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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian 

4.1.1 Geografis Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri Nomor 55/I Sridadi merupakan sekolah dasar 

negeri yang melayani pengajaran jenjang pendidikan dasar di Kota Jambi. 

Pelajaran yang diberikan meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku.  

Sekolah Dasar Negeri Nomor 55/I Sridadi berada di wilayah Provinsi 

Jambi tepatnya di RT 05 RW 02 Jalan Lintas Muara Bulian-Muara Tembesi Desa 

Sridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Batas wilayah SD 

Negeri Nomor 55/I Sridadi, sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga, 

sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga, sebelah Barat berbatasan dengan 

jalan raya, dan sebelah Timur berbatasan dengan rumah warga.  

 

4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah 

4.1.2.1 Visi Sekolah 

“Terwujudnya akhlak, prestasi, berwawasan lingkungan global 

yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan anjuran agama”. 

4.1.2.2 Misi Sekolah 

1. Menjalankan keyakinan dan akidah melalui pengalaman ajaran 

agama. 

2. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 
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3. Mengembangkan pengetahuan di bidang IPTEK, bahasa, 

olahraga, seni budaya, dan lingkungan sesuai dengan bakat dan 

minat prestasi siswa. 

4. Menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan 

lingkungan sekolah. 

4.1.2.3 Tujuan Sekolah 

Sekolah Dasar Negeri Nomor 55/I Sridadi merupakan satuan 

pendidikan yang termasuk dalam jenjang pendidikan dasar. Tujuan 

pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
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4.1.4 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan satuan pendukung dalam pelaksanaan 

suatu proses pembelajaran. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SD 

Negeri Nomor 55/I Sridadi Kecamatan Muara Bulian dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana SD Negeri Nomor 55/I Sridadi Kecamatan Muara Bulian 

No Nama Jumlah Keterangan 

1. Gedung Sekolah 1 Baik 

2. Luas Tanah Sekolah 7882 m
2 

Milik Pemerintah 

3. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang Baik 

4. Ruang Guru 1 Ruang Baik 

5. Rombongan Belajar 16 Ruang Baik 

6. Ruang Kelas 13 Ruang Baik 

7. Ruang Perpustakaan 1 Ruang Baik 

8. Ruang UKS 1 Ruang Baik 

9. Tempat Ibadah 1  Baik 

10. WC Guru 2  Baik 

11. WC Peserta Didik 8 Baik 

12. Rumah Dinas 7 Baik 

13. Meja Guru 20 Baik 

14. Kursi Guru 20 Baik 

15. Lemari 22 Baik 

16. Meja Peserta Didik 190 Baik 

17. Kursi Peserta Didik 385 Baik 

18. Sumur 2 Baik 

 

4.2 Deskripsi Temuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri No. 55/I Sridadi. Penelitian ini 

dimulai pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 15 Februari 2020 dengan melakukan 

teknik observasi dan wawancara mengenai pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh guru sekolah dasar. Guru yang 

menjadi subjek utama penelitian ini adalah guru kelas IIIA Ibu AS  dan guru kelas 

VC Ibu NS. 
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4.2.1 Hasil Observasi 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD Negeri No. 55/I 

Sridadi mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi oleh guru kelas IIIA dan guru kelas VC diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

4.2.1.1 Guru Kelas Rendah (Kelas IIIA) 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di kelas IIIA, terlihat bahwa 

guru beberapa kali memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. Guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi pada materi Keberagaman Suku Bangsa di 

Indonesia, Tari Daerah di Indonesia, dan Alat Musik Ritmis. 

Tabel 4.2 Lembar Observasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Oleh Guru Kelas IIIA 

No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A. Pemanfaatan Komputer/Laptop Peneliti melihat bahwa guru 

memanfaatkan laptop pada saat 

menyampaikan materi pembelajaran 

 1. Penyimpanan data digital kegiatan 

pembelajaran 

Peneliti menemukan data digital 

kegiatan pembelajaran di laptop guru 

tepatnya di Document dalam folder 

Media Pembelajaran 

 2. Audio dan visualisasi materi 

pembelajaran 

Peneliti melihat guru melakukan audio 

dan visualisasi materi pembelajaran di 

laptop 

 3. Pemrosesan program software 

pembelajaran 

Peneliti melihat guru menampilkan 

program software berupa powerpoint 

dalam menjelaskan materi 

pembelajaran 

 



