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Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan, pengalaman 
mengajar, dan ketersediaan media, dengan kemampuan guru menggunakan media dalam 
pembelajaran IPS-SD. Subyek penelitian terdiri dari 56 orang guru SD Negeri kelas V di 
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Data dikumpulkan melalui angket dan tes, 
kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik regresi sederhana dan ganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara terpisah maupun bersama-sama, tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar, dan ketersediaan media berhubungan signifikan 
dengan kemampuan guru menggunakan media pembelajaran.  

Kata kunci: tingkat pendidikan, pengalaman mengajar, media, kemampuan guru, IPS-SD. 

 
Abstract 

Research aim was to know correlation between degree of education, teaching experience, 
availibility of media and teachers’ competency to use media in teaching elementary social 
studies. Research subjects were consists of 56 teachers of national elementary school in 
Proppo District, Pamekasan Municiple. Data was collected through enquette and test, then 
descriptively and statistically analysed by double and simple regression. Result of research 
was shown that separately or simultanously degree of education, teaching experience, and 
availibility of media have significantly correlated to teachers’ competency in using media in 
teaching elementary social studies. 

Key words: education degree, teaching experience, media, teachers’ competency, 
elementary social studies. 
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Pendahuluan  
Dewasa ini dunia pendidikan 

menghadapi dua masalah penting yaitu 
masalah kualitas dan masalah kuantitas. 
Masalah kuantitas terkait dengan terjadinya 
ledakan penduduk dan menurunnya tingkat 
kematian  karena   semakin  meningkatnya 
layanan kesehatan masyarakat, sehingga 
banyak anak usia sekolah tidak bisa ter-
tampung di lembaga pendidikan formal. 

Masalah kualitas terkait dengan 
belum terciptanya guru yang berkompeten 
seperti disyaratkan dalam konsep 
Pendidikan  Guru Berbasis Kompetensi 
(Competency Based Teacher Education = 
CBTE) (Rumampuk, 1988).  

Salah satu dari masalah kualitas 
guru adalah “rendahnya kesadaran guru” 
terhadap  arti  penting  penggunaan  media 
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pembelajaran bagi terciptanya proses dan 
hasil belajar yang berkualitas. Di satu pihak 
ada guru yang menganggap bahwa 
penggunaan media pembelajaran penting 
dalam proses pembelajaran, di pihak lain 
ada pula guru yang menganggap bahwa 
penggunaan media pembelajaran hanyalah 
pemborosan waktu dan tenaga. Padahal, 
salah satu peran guru dalam pembelajaran 
adalah sebagai mediator dan fasislitator.  

Sebagai fasilitator pembelajaran, 
guru diharapkan mampu menggunakan 
media pembelajaran, baik berupa nara 
sumber, buku teks, majalah, ataupun surat 
kabar dalam pembelajaran agar dapat 
menunjang pencapaian tujuan pembelajar-
an. Nurtain (1989) juga menemukan 
indikasi adanya apatisme di kalangan guru 
untuk memiliki prakarsa baru dikarenakan 
peralatan dan bahan perlengkapan yang 
diperlukan untuk melaksanakan program 
belum cukup tersedia di tempat mereka 
bekerja.  

Menyadari pentingnya penggunaan 
media dalam pembelajaran tentu menuntut 
kemampuan guru dalam menggunakannya. 
Tanpa kemampuan guru dalam menggu-
nakan media, maka aktivitas belajar-
mengajar menjadi verbalisme, yakni 
mengajar yang sering dilambangkan de-
ngan kata-kata guru dalam bentuk 
ceramah. Rumampuk (1988) menjelaskan 
bahwa komunikasi akan mendapatkan 
hambatan berbentuk verbalisme (verbal-
ism), di mana siswa dapat menyebutkan 
kata, tetapi tidak mengerti arti kata tersebut, 
atau setelah guru memberikan penjelasan 
melalui ceramah kemudian guru mem-
berikan pertanyaan, ternyata siswa tidak 
bisa menjawabnya.  

Hambatan komunikasi dalam 
interaksi belajar-mengajar yang berbentuk 
verbalisme tentu saja akan berpengaruh 
terhadap  pencapaian tujuan pembelajaran. 
Agar tujuan kurikuler dapat dicapai, 
Depdiknas telah berupaya untuk meningkat 
kan dan  menyesuaikan kemampuan guru 
dengan tuntutan kurikulum  yang berlaku, 
melalui program peningkatan kualifikasi 
tenaga kependidikan.   

Masalah penelitian adalah “adakah 
hubungan antara tingkat pendidikan, 

pengalaman mengajar, dan ketersediaan 
media dengan  kemampuan guru menggu-
nakan media dalam pembelajaran pem-
belajaran IPS-SD?”  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar, dan 
ketersediaan media dengan kemampuan 
guru menggunakan media dalam pem-
belajaran IPS-SD. 

