederhanaan, posisi berdiri yang tidak 

menghnlangi pemandangan anak, pengelolaan kelas, Jteterlibatan anak secara 

aktif dan menyusun chart dengan rapi setelah digunakan, ternyat;l sebagian 

besar (63,6910) dari responden telah selalu menggunalran/menerapltan dalam 

proses pcmbuatan dan pcnggmnnannya dn1;ltn proses bc1;li;lr mcng;~iar. Nanlun 

sebaliltnya hanya sebagian (50°h) dari rcsponden yang mcnyataltan s e r i n ~  

menyimpulltan pelajaran secara tanya jawab dengan mengpnalzan chart 

seperlunya. Disamping itu, masih ada sebagian kecil (4,6 %) responder yang 

mcnyntaltan jarang mempcrsiapkan alat pcrlcngkap:~n d;ln "mcmpcrhntikan 

carn pcnu1is:ln dalam pcmh~iar;~n char t  scl,;7!:ni ;71:1t hanhl mcngajnr clalam 

proses pembelajaran. 

Rerdasarltan disttihusi jawaban rcsponden yanz tclah diintcrpretasikan 

seperti di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada umumya responden 

tclah n ~ c n ~ g ~ ~ n a l ~ n n / m c n c r ~ p l ~ a ~ ~  m;~tcri tiltaran yang 1)erlzcn:lan dcngnn mcdia 

chart sebagai alat Rantu dalam, proses pembelajaran- 



Tabel 5. 
Penggunaan Garnbar Sebagai Alat Bantu Mengajar 

yang Sudah Ditatarkan 
. . - . . . - . - . - - - - - -. . . . - -. - . -- - 

PERNYATAAN TP 
- . - ---- -- .---. 

Penggunaan alat bantu 
gambar dalam PBM 
Pengadaan gambar 

I a. Dibuat sendhi 4 5 5  5 22,7 
b. Dibeli 
c. Dipinjam 
d. Memaki yang ada, 12 54,5 

1 relevan dengan mated I 1 Merencanakan peniapan 14 63,6 I 4 
I 
1 1 

. I I 
3 , 13,6 i 1 1 4 . 6  

I pcmakaian galnbar. 1 
Menyesuaikan jenis 
gambar dengan tujuan. 

I Sebelum mengynakannya 11 50 7 31,8 2 
i terlebih dhulo mrmpe- 
! lajari pokok bahasan. 

I 1 Mernprriapkrn siswa 
i mcngrkuti pelajaran. 

1 I l i ~ ~ ~ p r l ~ ~ ~ i l c a n  g11111~r un~uk  
\ dapat dilihat semua siswa. 

Memperhatikan w t a n  50 
penyajian matcn dengan 

1 gambar. 
I 

1 pada anak secara bergantian. 
CarnbrymgkeciIdilihat 

! 
1 Anakdilibatkan sccm &"f. 

( hlenyusun dengan rapi 
I sctclah digunakan. 
I I 

5) Penwnaan Meda  Gambar sebagai Alat Bantu Mengajar 

Dari tabel 5 tentang penggunaan media gambar sebagai alat Bantu 

mengajar dapat diperoleh gambarnn, bahwa semua responden (100%) 

menyataltan menggunakan media gambar sebagai alat Bantu dalam mengajar. 

I<emudian dalam pengadaan gambar (453 Y o )  dari responden menyatakan 

"dibuat sendiri"; dan sebagian besar (543 O/o) dari responden menyatakan 



"memanfaatkan garnbar yang telah -ads yang relevan dengan materi"; dan 

sebagian kecil (9,1 %) responder menptakan media gambar itu "dibeli" di 

pasaran; serta (18,2 Yo) dari rcspondcr mcnyatakan dipinjam pada guru lain. 

Selanjumya berkenaan den pn  aspelr "mcrencanakan persiapan pemakaian 

gambar"; "mcmpclajari pokolc matcri yang akan disamp:liknn mclalui gambar"; 

"memperhatikan, gambar agar dapat dilihat"; . memperhatikan keterli bamn 

anak secara aktif'; dan "menyusun gambar dengan rapi setelah dipnakan", 

ternyata scbagan bear (77,3 %) dari responden selalu menggunakan/ 

menerapkannya dalam proses pembelajaran. Disamping itu, tentang aspek 

"menye suaikan jenis media gambar dengan tujuan yang akin dicapai"; 

"memperlihatkan gambar yang ltecil secnra bcrgantian"; clan "menyimpulltan 

pelajaran dengan menggunakan gambar", ternyata hanya kurang dari sebagian 

(45,s O/o) dari responden yang sclalu mcngg~nalcan/mcneraplian dalam proses 

pembelajaran. 

Selanjutnya masih terdapat sebagian lrecil (13,6 YO) dari responden 

tnen~r~takan liadang-kadang "merencsnak:ln persiapan pemakaian gsmbar"; 

dan "memperhatikan sistematika penyajian materi dengan gambar". Rerdasarlran 

gambaran tabel & atas dapat disimpulkan, bahwa ternyata hampir semua 

responden telah mengpnakan/menerapkan materi gambar bailr dalam 

pcmbuatan maupun dalatn pcrlggwnannya. Ini suatu bulzti yang memperlihatlcan 

b a h ~ ~ l a  materi y p g  dibei-ikan oleh staf pengajar jurusan i<T? FIP UNP telah 

dipn"an/clitcrnpkan dalam proses pcmbclajarzn. 



.Tabel 6. 
Penggunaan Model'Sebagai Alat Bantu Mengajar 

yang  ada ah Ditatarkan 

, . - 
7- _ _  . 

A.V,TERNATIFJAWABAN T - -  I No 1 PERNYATMN KD 1 --- 1 -.J" 
f Yo - ,  f . . . . . I .  . I 1. / Pcngynaan &t bantu I 

I model dalam PBM I I I I 
i I / 2. 1 Pengadam model: ! 