41 
 

No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

B. Pemanfaatan LCD Proyektor Peneliti melihat bahwa guru 

memanfaatkan LCD proyektor dalam 

kegiatan pembelajaran 

 1. Menampilkan informasi dari 

komputer/laptop 

Peneliti melihat guru menampilkan 

materi pembelajaran yang berasal dari 

laptop dengan bantuan LCD proyektor 

 2. Menampilkan informasi dari DVD 

player atau CD pembelajaran 

Peneliti tidak menemukan pemanfaatan 

LCD proyektor dalam menampilkan 

informasi dari DVD player atau CD 

pembelajaran 

C. Pemanfaatan Jaringan Internet Peneliti tidak melihat pemanfaatan 

jaringan internet 

 1. Sumber belajar Peneliti tidak menemukan pemanfaatan 

jaringan internet sebagai sumber 

belajar 

 2. Menciptakan pembelajaran berbasis 

elektronik (e-learning) 

Peneliti tidak menemukan pemanfaatan 

jaringan internet dalam menciptakan 

pembelajaran berbasis elektronik (e-

learning) 

 

A. Persiapan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran guru mempersiapkan media yang akan digunakan sebagai media 

pembelajaran. Persiapan-perisapan yang dilakukan oleh guru adalah sebagai 

berikut. 

1. Guru menyediakan laptop dan LCD proyekor yang akan digunakan sebagai 

media pembelajaran. 
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2. Menyalakan laptop dan LCD proyektor, kemudian menghubungkan laptop ke 

LCD proyektor.  

3. Setelah selesai mempersiapkan media, guru memulai proses pembelajaran. 

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi  

Pada saat proses pembelajaran, guru menjelaskan materi Keberagaman 

Suku Bangsa di Indonesia yang dikemas dalam bentuk video pembelajaran, materi 

Tari Daerah di Indonesia dalam bentuk microsoft powerpoint, dan materi Alat-

Alat Musik Ritmis dalam bentuk video pembelajaran. Peneliti mengamati 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

seperti laptop dan LCD proyektor di dalam kelas. Pemanfaatan laptop dan LCD 

proyektor yang dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan Laptop 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terlihat bahwa guru 

memanfaatkan laptop selama proses pembelajaran. Adapun pemanfaatan laptop 

yang dilakukan oleh guru antara lain seperti sarana penyimpanan data digital 

berupa video pembelajaran tentang Keberagaman Suku Bangsa di Indonesia, 

microsoft powerpoint tentang Tari Daerah di Indonesia, dan video pembelajaran 

tentang Alat-Alat Musik Ritmis yang hendak digunakan dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. Video pembelajaran dan microsoft powerpoint yang hendak 

digunakan oleh guru dipersiapkan terlebih dahulu dalam data Document pada 

folder Media Pembelajaran agar mempermudah guru dalam menemukan dan 

memanfaatkan media tersebut. 
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Laptop juga dimanfaatkan sebagai audio serta visualisasi materi 

pembelajaran dengan bantuan LCD proyektor dan pengeras suara. Guru juga 

membuat program software berupa microsoft powerpoint yang memuat materi 

atau informasi pembelajaran mengenai Tari Daerah di Indonesia yang di 

dalamnya terdapat penyisipan video-video Tari Daerah di Indonesia yang hendak 

dipraktikkan oleh guru dan peserta didik. Selain itu, guru juga memanfaatkan 

laptop sebagai alat bantu yang dapat mempermudah guru dalam melakukan 

penilaian. Dengan menggunakan laptop proses penilaian yang dilakukan menjadi 

lebih cepat dan tepat. 

2. Pemanfaatan LCD Proyektor 

Pada proses pembelajaran terlihat bahwa guru menggunakan LCD 

proyektor yang dimanfaatkan untuk menampilkan video pembelajaran tentang 

Keberagaman Suku Bangsa di Indonesia, microsoft powerpoint tentang Tari 

Daerah di Indonesia, dan video pembelajaran tentang Alat-Alat Musik Ritmis 

yang berasal dari laptop. Dengan bantuan LCD proyektor, guru menjadi lebih 

mudah menyampaikan materi pembelajaran, pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan menyenangkan, serta peserta didik dapat melihat materi atau informasi 

pembelajaran secara langsung (dapat dipraktikkan). 

 

Gambar 4.2 Pemanfaatan Laptop dan LCD Proyektor oleh Guru Kelas IIIA 



44 
 

4.2.1.2 Guru Kelas Tinggi (Kelas VC) 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terlihat bahwa guru 

memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

seperti laptop,  LCD proyektor, dan jaringan internet dalam menjelaskan materi 

Interaksi Manusia di Lingkungan Nelayan. Pemanfaatan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terlihat selama proses 

pembelajaran seperti pada lembar observasi berikut.  