 

Kajian Pustaka 

Pendidikan IPS-SD  

Undang-undang Sistem Pendidikan 
Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003 
menyatakan bahwa tujuan pendidikan 
merupakan bagian dari pendidikan yang 
berjenjang dan berkesinambungan. Ini 
bermakna bahwa pembelajaran IPS-SD--
dalam kurikulum baru disebut Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Pengetahuan So-
sial/PKPS--secara programatik dan prose-
dural harus berkaitan dan berkesinam-
bungan dengan pembelajaran IPS-SD pada 
jenjang selanjutnya (SLTP).  

Tujuan kelembagaan Sekolah Dasar 
dalam PP. Nomor 28 tahun 1990 adalah 
sebagai berikut:  

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberi-
kan bekal kemampuan dasar kepada 
peserta didik untuk mengembangkan kehi-
dupan sebagai pribadi, anggota 
masyarakat, warga negara dan anggota 
umat manusia serta mempersiapkan peser-
ta didik untuk mengikuti pendidikan mene-
ngah. 

Bertolak dari rumusan tujuan  
kelembagaan pendidikan dasar tersebut, 
serta hak kewajiban siswa yang 
diamanatkan  UUSPN, maka pembelajaran 
IPS-SD harus mampu mengoperasionalkan 
target-target harapan di atas secara 
programatik dan prosedural (pola kegiatan 
belajar-mengajar atau KBM dan penilaian).  

Sesuai dengan tujuan kelembagaan 
itu pula, IPS-SD tidak bersifat keilmuan 
melainkan bersifat “pengetahuan”. Ini 
bermakna bahwa yang diajarkan bukanlah 
teori-teori sosial atau ilmu sosial melainkan 
hal-hal praktis yang berguna bagi kehi-
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dupan siswa, kini dan kelak di kemudian 
hari dalam berbagai lingkungan serta aspek 
kehidupan. Dengan kata lain, IPS-SD lebih 
bersifat perbekalan (pengetahuan, sikap, 
dan kemampuan) mengenai “seni 
kehidupan” dalam berbagai lingkungan dan 
kurun waktu. Akan tetapi, sumber dan 
landasan pengkajian berbagai aspek 
kehidupan tadi, adalah ilmu-ilmu sosial, 
yakni: sosiologi, antropologi, geografi, 
politik, hukum, ekonomi, sosiologi, dan 
sejarah.  

Perbedaan sajian yang bersifat 
“keilmuan/ilmiah” dengan yang bersifat 
“pengetahuan” antara lain: 1) sajian pela-
jaran yang keilmuan secara subtansial 
(materi isi) memuat konsep/teori ilmu, 
struktural (mengikuti alur dan tata urutan 
batang tubuh ilmunya) serta dengan 
menggunakan pola analisis dan metoda 
sesuai dengan disiplin ilmunya; 2) sajian 
pelajaran yang bersifat pengetahuan 
apabila hal-hal keilmuan yang teoritik ilmiah 
tadi disederhanakan menjadi pengertian 
serta lebih diarahkan kepada kebermak-
naannya bagi peserta didik dan kehi-
dupannya. Secara subtansial maupun pola 
pembelajarannya bersifat pragmatis-praktis. 

Bahan pembelajaran IPS-SD terdiri 
dari dua bagian yakni: pengetahuan sosial 
dan pengetahuan sejarah (Kurikulum SD 
1994). Dalam penyajiannya, para siswa 
bukan dibekali teori-teori ilmiah melainkan 
diberikan konsep pengetahuan, yakni label-
label (nama/istilah) yang mengarah kepada 
pemahaman dan pengertian. 

Pengetahuan sosial berfungsi 
mengembangkan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan dasar untuk memahami 
kenyataan sosial yang dihadapi siswa 
dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 
Pengetahuan sejarah berfungsi menum-
buhkan rasa kebangsaan dan bangga 
terhadap perkembangan masyarakat Indo-
nesia sejak masa lampau hingga masa kini, 
sehingga siswa memiliki kebanggaan 
sebagai bangsa Indonesia dan cinta tanah 
air (Depdikbud, 1994). 

Dengan demikian, isi sajian IPS-SD 
harus pragmatis-praktis, menyangkut dunia 
diri dan kehidupan anak sesuai dengan 
tingkat perkembangan usia dan ke-

mampuan belajarnya serta lingkungan 
kehidupannya (masa lampau, kini, dan 
proyeksi hari esoknya). IPS-SD harus 
bersifat ekologis dan komunikatif (dapat 
dijangkau dan dicerna oleh siswa).  

 

Ruang Lingkup dan Tujuan IPS-SD  

Secara umum dapat dinyatakan 
bahwa ruang lingkup IPS-SD meliputi 
masalah kehidupan manusia dan masya-
rakat. Dilihat dari sumber kajiannya IPS-SD 
mengkaji hal ikhwal kehidupan diri manu-
sia, perekonomian, kemasyarakatan, buda-
ya, hukum, politik, kesejarahan, geografi, 
dan bahkan kehidupan keagamaan. 
Dengan kata lain pembelajaran IPS-SD 
mengkaji masalah-masalah “Ipoleksosbud-
hankam” dan agama dalam trigatra 
kehidupan (diri manusia dan keluarga, 
masyarakat, dan bangsa). Masalah-
masalah yang dikaji dalam pembelajaran 
IPS-SD, kesemuanya harus tergambarkan 
dalam isi materi pelajaran, pola pembel-
ajaran dan penilaian pembelajaran IPS-SD 
baik selama di sekolah maupun di luar 
sekolah.  