I I a. Dibuat sendiri I 1 1  1 . 5 0  / R. 3 3  1 3 1 13,6 1 I 
i / b. Diadakan wkolah 1 10 / 455 / 10 1 45,s ! 2 I 9.1 1 1 I b. Dipinjam ke sckolah 1 5 1 22,7 1 I I i 

i 
I 17 I I lain. I i I I 

I 1 c. U i h t  cleng~n tanan. 1 14 6 3  4 1 1X,2 1 4 I IH,2 i 
I 
I 90,9 

' d. Dibcli di pasaran. 1 2 i 9,1 1 I , 20 

I 3. 1Merencanakanpe=siapani 12 , 5 4 5  2 1 9 ,  2 1 9.1 
i pemakaian model. I ! 

I 
I 

I I 
i 4. / Menycsuaikan media i 

i model dcngm tujuan. I 
I I I 

I I 
, 5. j kloclcl disesu;~ika~l ! 

dengan pokok bahasan 
I 

I 

I yang clisampaik:~~~. I I 
i 

6. I Mempeniapka,n anak 
i men$uti pelajaran. 

I ! 
' 7. / Memperhatikan 
i ! ketepatan model 

I 

! ! dengan tujuan dan I I 
j maten pelajaran.- . 

j i  
I 

I i I 
! 8. I Memperhatikan - 1 8 36,4 1 12 / 545 i 2 1 9,l I i I 
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6) Penggunaan . Media Model sebagai Alat Bantu Mengajar. 

Sesuai dengan distribusi jawaban respondcn pada tabcl 6 di atas, 

diperoleh gambaran bahwa scmua (100 %) dari rcsponden meng~unakan 

model sebagai alat bantu mengaiar. Kemudian dalam pengadaan model 

sebagian (50 responden menyatakan selalu "dibuat sendiri"; dan (45,5 O/o) dari 

rsponden menyatakan selalu "diadakan oleh sekolah". Selanjutnya sebagian 

lxsar (63.6 o/o).rcspondcn menyatakan sclalu "dil~iist l~crsamn tc~nsn"; d;ln 

sebagian kecil @, 1 %) dari responden yang menyatakan selalu "dibeli di 

pasaran". Adapun yang "dipinjam pada seltolah lain" scbagian besar (77,3 O/') 

dari responden manyatakan tidal: pernah. Rerlzenaan dengan aspen 

"merencanalran persiapan pemakaian model"; "menyesuaikan model dengan 

tujuan yang akan dicapai"; memperhatikan penyajian model untuk dapat dilihat 

oleh semua anak"; "memperhatikan keterlibatan anak secara aktif'; dan 

"menyimpulkan pelajaran dengan menggunakan model", ternyata sebagian 

l~csar (63,G Y o )  rcspondcn sclalu m c n ~ u n a l z a n / m c n c r a p l ~ ; i t ~ n ~ a  ball; dalam 

pembuatan maupun dalam penggunaannya dalam proses pembelqj aran. 

Kemudian, menyangkut aspek "penyesuaian model dengan pokok 

I~ahasan"; "memperhatikan Itetepatan model dengan tuiuan"; dan "menyusun 

model pada tempest yang discdiakan secara rapi", h a n p  sebagian (50 Y o )  

respondcn yang mcnyatak;~n selaiu mcng,~naknn/mcncrapl~nn>ra. Scterusnya 

tentang aspek "memperhatikan kesesuaian model dengan perkembangan 



anak", temyata kurang dari sebagian (36,4 %) responden yang menyamkan 

selalu memperhatikan/menerapkan dalam proses pembelnjaran. Disnmping 

itu, terdapat sebagian kecil (9,1 O/o) yang menyatakan jarang "mereneanakan 

persiapan pernakaian model"; - mempcrhatikan kctepatan model dengan 

tujuan"; dan "menyimpulkan pelajaran dengan menggunakan model dalam 

proses pembelajaran. 

Dan apa vans tclah diltemuli;lkan pad;l t a l x l  6, yang 1;cmudisn diulas, 

dapat disimpullcan bahwn tcrnyata pada umumnya respondcn bclum sclalu 

"dapat mcmbuat model sendiri. Sebaliltnya yang mcngcmbirakan adnlah, 

sebagan besar dari rcsponden telah dapat clan mampu menjalin Iterjasama 

dengan teman sejawat dalam membuat/mengadakan model. 

Selanjutnya yang perlu menjadi pusat perhatian ltita bersama, dimana 

rcsponden hanys sebagian kecil yang dapat mcmbuat/mcngprunakan modcl 

scsuai dcngan perkembangnn anal< dalnm proscs pcmbelajaran. 

13crikut ini clisatnpaikan liasil pcnclitian ) r ; ~ n ~  I>crl<cnaan dcngan licndnl;~ 

y ; ~ n ~  ditcmui dalam pcmbuatnn dan pcnlLqlnaan mcdia scl,ag:~i alat nant.11 

mengajar. Dalam tabel di halvah ini yanz dicantumlian adalah persentase 
D 

jawallan respondcn yang mcnyntakan mcn!;alami Iicndala. 
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'Tabel 7. 
Kendala yang Diternui dalarn Pembuatan dan Penggunaai Media Sebagai 

Alat Bantu Mengajar 

, .- 
I 

r - - . . - ~  ' ' ' -.--.----.7 

JENIS MEDIA/ALAT BANTU MENGAJAR I 

1 KENDALAYANG 
' 

PAPAN 
No ' DITEMUI TULIS 1 - -  f Yo , Ketetbatasan d t u  11 

I untuk membuat. 
2. I Kurangmcmpunyai 10 50 14 63,6 

bakat. 
3. 1 Kurang dana 

11 

- - . j 

3. Kendala yang Ditemui dalam Pembuatan dan Penggunaan Media 
Pembelajaran 

Dari tabel 7 di atas, diperoleh gambaran bahwa kendala yang ditemui 

dalam pembuatan dan penggunaan media sebagai alat bantu mensajar ynng 

I berlrenaan dengan O "terbatasnya waktu" dalam membuat: "alai Bantu papan 
I 

tulis" dan "chart" sebagian (50 O/o) dari responden; sedanglcan "papan planel", 

1 

I "gambar" clan model" sebagan besar (63,6 O/O) rcspondcn. 