Tabel 4.3 Lembar Observasi Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Oleh Guru Kelas VC 

No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

A. Pemanfaatan Komputer/Laptop Peneliti melihat bahwa guru 

menggunakan laptop pada saat 

menyampaikan materi pembelajaran 

 1. Penyimpanan data digital kegiatan 

pembelajaran 

Peneliti menemukan data digital 

kegiatan pembelajaran di laptop guru 

tepatnya di Local Disk (D:) dalam 

folder Kelas VC 

 2. Audio dan visualisasi materi 

pembelajaran 

Peneliti melihat guru melakukan audio 

dan visualisasi materi pembelajaran di 

laptop 

 3. Pemrosesan program software 

pembelajaran 

Peneliti melihat guru menampilkan 

program software berupa powerpoint 

dalam menjelaskan materi 

pembelajaran 

B. Pemanfaatan LCD Proyektor Peneliti melihat bahwa guru 

menggunakan LCD proyektor dalam 

kegiatan pembelajaran 

 1. Menampilkan informasi dari 

komputer/laptop 

Peneliti melihat guru menampilkan 

materi pembelajaran yang berasal dari 

laptop dengan bantuan LCD proyektor 
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No. Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 

 2. Menampilkan informasi dari DVD 

player atau CD pembelajaran 

Peneliti tidak menemukan pemanfaatan 

LCD proyektor dalam menampilkan 

informasi dari DVD player atau CD 

pembelajaran 

C. Pemanfaatan Jaringan Internet Peneliti melihat pemanfaatan jaringan 

internet 

 1. Sumber belajar Peneliti melihat guru memanfaatkan 

jaringan internet sebagai sumber 

belajar lain yang diperlukan selama 

proses pembelajaran 

 2. Menciptakan pembelajaran berbasis 

elektronik (e-learning) 

Peneliti tidak menemukan pemanfaatan 

jaringan internet dalam menciptakan 

pembelajaran berbasis elektronik (e-

learning) 

 

A. Persiapan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Pada saat observasi, terlihat bahwa guru mempersiapkan media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. Persiapan yang dilakukan oleh guru 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru mempersiapkan laptop dan LCD proyektor yang akan digunakan. 

2. Guru menghidupkan laptop dan LCD proyektor dan menghubungkan laptop ke 

LCD proyektor. 

3. Guru mempersiapkan microsoft powerpoint yang akan ditampilkan. 

4. Guru memulai proses pembelajaran dengan memanfaatkan media.  
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B. Pelaksanaan Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

Peneliti mengamati pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh guru. Pemanfaatan media tersebut 

antara lain sebagai berikut. 

1. Pemanfaatan Laptop 

Melalui pengamatan langsung yang peneliti lakukan di kelas VC, terlihat 

bahwa guru menggunakan laptop selama proses pembelajaran. Pada kegiatan 

pembelajaran guru memanfaatkan laptop sebagai media pembelajaran yang dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Terlihat bahwa guru telah 

mempersiapkan materi pembelajaran yang hendak disampaikan melalui media 

laptop dari rumah. Adapun pemanfaatan laptop yang dilakukan oleh guru antara 

lain sebagai berikut. 

a. Guru menyimpan semua data digital kegiatan pembelajaran seperti gambar, 

powerpoint, video pembelajaran, dan video ice breaking yang digunakan guru 

dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan bersemangat di 

laptop, tepatnya di Local Disk (D:) dalam folder Kelas VC. 

b. Guru menampilkan materi pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya 

melalui laptop dalam bentuk audio dan visual dengan bantuan LCD proyektor. 

c. Pada saat pembelajaran guru menampilkan powerpoint yang berisikan materi 

pembelajaran tentang Interaksi Manusia di Lingkungan Nelayan yang dibuat 

oleh guru dengan program software berupa microsoft powerpoint. 

d. Guru memanfaatkan laptop sebagai bahan ajar seperti buku elektronik yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Pada proses 
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penyampain materi, guru tidak menampilkan buku dengan bantuan LCD 

proyektor, guru hanya menggunakannnya sebagai buku pegangan guru. 