Khusus untuk kelas V, ruang lingkup 
program pembelajaran IPS-SD meliputi: (1) 
pengetahuan sosial yang mencakup: 
wilayah negara Indonesia meliputi: ke-
nampakan muka bumi di wilayah Indonesia 
yang terdiri dari daratan, pantai, dataran 
rendah, dataran tinggi dan perairan;  
pembagian wilayah waktu Indonesia; 
penduduk Indonesia; pengangkutan dan 
komunikasi; sumber daya alam; (2) 
pengetahuan sejarah yang mencakup: 
zaman pergerakan nasional; zaman 
pendudukan Jepang; perjuangan mencapai 
proklamasi kemerdekaan bangsa Indo-
nesia, dan  lembaga-lembaga PBB (Dep-
dikbud, 1994). 

Pengetahuan sosial di kelas V 
bertujuan memberikan pemahaman kepada 
siswa tentang: 1) keadaan wilayah negara 
Indonesia serta pengaruhnya bagi kehi-
dupan, 2) siswa memahami keadaan pendu 
duk Indonesia, 3) kegiatan penunjang 
pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan 
sumber daya alam. Sedangkan pembelajar-
an sejarah bertujuan memberikan 
pemaham an kepada siswa tentang: 1) 
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sejarah beberapa kota di Indonesia, 2) 
peranan beberapa tokoh dalam peristiwa 
sejarah, 3) arti penting pergerakan nasional 
dan sumpah pemuda serta zaman 
pendudukan Jepang dalam upaya menca-
pai kemerdekaan, dan 4) Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (Depdikbud, 1994).     

 

Kemampuan Guru Menggunakan Media 
Pembelajaran  

Kemampuan berasal dari bahasa 
Inggris yaitu “competence” yang berarti 
kemampuan atau kecakapan (Echols & 
Shadily, 1975). Hasley (1987) menyatakan 
bahwa “competence” memiliki pengertian 
yang sama dengan “ability”. Sementara 
Drever (1986) mengartikannya sebagai 
kemampuan untuk melaksanakan tindakan 
tertentu baik pisik maupun mental sesudah 
seseorang melakukan kegiatan belajar atau 
melakukan latihan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, kompetensi adalah kewenangan 
(kekuasaan) untuk menentukan 
(memutuskan) sesuatu. Houston (Roes-
tiyah, 1989), mengatakan bahwa compe-
tence ordinarilly is defined as “adequacy for 
a task” or as possition of require 
knowledge, skill and abilities. Maksudnya 
bahwa kompetensi sebagai suatu tugas 
yang menandai atau pemilikan penge-
tahuan, keterampilan dan kemampuan 
yang dituntut oleh jabatan seseorang. Ini 
berarti kemampuan atau kompetensi guru 
erat kaitannya dengan pemilikan 
pengetahuan, kecakapan atau keterampilan 
guru. Menurut Sukamto (1984) kompetensi 
mencakup pengetahuan, keterampilan, 
sikap dan pengertian yang membentuk 
kemampuan seorang guru untuk dapat 
berpenampilan baik dalam lingkungan 
belajar. Joni (1980) mengartikan kemampu-
an atau kompetensi sebagai kemampuan 
melakasanakan sesuatu yang diperoleh 
melalui pendidikan atau latihan.  

Pendidikan Guru Berbasis Kompe-
tensi (PGBK) memberikan batasan kompe-
tensi sebagai kemampuan profesional yang 
berhubungan dengan jabatan tertentu. 
Unsur-unsur kompetensi menurut PGBK 
mencakup komponen tingkah laku, 
komponen materi pelajaran, komponen 

profesional, komponen proses, komponen 
penyesuaian diri dan komponen sikap 
(Darmodihardjo, 1981). 

Selain rumusan yang dikembangkan 
oleh PGBK masih banyak rumusan lain 
yrnyang kompetensi yang dikembangkan 
oleh para ahli tentang identifikasi 
kompetensi guru secara umum. Rumusan 
tersebut selanjutnya dikenal dengan 
indikator kompetensi guru. Indikator 
kompetensi model Norris (Depdikbud, 
1984) secara garis besar meliputi: (a) 
kompetensi personal dan profesional, (b) 
kompetensi mempersiapkan pembelajaran, 
(c) merumuskan tujuan, (d) kompetensi 
mengevaluasi, (e) kompetensi untuk tampil 
dalam kelas, (f) kompetensi penanpilan 
siswa. 