I Rerkenaan dengan aspek "kurang mempunyai bakat" untuk membunt: 

slat hantu pfipan tulis" dan "chart" (45,5 ?/0) dari rcsponden dan "prnbar" 

scparoh (50 O/o) dari responden, sedanglian untuk alat bantu mengajar "papan 

palncl" dan "model" scbagian bcsar (63,6 %) dari rcspondcn yang 

menyuatakari kurang mcmpunyai baliat. 

I Kemudian menyangltut aspek "kurang incmpunpsi dana" sclnua 

I responder (100 O/o) nienyatakan liendala untuk menibuat scmua alat bantu 
I 

mengajar yang telah disebutlcan di atas. 



Selanjutnya, tentang aspck "kurang fasilitas pendukung" untuk 

membuat 'alat Bantu papas tulis" (50 Yo) dari responde, "chart" dan "gambar" 

(54,5%) dan untuk alat bantu "pap;is plancl." dan "modcl" tcrnyata scbagian 

bcsar (68,2%) dari responden menyatakan kcndala untuk mcmbuatnya. 

n a p i t  disimpulknn, bahwa tcrnyata scbagian: "bcsar rcspondcn 

mempunyai kendala dalam ha1 membuat media papan planel, gambar, dan 

modcl dari scgi "lceterhatasan waktu" 1xgi ti1 jugn "kurnni; rncnil>unvai hfi1i;lt" 

dan "kurang fasilitas penunjang" untulc membuat dan mengpnalcannya dalam, 

proscs pembelajaran. 

Tentang menyangkut dengan "dana" scmua responden mcnyatakan 

menemui kendala dalam pembuatan dan pcnggunaan media sebagai alst bantu 

mengajar. Dan untuk yang "lrurang mempunyai bakat" ternyata hanya kurang 

dari scparoh (45,5 %) dari responden yang mcnyataknn mcncmui kendala 

dalam membuat media alat bantu papnn tulis dan chart sebagai alat bantu 

dalam mengajar. 

4. Upaya-upaya yang Dilakukan un tuk  Mengatasi Kendala yang 
Ditemui dalam Pembuatan dan  Pengsnaan Media sebagai Alat 
Bantu Mengajar 

Di bawah ini disampaikan hasil pcnelitian yang bcrltcnaan dengan 

ilpapa-upnya yang dilakulian untuk mciigarasi I;cndsl:~ !I:inS d i t c n l ~ ~ i  d ; ~ l ; ~ m  

pcmbuatan dan pengpnaan media sebagai alat Bantu mcngajar. Dalam table 

di 1)awah i t ~ i  yang dicantumkan ad;ilah pcrsct1t;lsc j:nv;ib;ln rcspondcn p;mg 

telah melaltulcan upaya-upya dalam ranglra mengatasi kendala y;lnS ditemui. 



Tabel 8. 
Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mcngatasi Ken'dala yang Ditemui dalam 

Pembuatan dan Penggunaan Media Sebagai Alat Bantu Mefigajar 

.-- - 
.... ..... . . . .  

UPAYA YANG 
DIJmKAN CHART GAMBAR MODEL 

-- 
Mengatasi ketcrbatasan 
waktu: 
a. Memakai alat bantu 

yang tersedia. 
b.Menugasknl kepuda 
anak. 

c. Dipinjam pada 
sekolah Inin. 

I 
cl.hli~~t:i bantuan kepada 1 

teman sejawat. 
e.Dibeli di pasaran. 

hlengatasi kurangnya 
bakat: 
a. Membaca buku 

sumber yang relevan. 
b.Bcrkonsultasi dengan 

nara sumber. 
c-Bekerjasama dengan 

guru lain. 
d.Bcr1a tih scnciiri. 

h~icn~;itiisi kw;lngnya 
dana dan fasiit~s: 
a. Merninta bantuan 

kepada Kepda Sekold~ 
b.Bekerja sama dengan 

sekolah lain. 
c. AIernanfaatkan I 

be~lda/bahan yang 
;1c!;i tli Illgk~ulga~i. 

i 
d.Diusallakan tnnnbeli 

dengan . rndmg . ....... pribadi 1 
. - .--... . . . .  - - -. - - 



Dari tabel 8 di atas dapat dikemukakan, bahwa upayaupaya yang dapat 

dilalcukan dalani mengatasi kendala yang ditemui dalam pembuatan dan 

penggunaan media scbagai alat Bantu mengajar- yang berkenaan dcngan media 

alat bantu papan tulis, papan planel, chart gambar dan model ternyata semua 

(100 %) responder menyatakan "memalcai alat bantu yang tcrsedia" . 

Berkenaan dengan aspek "menugaskan lcepada anak", lcbih dari separoh 

rcsponden mcnyataltan mcmbenarliannya. Selanjutnya !ran;: mcnvan~l<ut 3spc.k 

"dipinjam ke sekolah lain" ternyata kurang separoh (45,5 O/o) dari rcsponden 

menyatakannya untuk alat Rantu papan tulis, scdanglzan untulc mcdia chart dan 

gambar ternyata sebagian kccil (27,3 %) dan rcspondcn mcngcrnukakannya. 

Sclanjutnya dari aspek minta bantuan kcpnda tcman scjnwat scbagian 11cs;lr dari 

respondcN menyatakannya untuk mcdia alat bantu papan tulis, papan planet, 

gambar, dan model. Sedangkan untulz mcdia chart tcrnyat;~ (36,4 9/n) rcspondcr 

yang mcnyatakannya. Seterusnya untuk aspclz "dibcli di pasaran" semua 

rcspondcn (1 OO.'/i'/o) mcnyat;lli;ln ticl;ll< pcrt1;th. 

13alam mengatasi 1~urangny;l 11sIi:lt dalam n~eml~u:lr d ;~n  menggun;ili:in 

mcdia scbagai alat bantu mcngajar tcrnyata scmua (100 O/n) rcspondcn 

menyatakan dengan "mernbaca bulzu sumbcr yang relevan", bcgitu juga dalani 

ha1 "herlatih sendiri", sedangkan "bcrl<onsultnsi dcngnn nara sumbcr" tcrnyata 

scba@nn hesar dari responde tclnh melaliukannya, begitu juga bekcrja sama 

dengan guru l i n .  