2. Pemanfaatan LCD Proyektor 

Pada proses pembelajaran terlihat bahwa guru menggunakan LCD 

proyektor dalam menyampaikan materi pembelajaran. Guru menampilkan 

microsoft powerpoint informasi atau materi tentang Interaksi Manusia di 

Lingkungan Nelayan yang ada di laptop dengan bantuan LCD proyektor. LCD 

proyektor mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, dapat dirasakan atau dilihat 

langsung oleh peserta didik, dan menambah minat serta semangat peserta didik 

dalam belajar. 

3. Pemanfaatan Jaringan Internet (Hotspot Pribadi) 

Jaringan internet merupakan sistem yang dapat membantu atau 

mempermudah guru dalam menemukan dan mencari informasi atau materi 

pembelajaran. Pemanfaatan jaringan internet yang dilakukan oleh guru terlihat 

ketika guru tengah menyampaikan materi pembelajaran mengenai Interaksi 

Manusia di Lingkungan Nelayan seperti Pelelangan Ikan. Ketika guru 

menyampaikan informasi tentang pelelangan ikan, ada seorang peserta didik yang 

bertanya bagaimana proses pelelangan ikan. Guru dengan sigap langsung 

menyambungkan laptopnya ke jaringan internet telepon genggam yang beliau 

miliki (hotspot pribadi) dan membuka aplikasi youtube untuk mencari video 

proses pelelangan ikan. Setelah guru menemukan video, guru langsung 

memperlihatkan video proses pelelangan ikan kepada peserta didik yang 

ditampilkan melalui LCD proyektor. Melalui hal tersebut, terlihat bahwa guru 
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memanfaatkan jaringan internet sebagai sumber belajar lain yang dapat 

mendukung proses pembelajaran. 

 

Gambar 4.3 Pemanfaatan Media Berbasis TIK oleh Guru Kelas VC 

Selain laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet, guru juga 

menggunakan pengeras suara berupa USB Mini Stereo Speaker yang 

disambungkan ke laptop ketika menampilkan materi pembelajaran melalui LCD 

proyektor. Pengeras suara dimanfaatkan agar materi dapat tersampaikan secara 

maksimal dan mudah dipahami oleh peserta didik. Pengeras suara juga mampu 

menarik perhatian peserta didik untuk mendengarkan dan memperhatikan materi 

yang ditampilkan atau ditayangkan. 

 

4.2.2 Hasil Wawancara 

Pada waktu penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap kepala 

sekolah, guru kelas rendah (Kelas IIIA), guru kelas tinggi (Kelas VC), peserta 

didik kelas rendah, dan peserta didik kelas tinggi. 

1. Guru Kelas Rendah (Kelas IIIA) 

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru kelas rendah yaitu 

guru kelas IIIA yakni Ibu Ari Susanti, S.Pd. Berikut dipaparkan hasil wawancara 

bersama guru kelas IIIA. 
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Tabel 4.4 Wawancara Guru Kelas IIIA 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah tersedia media pembelajaran 

berbasis TIK di sekolah tempat 

Bapak/Ibu mengajar? 

Tersedia. 

2. Apa saja media pembelajaran berbasis 

TIK yang tersedia di sekolah? 
Media yang ada di sekolah seperti komputer, 

laptop dan infokus. 

3. Bagaimana kondisi media 

pembelajaran berbasis TIK yang 

tersedia di sekolah?  

Kondisinya kalau komputer kan dapat dari 

pemerintah dulu, sudah lama sih tapi 

sebagian masih ada yang bisa dipakai, dan 

sebagian sudah rusak. Kalau laptop dari 

pusat beberapa tahun yang lalu dibagi di 

sekolah kami sekitar 27 atau 28 dan 

dibagikan di kelas masing-masing, seperti 

yang saya bawa kemarin itu memang jatah dari 

sekolah. 

4. Apa saja media pembelajaran berbasis 

TIK yang sering Bapak/Ibu gunakan 

dalam proses pembelajaran? 

Yang sering ibu gunakan seperti HP, laptop, 

dan infokus. Kadang-kadang kalau laptop lupa 

bawa sering pakai komputer yang ada di 

sekolah dengan bantuan flashdisk. 

5. Bagaimana pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK yang 

Bapak/Ibu lakukan? 

Kalau manfaatnya banyak sekali, sangat 

membantu. Contoh kalau laptop belajar kita 

lebih mudah, terus membantu guru mengisi 

rapor sehingga lebih cepat dan lebih mudah. 

Kalau manfaat pakai HP itu mencari materi 

yang lupa di google. 

 

6. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu alami 

dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK? 