Sedangkan indikator kompetensi 
menurut Badawi (1988) mencakup kemam-
puan mempersiapkan dan melaksanakan 
pembelajaran. Kompetensi mempersiapkan 
pembelajaran terdiri dari kompetensi: 
merencanakan pembelajaran, mempersiap-
kan bahan pembelajaran, merencanakan 
media dan sumber, dan merencanakan 
penilaian siswa. Sedang kompetensi 
melaksanakan pembelajaran terdiri dari 
kompetensi menguasai bahan, mengelola 
program belajar-mengajar, mengelola 
kelas, menggunakan media dan sumber, 
melaksanakan interaksi belajar mengajar, 
melaksanakan penialaian hasil pembel-
ajaran, memberi bimbingan dan penyuluh-
an serta mengadministrasikan kegiatan 
belajar-mengajar. Hasibuan dan Moedjiono 
(1986) mengidentifikasi kompetensi guru 
berdasarkan waktu pelaksanaan yang 
dibagi dalam tiga tahap. Tiga tahap 
tersebut adalah: tahap sebelum pem-
belajaran, tahap pembelajaran dan tahap 
sesudah pembelajaran. 

Ada banyak pendapat dan rumusan 
tentang indikator kompetensi guru pada 
umumnya dan kompetensi bidang pada 
khususnya. Dari banyak pendapat tersebut 
sangat sulit untuk mencari batas-batasnya 
yang tegas. Hal ini sesuai dengan 
pengertian kompetensi yang dikemukakan 
Suharsimi (1983) bahwa kompetensi  sukar 
dicari batasnya  dan terdapat bermacam-
macam pendapat tentang jenis kemampuan 
yang perlu dimiliki oleh guru, terutama 



Didaktika, Vol. 1 No. 2 September 2006: 116--132 

 120 

kemampuan yang berkaitan dengan 
mengajar.  

Bila dikaitkan dengan penelitian ini, 
kemampuan guru menggunakan  media 
pembelajaran dapat diartikan sebagai 
kemampuan mengenal jenis-jenis media 
pembelajaran, kemampuan memilih jenis-
jenis media pembelajaran, kemampuan 
menyediakan sendiri media pembelajaran, 
serta kemampuan mengelola media 
pembelajaran. Adapun indikator-indikator 
yang digunakan untuk mengungkap kompe-
tensi menurut Bloom (1977) pada aspek 
kognitif adalah: pengetahuan, pemahaman, 
aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi, 
sedang dari segi keterampilannya diungkap 
dengan keterampilan kognitif dengan 
indikator seperti tersebut di atas. 

 

Pengertian Media Pembelajaran 

Konsep “media” merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari konsep teknologi 
instruksional atau instructional technology. 
Dalam kedudukan tersebut, teknologi 
instruksional melihat media sebagai bagian  
dari sistem  yang di dalamnya mencakup 
proses merencanakan, menggunakan, dan 
menilai keseluruhan  pembelajaran. 
Sedang kan dalam arti sempit, media 
meliputi bahan dan alat  atau material and 
equipment. (Brown, Levis, & Clarecleroad, 
1977).  

Media adalah kata jamak dari 
medium yang dalam arti umum dipakai 
untuk menunjukkan alat komunikasi. Kata 
ini berasal dari kata latin medium, artinya 
antara. “Media adalah segala sesuatu yang 
membawa atau menyalurkan  informasi 
antara sumber dan penerima (Rumampuk, 
1988: 3 ). Sedangkan menurut Gerlach & 
Ely (Arsyad, 1995: 3) media adalah 
“manusia, materi, atau kejadian yang 
membangun kondisi yang membuat siswa 
mampu memperoleh pengetahuan, keteram 
pilan, atau sikap”. “Media adalah segala 
sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke 
penerima sehingga dapat merangsang 
fikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 
perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 
proses belajar terjadi” (Sadiman dkk., 1984: 
7).  

Media pembelajaran adalah “alat pe-
nyalur pesan pembelajaran, baik langsung 
maupun tidak langsung” (Samana, 1994: 
65). Sedangkan menurut De Corte (Winkel, 
1996), Media pembelajaran diartikan 
sebagai suatu sarana nopersonal (bukan 
manusia) yang digunakan atau disediakan 
oleh tenaga pengajar, yang memegang 
peranan penting dalam pembelajaran, 
untuk mencapai tujuan instruksional. 

Dari pendapat tentang pengertian 
media pembelajaran di atas, dapat di-
simpulkan bahwa media pembelajaran 
adalah bahan, alat, dan manusia yang 
merupakan bagian dari sistem instruksional 
dan berfungsi sebagai penyalur informasi 
kepada siswa agar siswa terangsang 
pikiran, perasaan, dan perhatiannya dalam 
memperoleh pengetahuan, keterampilan, 
atau sikap selama pembelajaran ber-
langsung. 

Berkaitan dengan pengertian media 
tersebut di atas, maka agar interaksi 
belajar-mengajar tidak terjadi kesesatan, 
guru dianjurkan menggunakan media 
pembelajaran. Dalam pembelajaran, media 
yang digunakan untuk memperlancar 
komunikasi disebut media instruksional 
edukatif (Rohani, 1997). Lebih lanjut, 
Rohani (1997:4) menjelaskan ciri-ciri media 
instruksional edukatif sebagai berikut: 

1) media instruksional edukatif identik 
dengan alat peraga langsung dan tak 
langsung, 2) media instruksional edukatif 
digunakan dalam proses komunikasi 
instruksional, 3) media instruksional edukatif 
merupakan alat yang efektif dalam 
instruksional, 4) media instruksional edukatif 
memiliki muatan normatif bagi kepentingan 
pembelajaran, 5) media instruksional 
edukatif erat kaitannya dengan  metode 
mengajar khususnya maupun komponen-
komponen sistem instruksional lainnya.  