Sehubungan dengan mengatasi kurangnya dana dan fasilitas, penunjang . 
dal;~m mcmbuat dan mcngbwnakan tncdia scb:lgai nlnt 13;lntu mcngljar tcmyata 

semua (100 %) responden menyatakan dengan "mcminnta bantunn kepada 

kcpala Sekolah" dari "mcmanfaatkan bcnda/bahan yang ada dilingkungan 

sekolah dan lingkungan anak". Sebaliknya untuk mengatasi kurangnya dana 

dan fasilitas dengan " m ~ n ~ s a h a l c a ~  mcmbcli dengan uang pribadi "ternyata 

tidal< scotnngpun rcspondcn yang mclalculcannya. Adfiptin 1,ckcrjasatna dcnpn  

sekolah lain- dalam membuat dan mengunakan media ternyata scbagian 

responden (50') melakulcan untuk media papnn tulis, sedangkan untuk media 

papan planel (31,8%), chart (45,5%), clan gambar scrta modcl ternyata (22,7%). 

V.3. Pembahasan 

Rerikut ini dikemukaltan pembahasan pcnclitian bcrdasarkan analisis 

data. 

1. Peningkatan Pemahaman Terl-iadap Media Pengajarnn Seba gai Plat 

hlIcngajar yang Sudah Dit:~tarl;;ln. 

Pada umumnya pemahaman responder terhadap media pengajaran 

sesudah mengikuti penataran terdapat peningkatan pemahi~man seperti 

dapat dilihat pada tabel 1, meskipun demikian masih ada (45,s Yo) dari 

responden yang menyatakan culcup memah;~mi tcntang 1.  cara' 

mengevaluasi media pengajaran" begitu juga (36,41) untuk aspelt mendemin 

pesan yang akan ditulis. 



Sebaliknya ternyata tidak ada seorang responden pun yang 

menyatakan "kurang mcmahami" tcrhndnp matcri pcnataran yang 

berkenaan dengan media pengajaran yang sudah diberikan. 

Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa materi penataran yang 

berkenaan dengan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar yang 

sudah ditatarkan .benar-benar telah menaribah pemahaman mereka. Oleh 

sebab itu, jika guru/responden telah mempunyai pemahaman tentang 

lionsep dasar media pengajaran dapat merupakan tolak ukur untuk dapat 

membuat dan menggunakan media dalam proses pembclajaran yanz pada 

akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Pembuatan dan Penggunaan Media Sebagai Alat Rantu Mengaj ar . 

Dari hasil analisis yang telah dikeinulcakan terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa pada umumnya semua (100 Yo). responden telah 

menggunakan media sebapi alat bfintu mcngajar j~aitu media papan tubs, 

pap" planel, chart, gambar, clan modcl. Aclapun pcnggwn;ian dan 

pemanfaatan alat Bantu papan tulis, papan planel, chart, scrtn pengadnan 

gambar dan.mode1 ternyata belum semua respondcn pang menyatakan 

sclalu mcmanfaatkan d;in mcnggunalcannya. hMcn!::~pn in i  tct-j:icIi, 

pcnjelasannyfi dapnt dilihat pads analisis tabel 7 d;in 8 di ntas. Walaupun 

clemikian gambaran responden yang inengpnalian mcdi:i scbegai :ilnt 

bantu mengajar yang sudah ditatarkan yanz melipud alnt Rantu pasan tulis, 



papan planel, chardbagan, gambar, dan model sebagian besar responden 

menyataltan selalu dan sering membuat dan menggunakan/memanfaatkannya 

sebagai alas bantu mengajar dalam proses pembelajaran. (lihat tabel 2-6). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan 

penggunaaan/pemanfaatan media olch rcsponden sesudah penataran 

sangat mengcmbirakan. Tni S W h l  ppcr~anda bahwa pcmbuat an, 

pembelajaran sudah dianggap penting. Pengalaman menunjukan bahwa 

dalam berlcomunikasi antara guru dan murid sering terjadi penyimpangan 

dan hambatan sehingga tcrjadi ltesalah pengertian. Salah satu usaha unmk 

mengatasi ha1 tersebut ialah dengan memanfaatkan media sebagai alat 

Bantu mengajar, sebab fungsi media pengajaran selain sebagai stimulus juga 

untuk meningkatkan efektivitas penerimaan dan lresesuaian informasi. 

Seiring dengan itu, hasil penelitian menunjukan bahwa basil yang diperoleh 

melalui penjelas dan verbal hanva 20 910, sedangkan penjclasan verl~al ?an% 

ditunjang dengan penggunaan media pengajaran hasilnya mencapai 80°/n. 

3. Kendala yang Ditemui dalam Pembuatan dan Pengunaan Media Sebngai 

Alat Bantu Mengajar. 

Dan hasil analisis pada bagian terdahnlu dapat dikcm:~!cn!is:: bah\vz 

separoh (50 O/o) dari responden menyataltan "terbatasnyn waltt~l untuk 



membuat alat bantu papan tulis dan chart, sedangkan untuk media papan 

planel, gambar dan model ternyata lebih separoh (63, %) responden -: 

menyatalcan menemukan kendala dalam pembuatannya. 

Kemudian menyangkut aspek "kurang mempunyai bakat" ternyata 

lebih dari separoh (63,6%) responden mengemultakan bahwa ha1 itu 

menjadikan kendala untuk membuat media papan plane1 dan model. 

hdapun untulc membuat mcclia a la t  lmnti i  papan tillis, ch;lt-t cl:ln gatn11:lr 

ternyata kurang dari separoh responden yang menyataltan menemui 

liendala dari segj "liuranp)7a haltat". 

Selanjutnya semua responden menyatakan menemui ltendala dari segi 

dana untult pembuatan media pengaj-ran sebagai slat bantu mengajar. 