Sebenarnya kenadalanya tidak ada. 
Walaupun TIK inikan lama-lama kita harus 

bisa memakai, kalaupun tidak bisa ya belajar, 

lambat laun itu pasti dipakai. 

7. Apa saja solusi yang Bapak/Ibu 

lakukan dalam mengatasi kendala yang 

dialami? 

Kemampuan harus diasa supaya kita lebih 

lagi. Karena kalau kita mundur terus, tidak 

bisa tidak bisa ya tidak bisa terus. Jadi 

walaupun sedikit kita harus belajar. 

8. Apa kelebihan dan kekurangan media 

pembelajaran berbasis TIK yang 

Bapak/Ibu gunakan? 

Kelebihannya memakai laptop itu lebih cepat, 

lebih simpel, dan lebih mudah. Kalau 

kekurangannya, kalau kita mau 

mempraktikkan pakai laptop itu lampu mati, 
terus kebetulan teman mau makai infokus di 

hari yang sama. Karena infokus cuma ada 

dua dan yang satunya rusak jadi cuma sisa 

satu jadi ganti-gantian makainya. 

 

Berdasarkan hasil wawancara bersama guru kelas IIIA, dapat diketahui 

bahwa sekolah tersebut memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi 

seperti komputer, laptop, dan LCD proyektor. Media yang sering digunakan oleh 

guru antara lain seperti handphone, laptop, dan infokus. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang sering beliau gunakan misalnya seperti laptop 
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membantu proses pembelajaran, membantu guru mengisi rapor sehingga lebih 

cepat dan mudah. Pemanfaatan handphone yang dilakukan oleh guru adalah 

mencari materi yang lupa pada aplikasi google yang terdapat di handphone guru. 

Beliau mengatakan bahwa banyak sekali kelebihan dari media teknologi informasi 

dan komunikasi, misalnya seperti membuat pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan efisien.  

2. Guru Kelas Rendah (Kelas VC) 

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu guru kelas tinggi yaitu 

guru kelas VC yakni Ibu Ngian Sawitri, S.Pd. Berikut dipaparkan hasil 

wawancara bersama guru kelas VC. 

Tabel 4.5 Wawancara Guru Kelas VC 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah tersedia media pembelajaran 

berbasis TIK di sekolah tempat 

Bapak/Ibu mengajar? 

Sudah. 

2. Apa saja media pembelajaran berbasis 

TIK yang tersedia di sekolah? 
Ada laptop, sound sistem, infokus, kemudian 

android yang dimiliki pribadi. 

3. Bagaimana kondisi media 

pembelajaran berbasis TIK yang 

tersedia di sekolah?  

Kondisinya baik, Cuma jumlahnya saja yang 

tidak sesuai dengan jumlah kelasnya. 

4. Apa saja media pembelajaran berbasis 

TIK yang sering Bapak/Ibu gunakan 

dalam proses pembelajaran? 

Yang sering paling laptop, android, dan 

sound. Kalau infokus itu kadang-kadang. 

5. Bagaimana pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis TIK yang 

Bapak/Ibu lakukan? 

Kalau laptop untuk mencari referensi, kalau 

android untuk menyambungkan jaringan 

dan mencari referensi, kalau sound untuk 

anak-anak praktik dan ice breaking, dan 

infokus untuk menampilkan dan 

menyampaikan materi pelajaran. 

6. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu alami 

dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis TIK? 

Kendalanya seperti laptop tanpa infokus juga 

susah, jumlah infokusnya tidak banyak jadi 

penggunaannya harus bergantian, kemudian 

android tidak diperbolehkan dibawa oleh 

peserta didik. 

7. Apa saja solusi yang Bapak/Ibu 

lakukan dalam mengatasi kendala yang 

dialami? 

Kalau infokus karna jumlahnya tidak banyak 

jadi harus ganti-gantian, jadi sebelum 

menggunakannya harus tanya sama guru 

lain ada yang mau menggunakannya atau 

tidak. Kalau penjadwalan secara tertulis tidak 

ada. Jadi saling komunikasi dengan guru lain. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

8. Apa kelebihan dan kekurangan media 

pembelajaran berbasis TIK yang 

Bapak/Ibu gunakan? 

Kelebihannya pembelajaran jadi lebih 

menarik, anak-anak jadi suka dan lebih cepat 

memahami materi. 

Kendalanya seperti laptop tanpa infokus juga 

susah, jumlah infokusnya tidak banyak jadi 

penggunaannya harus bergantian, kemudian 

android tidak diperbolehkan dibawa oleh 

peserta didik. 