Terkait dengan istilah media 
instruksional edukatif ada istilah alat 
peraga. Kedua istilah ini sulit dipisahkan 
namun dapat dibedakan yakni suatu 
sumber belajar dikatakan alat peraga jika 
sumber tersebut hanya sebagai alat bantu 
saja, dan dikatakan sebagai media jika ia 
merupakan bagian integral dari seluruh 
kegiatan belajar-mengajar. Dengan demi-
kian perbedaan antara media dan alat 
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peraga terletak pada fungsinya dan bukan 
pada subtansinya. 

Fungsi dari media dalam interaksi 
belajar-mengajar untuk  mengatasi perbe-
daan pengalaman pribadi anak didik, 
mengatasi kesulitan apabila suatu benda 
secara langsung tidak dapat diamati karena 
terlalu kecil, menjelaskan peristiwa-
peristiwa alam, memungkinkan terjadinya 
kontak langsung dengan masyarakat dan 
dapat membangkitkan minat belajar baru 
dan membangkitkan motivasi kegiatan 
belajar anak didik. 

 

Jenis-jenis Media Pembelajaran IPS-SD 

Perkembangan ilmu dan teknologi 
telah berdampak  pada perkembangan 
buku teks, media cetak, televisi, program 
radio, komputer, teknologi komunikasi, 
elektronika,  dan sebagainya. Masing-
masing media tersebut tentu memiliki ciri 
dan kemampuan yang berbeda, sehingga 
media tampil dalam berbagai jenis.  

Sumaatmadja (1984:117) menyebut 
kan bahwa media pembelajaran IPS-SD 
sebagai “segala benda dan alat yang 
digunakan untuk membantu pelaksanaan 
pembelajaran IPS-SD. Slide, epidiaskup, 
projektor, peta, globe, grafik, diagram, 
potret, gambar, maket, diorama, film, tape 
recorder, video-tape recorder, radio dan 
lain-lain”.  Gagne (Sadiman, 1997) tanpa 
menyebut jenisnya, mengelompokkan 
menjadi 7 macam media, yaitu benda untuk 
didemonstrasikan, komunikasi lisan, media 
cetak, gambar diam, gambar gerak, film 
suara, dan mesin belajar. Arikunto (1987) 
mengelompokkan media menjadi tiga jenis 
yakni: media audio (media untuk 
pendengaran), media visual (media untuk 
penglihatan), dan media audio-visual 
(media untuk pendengaran maupun 
penglihatan).  

Lebih lanjut menurut Prestone dan 
Herman (Suradisastra, dkk, 1992), ada 
beberapa jenis media yang penting dalam 
pembelajaran IPS-SD, seperti: media audio 
visual, dapat juga hanya bersifat audio saja 
atau visual saja, media taktik, terutama 
melalui rabaan dan sejenisnya. Media-

media tersebut dalam pembelajaran guru 
dapat memfungsikannya sebagai channel. 

Khusus untuk media visual (papan 
tulis), Wibawa (1992/1993) mengelompok-
kan ke dalam: a) chalk board, b) bulletin 
board, c) felt board, d) magnetic board, dan 
e) electric board. Dari kelima jenis media 
visual di atas, biasanya chalkboard  
merupakan bagian permanen dari 
keberadaan suatu kelas dan memiliki warna 
hitam, namun saat ini chalkbord dibuat 
dalam bermacam-macam warna, misalnya 
hijau atau biru.  

Pada kenyataannya, walaupun 
chalkbord digunakan secara luas namun 
penggunaannya untuk menyampaikan 
pesan/bahan pelajaran, guru seringkali 
menggunakannya kurang secara benar. 
Agar menjadi media pembelajaran yang 
efektif, chalkboard perlu direncanakan 
penggunaannya. Guru harus bertanya pada 
diri sendiri, bagian-bagian pelajaran 
manakah yang penting untuk dituliskan di 
chalkboard ?, aspek apakah yang 
sekiranya belum jelas bagi sebagian besar 
siwa?, dan bagaimanakah agar siswa dapat 
berpartisipasi secara aktif?  

Secara umum, chalkboard untuk 
keperluan praktis pendidikan banyak 
digunakan untuk: 1) memperjelas ide yang 
rumit, 2) manggambarkan pokok-pokok isi 
suatu pelajaran, 3) suplemen dari suatu 
kegiatan pelajaran, 4) menggambarkan 
garis besar prosedur dari suatu proses 
tertentu dengan arah yang jelas, 5) 
memvisualisasikan ide, atau konsep yang 
abstrak, dan 6) memotivasi siswa dengan 
cara menggambarkan suatu aktivitas yang 
tepat.  

Apabila dikaji lebih lanjut peng-
gunaan media-media tersebut, tidak hanya 
sekedar untuk meragakan hal-hal yang 
harus diragakan, melainkan agar digunakan 
untuk mengungkapkan lebih jauh pokok-
pokok dan konsep-konsep yang harus 
dibina pada diri anak didik.  