Kemudian menyangkut aspelt lielturangan fasilitns", pada umumnya 

sebagian besar ~esponden menyatakan kendala yang same dengan ha1 di 

atas Dapat disimpulltan, bahwa masalah lieterhatasan \vaktu dalam 

meml~uat media sebagai alat hantu mcngajar scperti tcl-lihat  pad;^ tabel 7 di 

atas nampaknya merupakan suatu kendala yang menyehabltan responden 

tidal< dapat membuat media scbagai slat banhu mengajsr. Oleh sebab itu 

perlu dicarilran alternatif pemecahannya, sebab para guru diwajiblian untulc 

cl:i11:lt rncngguniil<nn rncdi;~ cl;il;lm p1-oscs pcrnl,cl;ij;~r;ln. I-!;)I ini' Icbih 

dinyatalian la@ dalam kompctcnsi guru yang salah satunya adalnh "para 

guru harus memililci Iiemampuan r n c n ~ < p n ~ k a n  mcdia dan sutnbcr belajar". 



Regitu juga yang berkenaan dengan aspek "kurangnya bakat" dalarn 

pembuatan media ternyata sebagian besar responden mengakuinya. 

Masalah bakat memang tidak sama b a g  setian manusia. Nainun dernikian 

faktor kurangnya bakat dalarn pembuatan media sebagai alat  bantu 

mengajar dapat diatasi asal setiap kita mempunyai kemauan yang kuat dan 

ingin menjadi guru yang berprestasi. Adapun aspek; "kurangnya dana dan 

fasilitas vang mendukung" juga hampir semua respondcn mcmhenarltsn 

bahwa ha1 tersebut merupakan salah satu kendala dalam pembuatan media 

pengajaran sebagai alat bantu mengajar. Meskipun demiltian hams disadari 

bahwa dalam ha1 apa saja kita selalu mengalami lzekurangan dan fasilitas. 

Walaupun dernikian sebenarnya masalah dana dan fasilitas itu bisa saja 

dicarikan jalan keluarnya dengan berrnacain-macam alternatif (lihat analisis 

tabel 8). 

D 

4. Upay:~-upaya )rang Dilflltulian untl~l.; Mengatasi I<cndala yanS Ditctnui 

dalam Pcmbuatan dan Pcnggunaan Mcdia Pcngijaran. 

Dari bagian analisis tcrdahulu dapat odisimpulkan bahwa semua 

responden menyatakan "memakai alat bantu pang terscdia" dalam 

mengatasi terbatasnya walinl, Iicrnudian bcrltcnaan deng;ln aspck 

"menugaslcah kepada, znak" ternyata seb;lgifin Ocsar responder nlenyatakan 

membenarkannya, begtu juga dari ha1 "minta bantuan kepada teman 



SO 

scjawat scbagian bcsar responder menyatakannya dalam ha1 media alat 

bantu papas tulis;, papan plancl, gymbar dan model, kemudian dalam 

mengatasi "kurangnya bakat" tnmpaknya semua responden menyataltan 

dengan membaca buku yang relevan, begitu juga dalam ha1 "berlatih 

sendiri". Kemudian untuk aspck "berkonsultasi dengan nara sumber 

ternyata scbagian bcs:lr respondcn mclal~ul~annya. Sclanjurny;~ mengatasi 

"leuranipya dana dan fasilitas pcnur~jan:'' scmua rcspondct- mcnystal~nn 

rninta bantuan kepada kepala sekolah serta memanfaatlran benda atau 

bahan yang ada dilingkungan analc. 

Dari ha1 di atas dapat dipcrolch Itcl~cnaran yang mcyal<inlcan bahwa 

dalarn mengatasi kendala dalamm membuat dan menggunakan/memanfaatkan 

media sebagai alat Ranm mengajar para rcsponden: pada umumnya sudah 

henisaha mengatasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Hal ini 

menunjukan bahwa responden sudah mempunyai inisiatif untulc mengatasi 

Itcndala !rang ditemulian dalam pcmbuatan dan penngunaan/pemanfaatan 

media sebagai alat Bantu mengajar dalam proses bclajar incngajnr, selcaligus 

ha1 ini menunjukkan perhatian yang series dan dedilcasi yang tinggi dnlam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pencerdas bangsa 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab TV di atas dapat 

ditarik beberapa kesirnpulan sebagai berikut: 

1. Pada umumnya responder meilyatakan terdapat peningkatan pemahaman 

terhadap materi mcdia pendidilian yang sudah, ditatarlian. Untuli inateri 

konsep dasar media, nilai dan manfaat media, serta jenis-jenis-jenis media. 

Pengajaran tedihat derajxt pemahamannya pada memahami sekali", 

sedangkan karakuistik media pengajaran, kreteria pemilihan media, 

langkah-langkah pembuatan, prinsip pengunaan dan cara menggunakan alat 

Bantu mengajar sebagian besar responders mwenyatalran derajat 

pemahaman dengan "memahami". 

2. Penggunaan media sebagai alat Rantu mengajar pang meliputi: 1) Alat 

bantu papan tulis, 2) Papan pclanel, 3) chart/bagan, 4) Gambar, dan 5) 

Model ternyata semua responden telah menggunakannpa dalam proses 

pembelajaran. Adapun berkenaan dengan pembuatan alat bantu papan tulis 

dan pengadaan media tersebut di atas ternyata belum semua responder 

yang menpngliaplrannya. Yang megcmbirakan adalah b s h \ ~ ~ a  tampalinjv~ 

sebagian besar dari responden sesudah mengikuti penataran dan latihan 

telah membuat dan menwnakan mcdia alat Rantu pagan tulis, p a p n  
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planel, chart, gainbar, dan model sebagai alat Bantu mengajar dalain prose1 

belajar mengajar pada kadar "selalu" dan "scring' . 

3. Pada umumnya responden menemui kendala dalam pembuatan dan 

penggunaaan media sebagai alat bantu mengajar. Hal ini terungkap dari 

jawaban sebagian besar responden yang menyatakan terbatasnya waktu", 

"kurangnya bakat", dan "kurangnya fasilitas penunjang" dalam pembaatan 

media papan planet garnbar dan model. Adapun lcendala yang ditemui ' 

berkenaan dengan Dana" amp'altnya semua respond cn membenarkannya 

untuk pembuatan/pengelolaan media sebagai alat bantu mengajar. 