 

Dari hasil wawancara guru kelas VC, diketahui bahwa sudah tersedia 

fasilitas teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop, sound system, LCD 

proyektor, dan android yang dimiliki secara pribadi oleh guru. Dari media yang 

tersedia, media yang sering digunakan oleh beliau antara lain seperti laptop, sound 

system,  dan android, LCD proyektor hanya digunakan sesekali. Pemanfaatan 

media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh guru 

seperti laptop untuk mencari referensi, android untuk menyambungkan jaringan 

internet dan mencari referensi, sound system untuk praktik atau ice breaking bagi 

peserta didik, dan LCD proyektor untuk menampilkan dan menyampaikan materi 

pembelajaran. dalam memanfaatkan media-media tersebut terdapat kendala yang 

dialami oleh guru seperti jumlah LCD proyektor yang sedikit jadi pemakainnya 

harus berganti-gantian, dan android yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke 

sekolah. Namun, di luar itu guru mengaku bahwa dengan pemanfaatan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru menjadi lebih menarik, dan materi lebih mudah untuk 

dipahami. 
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3. Peserta Didik Kelas IIIA 

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu peserta didik kelas 

rendah yaitu peserta didik kelas IIIA yakni Naila Salsa Bila. Berikut dipaparkan 

hasil wawancara bersama peserta didik kelas IIIA. 

Tabel 4.6 Wawancara Peserta Didik Kelas IIIA 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah dalam pembelajaran guru 

selalu menggunakan media? 

Iya. Seperti buku pelajaran, laptop, dan 

infokus. 

2. Apakah guru kamu menggunakan 

media pembelajaran berbasis TIK? 
Iya. 

3. Apakah kamu senang jika dalam 

pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran berbasis TIK?  

Iya. Karena bisa langsung dilihat gambarnya, 

dan bisa dipraktikkan. 

4. Apa saja media pembelajaran berbasis 

TIK yang pernah digunakan gurumu? 
Laptop dan infokus. 

5. Apakah kamu ikut aktif dalam 

menggunakan media pembelajaran 

berbasis TIK? 

Iya. Biasanya bantuin ibu. 

 

Hasil wawancara bersama salah satu peserta didik kelas IIIA diketahui 

bahwa guru selalu menggunakan media selama proses pembelajaran, seperti buku 

pelajaran, laptop dan LCD proyektor. Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi, peserta didik ikut serta dalam memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi tersebut dengan pengawasan dan di bawah perintah guru.  

4. Peserta Didik Kelas VC 

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu peserta didik kelas 

rendah yaitu peserta didik kelas IIIA yakni Naila Salsa Bila. Berikut dipaparkan 

hasil wawancara bersama peserta didik kelas IIIA. 

Tabel 4.7 Wawancara Peserta Didik Kelas VC 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah dalam pembelajaran guru 

selalu menggunakan media? 

Iya, yaitu berupa buku atau gambar. 

2. Apakah guru kamu menggunakan 

media pembelajaran berbasis TIK? 

Iya, seperti laptop, sound, HP, dan infokus 

juga sesekali. 

3. Apakah kamu senang jika dalam 

pembelajaran menggunakan media  

Senang, karena banyak ilmunya dan lebih 

mudah belajarnya. Kalau di buku kan kecil, 
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No. Pertanyaan Jawaban 

 pembelajaran berbasis TIK? kalau pakai infokus jadi lebih besar. 

4. Apa saja media pembelajaran berbasis 

TIK yang pernah digunakan gurumu? 
Laptop, sound, infokus, dan HP. 

5. Apakah kamu ikut aktif dalam 

menggunakan media pembelajaran 

berbasis TIK? 

Iya. Biasanya kalau disuruh ibu mengamati 

dan menulis. 