Melalui Channel, stimulasi disampai 
kan kepada siswa untuk memberikan 
motivasi, menarik perhatian, merangsang 
respon siswa dan lain-lain. Oleh sebab itu 
sesudah guru menentukan apa yang ingin 
dikomunikasikan barulah guru memilih 
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channel yang cocok/sesuai. Untuk maksud 
tersebut guru perlu  mengetahui jenis-jenis 
media, dapat memilih dan juga dapat 
mengkombinasikan beberapa media untuk 
menyampaikan maksudnya. Sebab ada 
jenis media yang lebih efektif jika 
dikombinasikan atau didukung oleh jenis 
media lain.  

Jenis-jenis media pembelajaran 
tersebut tentu tidak seluruhnya dimiliki oleh 
Sekolah Dasar, tetapi pada prinsipnya 
seorang guru harus dapat menggunakan 
media yang ada di lingkungan sekolah dan 
lebih penting adalah sesuai dengan tujuan 
pembelajaran dan tingkat kemampuan 
berpikir siswa. Berkaitan dengan pengguna 
an sarana, alat atau sumber belajar, di 
dalam kurikulum SD diterapkan asas 
keluwesan yakni apabila alat atau sumber 
belajar tertentu yang disarankan seperti 
yang tertuang dalam GBPP tidak didapat 
atau sukar diperoleh, guru dapat memilih 
dan menggunakan alat dan sumber belajar 
lainnya yang memadai. 

Dalam rangka membina konsep dan 
mengembangkan generalisasi dengan 
menerapkan berbagai metode interaksi 
edukatif pada pembelajaran IPS-SD, guru 
tidak dapat melaksanakannya tanpa 
bantuan berbagai media pembelajaran. 
Bahkan kadang-kadang pada suatu 
kesempatan mengajar, guru IPS-SD harus 
menggunakan berbagai media sekaligus. 
Sehingga selain guru menerapkan multi-
metode, guru juga menggunakan multi 
media dalam menyampaikan bahan pela-
jaran untuk siswa dan semuanya itu adalah 
demi tercapainya tujuan pembelajaran 
khususnya dan tujuan pendidikan pada 
umumnya.  

Dari berbagai jenis media yang ada 
serta pemahaman guru dalam pemilihan 
dan penggunaan dari masing-masing 
media akan sangat membantu guru dalam 
melaksanakan tugas belajar-mengajar di 
dalam kelas. Mengingat pentingnya peng-
gunaan  media pembelajaran dalam pem-
belajaran khususnya di Sekolah Dasar, 
seorang guru diharapkan dapat memiliki 
kemampuan memilih dan menggunakannya 
sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran 
yang akan disampaikan. 

Namun seperti diketahui bahwa 
ketersediaan media di sekolah dasar 
sangat terbatas, maka hal yang demikian 
menjadikan suatu kendala bagi guru dalam 
memilih dan menggunakan media pem-
belajaran. Rumampuk (1988) menyaran-
kan, bahwa perlu dipertimbangakan dalam 
memilih media yakni apakah media yang 
dipilih itu tersedia atau tidak, kalau tidak 
tersedia supaya cepat mengambil kepu-
tusan yaitu: menyewa, membeli, meminjam 
atau membuat sendiri. 

Dari uraian di atas dapat ditafsirkan 
bahwa ketersediaan media pembelajaran di 
sekolah akan memberikan dampak pada 
guru terhadap kemampuan menggunakan 
media pada saat pembelajaran berlang-
sung. Media yang tidak tersedia akan 
menyulitkan guru dalam memilih dan 
menggunakan media yang diperlukan 
apabila tidak ada usaha dari guru sendiri 
untuk meminjam, menyewa, membeli atau 
membuat sendiri media tersebut. 
Sebaliknya ketersediaan media di sekolah 
akan mempermudah guru dalam memilih 
dan menggunakan media yang diperlukan 
untuk kegiatan pembelajaran.      

 

Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan 
Proppo Kabupaten Pamekasan Jawa 
Timur, dengan subyek penelitian adalah 
guru-guru di 56 Sekolah Dasar Negeri se 
Kecamatan Proppo yang tersebar pada 
empat Daerah Kerja (Daker). Penelitian ini 
bersifat penelitian populasi, karena 
penelitian dilakukan terhadap semua guru 
kelas V yang mengajarkan bidang studi 
IPS-SD Negeri Kecamatan Proppo 
Kabupaten Pamekasan  yang semuanya 
ada 56 orang guru dan dari jumlah tersebut 
tidak dilakukan pengambilan sampel. 