4. Upaya-upaya yang dilaltultan untulc mengatasi kendala yang ditcmu~ dalam 

pcmhuatan dan penggunaan media sebagai slat bantu mengajar dari segi 
0 

"keterbatasan waktu" ternyata semua responden menyatalcan dengan 

mcmakai alai bantu yang tcrscdia. Adapun upaya yang dilalrultan dcngnn 

mcnugasltan ltcpada nnak dan minta bantuan ltcpada tcman sejawat 

ternyata pada umumnya rcsponden mclaltultannya. J<cmudi;rn dari segi 

< < mcngntasi Irurangnya I~akat" tlalsm pcmbuatan dst:l pcnggilr1n;l:ln mcdi:~ 

sebagai alat bantu mengajar semua responden mcngungkapkannya dcngan 

upaya membaca buku yang relevan dan berlatih scnditi, scciangkan dcngan 

upaya berkonsultasi dengan tiara sumber dan beke rjasama dengan guru 

lsin, sebagian besar responden tclah rncncrap1iann)~a. Sclanjutrlpa mcngatasl 

kurangnya "dana" dan "fasilitas" dalam pernbuat2n dan penggunaar. media 

sebagai alat Bantu mengajar ternyata semua responden membenarkan 



denjan merninta bantuan ltepada kepala sekolah dan memanfaatkan 

benda/bahan yang ada di lingkungan sekolah dan lingltungan anak. 

Sebaliknya belum terlihat pula usaha dari semua responden untuk 

mengatasi kendala Yang ditemui dengan jalanmembeli sendiri. Meskipun 

dernikian usaha responden untuk mengatasi kendala bekerjasama dengan 
s 

scltolah lain sudah mulai dilaliultann walaupun persentasinyn masih Itccil. 

VI.2. Saran 

Rerdasarkan penemuan yang diperoleh dalam penelidan ini, malta perlu 

liiranya dilicmukaltan saran scbagai berikut: 

1. T<epada guru-guru yang telah mengiliuti pcnatnran./latihan hcndaknya 

dapat membuat media sendiri dari bahan yang mudah clan sederhana 

karena media yang dibuat sen& lebih sesuai dann relevan untuk mengaiar 

sekalips juga diharapltan sesuai dengan karaktristik mater i yang di ajarkan. 

2. Kepada Pembuat Program Pengabdian Masyaraliat UNP lchususnya 

Jutusan Kuriltulum dan Teknologi Pendidiltan berlcenaan tlcng:~n materi 

penataran/pelatihan untulc masa yang akan datang perlu dipertimbangkan 

kepraktisannya yang lebih ditekankan kepada proses pembuatan dan 

penggunaan media temtama untuk pemhuamn/pengadaan clan pengpnaan 

mcdia ynng mcmerlultan 1;cmampuan c l ; ~ l i  Itctcrarnpilan Itliusus d:llam 

mcmbuatnya yang pada althirnya nanti semua peserta pcnataran/pelatihan 

dapat merealisasiltan dan meneraplzannp:~ di tempat tugas masing-masing. 



3. Kepada Kalzanwil Depdiknas dan Kadinas Pendidikan Tingkat I beserta 

jajarannya dapat meningkatkan perhatian yang' terhadap pengadaan dan . . 

pembuatan media sebagai alat. bantu mengajar baik dari scgi data maupun 

menyangkut hardware dan software, yang pada akhirnya lresulitan yang 

ditemui dapat diatasi. 

4. Kepada pihalc yang kompetcn diharaplran dnpat mcningkatkan frelzucnsi 

penataran/pelatihan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. 

Dengan dernikian semua kesulitan yang ditemui dan upaya mengatasinya 

mencapai sasaran yang diharapkan. 

5. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian ini masih mempunyai 

lielemahan dan lieterbatasan, maka diharapkan agar dilakukan penelitian 

lanjutan, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan kepada 

populasi yang lebih luas. Dengan demikian, semua Iielcmahan dan 

Iteterbatasan dalam penelitiant ini dapat diatasi dalam pcnelitian lanjutan 

tersebut. 
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. . Larnpiran Instrumen 

PETUNJUK PENGISIAN BAGIAN UAn 

Petunjuk pengisian untuk bagian "A" Peningkatan Pemahaman terhadap Alat 
Bantu Mengajar (Papan tulis, Papan Planel, Charmagan, Gambar, dan Model) 
Setelah mengikuti Penataran. 

I 

I 
1. Mohon BapaMbu baca pertanyaan dibawah ini dengan seksarna, kemudian 

beralih tanda cek (4 pada kolorn jawaban sesuai dengan pendapat BapMbu. 
I 

I 2. Untuk mengisi jawaban, ada 4 (empat) alternatif yaitu: 
I SM = Sangat memahami, yaitu (76 - 100%) 
I M = Memahami, yaitu (5 1 - 75%) 
I 

CM = Cukup memahami, yaitu (26 - 50%) 
KM = Kurang memahami, yaitu (1 - 25%) 

Contoh: Peningkatan Pemahaman tentang Komponen Satuan Pelajaran (SP). 
I 

Ini berarti pemahaman BapakAbu tentang: 

No. 

1. 

2. 
- 

- Komponen "Perumusan TIK" = mernaharni sekali 
- Komponen "KBM" = memahami sekali 
- Komponen "Evaluasi" = memahami 

Pertanyaan 

Pernahaman tentang 
Komponen SP. 

dst 

Perurnusan TIK 
MS 

4 

KBM 
M 

EVALUASI 
MS MS CM M CM 

4 

KM KM KM M 

4 

CM 



A. PENINGKATAN PEMARAMAN TERHADAP MEDIA PENGAJARAN 
SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR YANG SUDAH DITATARKAN 

3 
. 
4 ' 

5 

. 6  :. 
.7 ' 

. 8 

. 9  

10 

11 

12 

13 

14 

Peningkatan Pemahaman tenlang 
jenis-jenis media pengajaran. 
Peningkatan pemahaman tenlang 
karakteristik media pengajaran. 
Peningkatan pemahaman terhadap 
kriteria pemilihan media yang tepat. 
Peningkatan pemahaman tentang 
langkah pembuatan media sederhana. 
Peningkalan pemahaman terhadap 
keserasian dari segi besar, warna . 
dan keindahan. 
Peningkalan pemahaman lentang 
cara mendisain pesan media. 
Peningkatan pemahaman terhadap 
cara mengevaluasi media 
pengajaran. 
Peningkalan pemahaman tenlang 
persiapan pernakaian media . 
sebelum digunakan. 
Peningkatan pemahaman lerhadap 
prinsip penggunaan media 
pengajaran. 
Peningkalan pemahaman tentang 
cara rnengelola kelas dalam waktu 
menggunakan media. 
Peningkatan pemahaman lenlang 
cara meningkatkan kelerlibatan 
rnurid. 
Peningkatan pemahaman terhadap 
cara rnenggunakan media dalam 
menyimpulkan pelajaran. 