 

Hasil wawancara bersama salah satu peserta didik kelas VC diketahui 

bahwa guru selalu menggunakan media saat proses pembelajaran, seperti buku, 

gambar, laptop, sound system, handphone, dan LCD proyektor sesekali. Peserta 

didik merasa senang ketika guru menggunakan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop, sound system, handphone, dan 

LCD proyektor. Peserta didik juga ikut serta dalam memanfaatkan media, 

misalnya seperti mengamati dan menulis sesuai instruksi guru. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama kepala sekolah, guru 

kelas rendah dan guru kelas tinggi, serta peserta didik kelas rendah dan kelas 

tinggi dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah memiliki fasilitas teknologi 

informasi dan komunikasi. Fasilitas tersebut digunakan dalam membantu proses 

pembelajaran sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi yang selalu digunakan guru seperti laptop, 

LCD proyektor, sound system, handphone, dan jaringan internet milik pribadi 

(hotspot pribadi). Media-media tersebut dimanfaatkan oleh guru dalam 

penyampaian materi pelajaran yang hendak dipelajari sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan dan memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi pelajaran. Peserta didik juga merasa senang dan bersemangat berpartisipasi 

dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 
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4.3 Pembahasan 

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat yang digunakan 

untuk mengolah informasi atau pesan yang dapat mendukung kegiatan pribadi 

ataupun kegiatan sosial masyarakat. Pada satuan pendidikan, teknologi informasi 

dan komunikasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung kemajuan 

sekolah dan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, teknologi 

informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh guru sebagai media pembelajaran. 

Seperti yang dilakukan oleh guru di SD Negeri No. 55/I Sridadi di tempat peneliti 

melakukan observasi dan wawancara. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai pemanfaatan 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh guru 

sekolah dasar, terlihat bahwa guru menggunakan media dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

mempermudah proses penyampaian pesan atau informasi dari materi yang 

dipelajari. Menurut Kustandi & Sutjipto (2013:8) media pembelajaran merupakan 

sarana yang digunakan untuk meningkatkan proses belajar mengajar menjadi lebih 

efektif dan efisien. Melalui pengamatan yang peneliti lakukan di kelas rendah dan 

kelas tinggi terlihat bahwa guru menggunakan media pembelajaran yang 

bervariasi pada saat menyampaikan informasi atau pesan dari materi 

pembelajaran, salah satu media yang pernah digunakan oleh guru adalah media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan 

mengenai pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi oleh guru sekolah dasar dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Pemanfaatan Komputer/Laptop 

Komputer/Laptop merupakan teknologi hasil rancangan manusia yang 

dapat mempermudah proses pengolahan dan penyampaian informasi. 

Komputer/laptop memiliki manfaat yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Menurut Aka (2017:33) pemanfaatan komputer/laptop antara lain: 

1) sebagai sarana penyimpanan data digital dari berbagai kegiatan pembelajaran; 

2) sebagai alat audio dan visualisasi berbagai materi pembelajaran, 3) sebagai alat 

memroses berbagai program berupa software pembelajaran. 

Guru merupakan faktor pendukung terjadinya kegiatan belajar mengajar. 

Sebagai seorang motivator dan fasilitator, guru diharapkan mampu menciptakan 

suana belajar yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Salah satu 

hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam menciptakan suasana belajar yang 

menarik dan menyenangkan adalah dengan menggunakan media pembelajaran.  

Melalui observasi yang dilakukan, terlihat bahwa guru sering 

menggunakan media pembelajaran, seperti media laptop. Sebelum mengajar, guru 

telah mempersiapkan materi dan bahan ajar yang akan digunakan pada saat 

melakukan pembelajaran. Seperti yang dilakukan oleh guru kelas IIIA dan guru 

kelas VC. Terlihat bahwa guru mempersiapkan materi yang hendak disampaikan 

dengan menggunakan laptop dalam bentuk gambar, powerpoint, dan video 

pembelajaran. Selain untuk mempersiapkan bahan ajar atau materi pelajaran, guru 

juga memanfaatkan laptop sebagai audio dan visualisasi materi pembelajaran 

dengan bantuan LCD proyektor. Guru juga membuat program microsoft 

powerpoint dalam membantu proses penyampaian materi pembelajaran. 
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Laptop memiliki manfaat yang besar bagi satuan pendidikan, khususnya 

pada proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan oleh guru kelas IIIA dan guru 

kelas VC melalui wawancara yang peneliti lakukan bersama beliau. Beliau 

mengatakan bahwa laptop memiliki beberapa manfaat, seperti membuat proses 

belajar mengajar menjadi lebih mudah, membantu guru mengisi rapor sehingga 

lebih cepat dan mudah, dan mencari referensi materi pembelajaran. 

2. Pemanfaatan LCD Proyektor 

LCD proyektor merupakan media yang dapat menampilkan pesan atau 

informasi sehingga proses penyampaiannya menjadi lebih terlihat nyata, besar, 

dan menarik. Menurut Aka (2017:33) LCD proyektor bermanfaat untuk 

memproyeksikan atau menampilkan informasi yang berasal dari komputer/laptop 

atau media informasi lain seperti DVD player dan/atau CD pembelajaran. 