Penelitian dilakukan selama lima 
bulan, mulai bulan Maret 2000 sampai 
dengan bulan Juli 2000. Penelitian ini 
merupakan penelitian ex post facto, yaitu 
penyelidikan empiris yang sistematis tanpa 
mengendalikan variabel-variabel secara 
langsung karena perwujudan variabel 
tersebut telah terjadi Kerlinger (1996).  
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Variabel penelitian terdiri dari tiga 
variabel bebas dan satu variabel terikat, 
variabel bebas pertama adalah tingkat 
pendidikan guru (X1), variabel bebas kedua 
adalah pengalaman mengajar guru (X2), 
dan variabel bebas ketiga adalah 
ketersediaan media pembelajaran (X3). 
Sedangkan variabel terikatnya adalah 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran (Y). Hubungan antara 
variabel terikat dan variabel bebas tersebut 
digambarkan sebagai berikut : 

 

Tingkat pendidikan guru (X1) adalah 
jenjang pendidikan formal terakhir yang 
dimiliki guru-guru Sekolah Dasar Negeri. 
Jenjang pendidikan guru tersebut 
diklasifikasikan menjadi: Sekolah Pendidik 
an Guru (SPG) atau yang sederajat, D–II 
PGSD, Sarjana Muda atau DIII, dan 
Sarjana atau S1. Pengalaman mengajar 
guru (X2) adalah lama mengajar yang 
dialami guru sejak pertama kali diangkat 
menjadi guru sampai saat sekarang.  

Lama mengajar dinyatakan dengan 
satuan tahun; Ketersediaan media 
pembelajaran (X3) adalah ada atau 
tidaknya media-media pembelajaran yang 
masih bisa dipergunakan di sekolah, yakni 
media yang berkaitan dengan pembel-
ajaran IPS-SD kelas V sebagaimana 
tertuang dalam Garis-garis Program 
Pembelajaran (GBPP), kurikulum atau buku 
pedoman guru. Sedangkan Kemampuan 
menggunakan media pembelajaran (Y) 
adalah mencakup aspek pengetahuan 
(knowledge), dan ketrampilan dan kemam-
puan intelektual (intellectual abilities and 
skills) yakni kemampuan aplikasi/pene-
rapan secara teoritis tentang penggunaan 
media dalam pembelajaran IPS-SD oleh 
guru-guru di kelas V Sekolah Dasar. 

Hipotesis penelitian adalah: (1) ada 
hubungan positif antara tingkat pendidikan 
guru, pengalaman mengajar, dan keter-

sediaan  media pembelajaran secara 
bersama-sama terhadap kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran IPS-
SD; (2) ada hubungan positif antara 
ketersediaan media pembelajaran dan 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran IPS-SD; (3) ada hubungan 
positif antara pengalaman mengajar dan 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran IPS-SD; dan (4) ada 
hubungan positif antara tingkat pendidikan 
guru dan kemampuan guru menggunakan 
menggunakan media pembelajaran IPS-
SD. 

Data penelitian tingkat pendidikan, 
pengalaman mengajar, dan ketersediaan 
media pembelajaran menggunakan angket, 
tes tipe isian tertutup, dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk data kemampuan guru 
menggunakan media menggunakan tes.  

Setiap jenis data diberi skor. Data 
pendidikan formal terakhir dikelompokkan 
menjadi empat yaitu: SPG  atau yang 
sederajat dan diberi bobot 1, D-II PGSD 
diberi bobot 2, Sarjana Muda atau D-III 
diberi bobot 3, dan Sarjana atau S1 diberi 
bobot 4. Data  pengalaman mengajar 
didasarkan pada lamanya mengajar 
dinyatakan dengan satuan tahun yang 
dibuat dengan skala interval. Data 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran disusun dalam skala interval. 
menurut tingkatan-tingkatan kemampuan 
atau kompeten si pada tingkat atau 
kawasan kognitif yang meliputi: tingkat 
ingatan, tingkat pemaham an, tingkat 
penerapan, tingkat analisis, tingkat sintesis 
dan tingkat evaluasi.  

Ditinjau dari alternatif jawaban, 
instrumen terdiri dari empat alternatif dan 
hanya ada satu jawaban yang benar. 
Pemberian skor pada setiap butir, jika 
benar diberi skor 1 (satu) dan jika salah 
diberi skor 0 (nol). Skor total diperoleh 
dengan menjumlahkan skor masing-masing 
butir. Sebelum instrumen penelitian di-
gunakan, terlebih dahulu dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas kepada sejumlah 
sampel dalam populasi. 

Data penelitian selanjutnya dianalisis 
menggunakan dua jenis analisis, yaitu: (1) 
analisis deskriptif untuk setiap variabel 



Didaktika, Vol. 1 No. 2 September 2006: 116--132 

 124 

penelitian ini, berdasarkan skor data yang 
diperoleh secara keseluruhan akan 
dideskripsikan dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi dan persentase dengan mentabu-
lasikan menurut masing-masing variabel; 
dan (2) analisis statistik regresi sederhana 
(hipotesis 1-3) dan regresi ganda (hipotesis 
4) untuk pengujian hipotesisnya (Hadi, 
1996).  

 

Hasil dan Bahasan 

Deskripsi Tingkat Pendidikan  

Distribusi frekuensi data variabel 
tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 
1 berikut. 