B. PENGGUNAAN ALAT BANTOMENGAJAR SETELAH MENGIKUTI 
PENATARAN MEDIA / ALAT BANTU MENGAJAR 

1. Apakah BapMbu  menggunakan alat bantu mengajartbledis pengajaran 
dalam Proses Belajar Mengajar. 

2. Jika jawaban Ya, alat bantuk mengajarlmedia pengajaran yang 
dipergunakan dalam: Jawaban boleh lebih dari satu. 

a. Papan Tulis . 

b. Papan Planel 
c. Charthagan 
d. Gambar 
e. Model 
f. ..................................... 

3. Jika Bapakllbu menggunakan alat bantulmedia pengajaran sesuai dengan 
jawaban, istilah matrik dibawah hi dengan jalan memberikan tanda cek 
(v) pada kolom yang sesuai dengan jawaban BapakAbu. Alat bantu 
mengajarlmedia pengajaran yang tidak pernah digunakan tidak usah diisi 
(d ikosongkan) saja. 



B.l: PENGGUNAAN MEDIA PAPAN TULIS SEBAGAI ALAT BANTU 
MENGAJAR YANG SUDAH DI TATARKAN. 

No. 

1 
1. 

2. 

3. 
4. 
5.  

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

1 1. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

ASPEK YANG DITANYAKAN 

2 
Penggunaan alat bantu papan tulis 
dalam PBM 
Merencanakan persiapan pemakaian 
papan tulis. 
Mempersiapkan peralatan papan tulis. 
Menjelaskan tujuan pengajaran. 
Membersihkan papan tulis sebelum 
digunakan. 
Dalam penggunaan diperhatikan 
pcngelolaan kelas. 
Menulis pokok bahasan pada bagian 
atas papan tulis. 
Menulis kerangka materi yang akan 
diajarkan. 
Memperhatikan sistematika penulisan. 
Memperhatikan posisi berdiri yang 
menghalangi pandangan murid. 
Menggunakan kapur warna untuk 
informasi yang penting. 
Tulisan dapat dilihat oleh semua 
murid. 
Memperhatikan cahaya yang 
menyilaukan dalam penggunaan papan 
tulis. 
Menyimpulkan pelajaran yang 
diberikan pada papan tulis. 
Membersihkan tulisad gambarl angka 
setelah pelajaran berakhir. 
Dalam memvariasikan penyajian 
digunakan alat bantu papan tulis 
(cetakan dan stensilan). 
Memperhatikan langkah pembuatan 
alat pembantu papan tulis. 
Dalam pembuatan dan pengguna- 
annya sesuai dengan tujuan. 
Dalam pcnggunaannya pengelolaiin 
kelas diperhatikan. 
Setiap selesai menggunakan media 
disusun dengan mpi. 
Mengevaluasi materi dengan 
menggunakan papan tulis. 

SL 
3 

ALTERNATIF 
SR 
4 

--- 

p-pppp 

KD 
5 

JAWABAN 
JR 
6 

---- 

TP 
7 



B.2: PENGGUNAAN MEDIA PAPAN PLANEL SEBAGAI ALAT BANTU 
MENGAJAR YANG SUDAH DI TATARKAN. 

No. 

1 
1 .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

ASPEK YANG 
DITANYAKAN 

2 
Penggunaan alat bantu papan 
planel dalam PBM. 
Merencanakan persiapan 
pembakaian papan planel. 
Mempersiapkan alat 
perlengkapan. 
Menjelaskan tujuan yang akan 
dicapai. 
Memperhatikan langkah 
pernbuatan menurut urutannya. 
Dalam menggunakan butirannya 
disusun sesuai dengan materi. 
Dalam penggunaan diperhatikan 
pengelolaan kelas. 
Memperhatikan sistematika dan 
keseirnbangan penempelan 
butiran. 
Memperhatikan posisi berdiri 
yang menghalangi pandangan 
anak. 
Membedakan 
warna/memiringkan butiran 
pada penempelan dalam 
menyampaikan materi yang 
penting. 
Memperhatikan penempelan 
butiran untuk dapat dilihat 
sernun murid. 

SL 
3 

ALTERNATIF 
SR 
4 

KD 
5 

JAWABAN 
JR 
6 

- - 

TP 
7 



B 3  : PENGGUNAAN MEDIA CHART SEBAGAI ALAT BANTU 
MENGAJAR YANG SUDAH -DITATARKAN 

NO. 

1 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

ASPEK YANG DITANYAKAN 

2 
Penggunaan alat bantu chart dalam 
PBM 
Merencanakan persiapan 
pemakaian chart. 
Mempersiapkan alat perlengkapan. 
Menjalankan tujuan pengajaran. 
Mempersiapkan murid mengikuti 
pelajaran. 
Dalnm penulisan chart 
diperhatikan: 
a. Kejelasan tulisan 
b. Urutan penulisan 
c. Variasi warna 
d. Kesederhanaan 
Memperhatikan posisi berdiri 
dalam menggunakan chart. 
Memperhatikan pengelolaan kelas 
dalam menggunakan chart. 
Memperhatikan keterlibatan anak 
secara aktif. 
Menyusun dengan rapi setelah 
digunakan. 
Menyimpulkan pelajaran secara 
tanya jawab dengan pemakaian. 

SL 
3 

KD 
5 

ALTERNATIF 
SR 
4 

JAWABAN 
JR 
6 

TP 
7 



B.4 : PENGGUNAAN GAMBAR SEBAGAI ALAT BANTU 
MENGAJAR YANG SUDAH DITATARKAN 

No. 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9. 

10. 
- - 

1 1. 