Pemanfaatan LCD proyektor yang dilakukan oleh guru adalah 

menampilkan materi pembelajaran yang telah dipersiapkan guru dalam bentuk 

gambar, video pembelajaran, dan program microsoft powerpoint dari laptop. 

Melalui observasi yang peneliti lakukan, terlihat bahwa guru kelas IIIA 

menampilkan video pembelajaran tentang materi Keberagaman Suku Bangsa dan 

materi Alat Musik Ritmis, dan program microsoft powerpoint tentang materi Tari 

Daerah di Indonesia. Di kelas VC terlihat bahwa guru menampilkan video ice 

breaking yang digunakan untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih 

menarik, kemudian menampilkan program microsoft powerpoint tentang materi 

Interaksi Manusia di Lingkungan Nelayan. Guru juga menggunakan pengeras 

suara dalam mendukung proses penyampaian materi yang ditampilkan dengan 

bantuan LCD proyektor. 
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3. Pemanfaatan Jaringan Internet 

Internet merupakan jaringan yang dapat mempermudah kegiatan pribadi 

dan sosial masyarakat seperti berkomunikasi, belajar, bekerja, dan hal lainnya. 

Aka (2017:34) mengatakan bahwa jaringan internet bermanfaat sebagai sumber 

informasi dan menciptakan pembelajaran berbasis elektronik atau secara online 

(e-learning) yang sangat efektif. 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru mempersiapkan atau 

merencakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru menggunakan model, 

metode, strategi, serta media yang dapat membantu proses pembelajaran. Melalui 

perencanaan tersebut diharapkan materi yang akan disampaikan dapat diterima 

dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Namun, yang terjadi di kelas VC 

ketika guru sedang menyampaikan materi tentang Interaksi Manusia di 

Lingkungan Nelayan mengenai Pelelangan Ikan, ada peserta didik yang bertanya 

bagaimana bentuk proses Pelelangan Ikan. Guru dengan cekatan menghubungkan 

jaringan internet dari android yang beliau miliki ke laptop yang digunakan dan 

segera mencari proses Pelelangan Ikan dari aplikasi Youtube. 

Pemanfaatan jaringan internet yang terlihat pada saat observasi adalah 

sebagai sumber informasi dalam mencari materi atau hal-hal yang diperlukan 

selama proses pembelajaran. Meskipun jaringan internet belum tersedia secara 

langsung di sekolah, guru tetap mengantisipasinya dengan menggunakan jaringan 

internet dari android yang beliau miliki (Hotspot Pribadi). 
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4. Kendala dan Solusi dalam Memanfaatakan Media Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat kendala-kendala yang 

dialami oleh guru bahkan sekolah dalam memanfaatkannya. Kendala yang dialami 

tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni dari guru itu sendiri dan dari 

media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.  

Faktor pertama, kendala yang berasal dari guru itu sendiri lebih merujuk 

kepada kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Herman dalam Batubara, DS 

(2017:52) menjelaskan bahwa kemampuan dasar teknologi informasi dan 

komunikasi bagi guru antara lain: 1) mampu mengoperasikan komputer/laptop, 2) 

mengolah program software, 3) menggunakan jaringan internet, dan 4) membuka 

laman website.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama kepala sekolah, beliau 

mengatakan bahwa salah satu kendala dalam memanfaatkan media pembelajaran 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan guru yang 

kurang dalam menggunakan media tersebut. Hal tersebut dikarenakan guru atau 

sumber daya manusianya yang kurang minat atau tidak mau belajar dan didukung 

dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. 

Faktor kedua, kendala yang berasal dari media itu sendiri seperti 

kurangnya media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 

Melalui kegiatan wawancara bersama guru kelas IIIA dan guru kelas VC 
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diketahui bahwa kendala yang beliau alami dalam memanfaatkan media 

pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi antara lain, jumlah 

media yang terbatas seperti LCD proyektor yang hanya tersedia dua di sekolah, 

dan jaringan internet yang belum difasilitasi secara permanen. 

Melalui wawancara awal bersama kepala sekolah dan guru, diketahui 

bahwa solusi yang dilakukan oleh beliau antara lain, mengasah kemampuan guru 

agar dapat terbiasa menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi dengan pelatihan khusus yang dilakukan oleh sekolah, 

dan melakukan komunikasi antar guru mengenai penggunaan LCD proyektor 

secara bergantian. 

 