12. 

ASPEK YANG DITANYAKAN 

2 
Menggunakan alat bantu gambar 
dalarn PBM. 
Pengadaan gambar: 
a. Dibuat sendiri 
b. Dibeli di pasaran 
c. Dipinjam 
d. Memakai media yang ada, dan 

relevan dengan materi. 
Merencanakan persiapan 
pemakaian gambar. 
Menyesuaikan jenis garnbar dengan 
tujuan yang akan dicapai. 
Sebelum menggunakannya terlebih 
dahulu mempelajari pokok bahasan. 
Mempersiapkan siswa mengikuti 
pelajaran. 
Memperhatikan gambar untuk 
dapat dilihat semua siswa. 
Memperhatikan urutan penyajian 
materi dengan gambar. 
Gambar yang kecil dilihat pada 
anak secara bergantian. 
Anak dilibatkan secara aktif. 
- 

Menyusun dengan rapi setelah 
digunakan. 
Menggunakan gambar dengan tepat 
untuk menyimpulkan pelajaran. 

SL 
3 

. 

--- 

ALTERNATIF 
SR 
4 

KD 
5 

JAWABAN 
JR 
6 

TP 
7 



B.5 : PENGGUNAAN GAMBAR SEBAGAI ALAT BANTU 
MENGAJAR YANG SUDAH DITATARKAN 

No. 

1 
1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
1 1. 

12. 

ASPEK YANG DlTANYAKAN 

2 
Menggunakan alat bantu model 
dalam PBM. 
Pengadaan model: 
a. Dibuat sendiri 
b. Diadakan sekolah 
c. Dipinjam ke sekolah lain 
d. Dibuat dengan teman 
e. Dibeli di pasaran 
Merencanakan persiapan 
pemakaianmodel. 
Menyesuaikan media model dengan 
tujuan. 
Model disesuaikan dengan pokok 
bahasan yang disampaikan. 
Mempersiapkan anak m engikuti 
pelajaran. 
Memperhatikan ketepatan model 
dengan tujuan dan rnateri pelajaran. 
Memperhatikan kesesuaian model 
dengan perkembangan anak. 
Mernperhatikan penyajian model 
agar dapat dilihat semua anak. 
Memperhatibn keterlibatan anak. 
Menyusun me$ia model di pajang 
setelah digunakan. 
Menyimpulkan pelajaran dengan 
tanya jawnb dan rncnampilkan 
model seperlunya. 

SL 
3 

ALTERNATIF 
SR 
4 

TP 
7 

KD 
5 

JAWABAN 
JR 
6 



C. : KENDALA YANG DITEMUI DALAM PEMBUATAN DAN 
PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN SEBAGAI ALAT BANTU 
MENGAJAR. 

1. Apakah Bapakabu menemui kendala dalam setiap pembuatan dan penggunaan 
media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. 

a Ya 
b. Tidak 

2. Jika jawaban Ya, medialalat bantu pengajaran mana yang ditemui kendala 
dalam pembuatan/penggunaannya. 
Jawaban boleh l e b i  dari satu. 
a. Papan tulis 
b. Papan planel 
c. Chart/Bagan 
d. Garnbar, 
e. Model 
f. ......................... 

3. Jika BapaMIbu menemui kendala dalam pembuatdpenggunaan media 
sebagai alat bantu mengajar, isilah rnatrik di bawah ini sesuai dengan jawaban 
IbulBapak dengan jalan memberi tanda cek (4) pada kolorn alternatif jawaban 
yang telah disediakan. 



KENDALA YA.NG DITEMUI DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN 
MEDIA SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

KENDALA YANG 
DITEMUI 

Keterbatasan waktu 
untuk membuat. 

Kurang mempunyai 
bakat. 

Kurangnya dana. 

Kurang fasilitas 
penunjang. 

JENIS MEDIAIALAT BANTU MENGAJAR 

TULIS 
CHART PLANEL GAMBAR MODEL 



D. : UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI 
KENDALA YANG DITEMUI DALAM PEMBUATAN DAN 
PENGGUNAAN MEDIA SEBAGAI ALAT BANTU MENGAJAR. 

1. Apakah Ibu~Bapak ada melakukan upaya untuk mengatasi kesulitan yang 
ditemui dalam pembuatan dan penggunaan media mengajar sebagai alat bantu 
mengajar. 

a. Ada 
b. Tidak 

2. Jika jawaban Ada, bada jenis media pengajaran apa saja yang IbulBapak 
lakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui (jawaban boleh lebih dari 
satu). 

b. Papan plane1 
c. ChartIBagan 
d. Gambar 
e. Model 
f. ........................ 

3. Jika IbuBapak telah melakukan upaya mengatasi kendala yang ditemui dalam 
pembuatanlpenggunaan media sebagai alat bantu mengajar, istilah matrik 
dibawah ini dengan jalan memberi tanda cek (4) pada kolom yang sesuai 
deigan jawaban I b a a p a k .  



I UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA 
YANG DITEMUI DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN MEDIA 
SEBAGA ALAT BANTU MENGAJAR. 

No. 

1. 

2. 

3. 

KENDALA YANG 
DITEMUI 

Mengatasi keterbatasan 
waktu: 
a. Memakai alat bantu 

yang tersedia. 
b. Menugaskan kepada 

anak. 
c. Dipinjam paaa 

sekolah lain. 
d. Minta bantuan kepada 

teman sejawat. 
e. Dibeli di pasaran. 

Mengatasi kurangnya 
bakat : 
a. Membaca buku sumber 

yang relevan. 
b. Berkonsultasi dengan 

nara sumber. 
c. Bekerjasama dengan 

guru lain. 
d. Berlatih scdiri.  

Mengatasi kurangnya 
dana dan fasilitas: 
a. Meminta bantuan 

kepada Kepala Sekolah. 
b. Bekerja sama dengan 

sekolah lain. 
c. Memanfaatkan bendal 

bahan yang ada di 
lingkungan. 

d. Diusahakan membeli 
dengan uang pribadi. 

JENIS 

TULIS 

MEDIAIALAT 

PLANEL 

\. 

BANTU 

CHART 

MENGAJAR 

GAMBAR MODEL 
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