Tabel 1 
Disrtibusi Frekuensi Variabel Tingkat 

Pendidikan (X1) 

 

Frekuensi  

No 

Tingkat 
Pendidikan 

Absolut Relatif 
(%) 

Komulatif 
%) 

1 

2 

3 

4 

SPG 

DII-PGSD 

DIII/ SM 

Sarjana/S1 

 

11 

26 

16 

 3 

 

19,6 

46,4 

28,6 

5,4 

19,6 

66,1 

94,6 

100,00 

 

Jumlah 56 100,00  

Tabel 1 di atas memperlihatkan bah-
wa di antara 56 guru pengajar kelas V di 
SDN Kecamatan Proppo Kabupaten Pame-
kasan, 11 orang atau 19,6 % berijazah 
SPG, 26 orang atau 46,4 % berijazah D-II 
PGSD, 16 orang atau 28,6 % berijazah 
Sarjana Muda; dan 3 orang atau 5,4 % 
berijazah Sarjana/S1.  

Dengan demikian, tingkat pendidikan 
guru-guru Sekolah Dasar Negeri kelas V di 
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan 
bervariasi, mulai dari SPG sampai 
Sarjana/S1. Akan tetapi, mayoritas tingkat 
pendidikan guru SD adalah D-II PGSD 
(19.6%), dan yang paling sedikit adalah 
tingkat pendidikan sarjana/S1 (5.4%). 

Deskripsi  Pengalaman Mengajar 

Berdasarkan data pengalaman 
mengajar yang berhasil dikumpulkan 
berkisar antara 4 sampai 30 tahun. Hasil 

analisis statistik dasar menunjukkan bahwa 
harga rerata (M) sebesar 3,51, simpangan 
baku (SD) sebesar 1,19, median (Me) 
sebesar 3,63, dan modus sebesar 4,00. 
Perhitungan selengkapnya lihat lampiran 3. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif, maka 
frekuensi variabel pengalaman mengajar 
dibuat dengan lima interval, yaitu: lama 
pengalaman mengajar antara (4 – 9) = 1, 
(10 – 15) = 2, (16 – 21) = 3, (22 – 27) = 4, 
dan (28 – 32) = 5.  

Distribusi frekuensi dan diagram 
batang data variabel pengalaman mengajar 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 

 
Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Variabel Pengalaman 
Mengajar (X2) 

 

Frekuensi  

No 

Pengalaman 
Mengajar 

Absolut Relatif 
(%) 

Komulatif 
%) 

1 

2 

3 

4 

5 

4 – 9 

10 -15 

16 – 21 

22- 27 

28 – 33 

3 

10 

11 

19 

13 

5,4 

17,9 

19,6 

33,9 

23,2 

5,4 

23,3 

42,9 

76,8 

100,0 

Jumlah 56 100,00 
 

Tabel 2 di atas menunjukkan 
bahwa pengalaman mengajar para guru 
SDN kelas V seKecamatan Proppo 
Kabupaten Pamekasan yang berada di 
bawah rerata atau kurang dari 22 tahun 
sebanyak 24 orang atau 42,8 %, sedang 
yang berada di atas rerata sebanyak 13 
orang atau 23,2 %. Frekuensi yang paling 
banyak adalah pengalaman mengajar 
antara 22 tahun ke atas yaitu sebanyak 32 
orang atau 57,1 %, sedang frekuensi yang 
paling sedikit adalah pengalaman mengajar 
antara 4 sampai 9 tahun yaitu sebanyak 3 
orang atau 5,4 %.  

Deskripsi Ketersediaan Media 

Ketersediaan media di Sekolah 
Dasar Negeri Kecamatan Proppo berkisar 
antara 0 sampai dengan 9 jenis media. 
Hasil analisis statistik deskriptif menunjuk-
kan bahwa harga rerata (M) sebesar 3,09, 
simpang baku (SD) sebesar 0,84, median 
(Me) sebesar 3,12, dan modus (Mo) 3,00. 
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(lihat lampiran 4). Berdasarkan hasil 
analisis deskriptif, maka frekuensi variabel 
ketersediaan media dibuat dengan lima 
interval yaitu: (0 –1) = 1, (2 – 3 ) = 2, (4 – 5) 
= 3, (6 – 7) = 4, dan (8 – 9) = 5.  

Distribusi frekuensi dan diagram 
batang data variabel ketersediaan media 
dapat dilihat pada Tabel  3 berikut: 

 
Tabel 3 

Distribusi frekuensi Variabel Ketersediaan 
Media (x3) 

 

Frekuensi  

No 

 

Interval  Absolut Relatif (%) Komulatif 
%) 

1 

2 

3 

4 

5 

0  -   1 

2  -   3 

4   -  5 

6   -  7 

8   -  9 

1 

13 

23 

18 

1 

 1,8 

23,2 

41,1 

32,1 

   1,8 

1,8 

25,0 

66,1 

98,2 

100,00 

Jumlah 56 100,00  

Tabel 3 menunjukkan bahwa 
ketersediaan media di SDN se Kecamatan 
Proppo Kabupaten Pamekasan yang 
berada di bawah rerata sebanyak 14 SDN 
atau  25 %, sedang yang berada di atas 
rerata sebanyak 42 SDN atau 75 %. 
Frekuensi yang paling banyak ketersediaan 
media adalah antara 4 sampai 5 yaitu 
sebanyak 23 SDN atau 41,1 %, sedang 
frekuensi yang paling sedikit adalah antara 
0 sampai 1 yaitu sebanyak 1 SDN atau 1,8 
%. 

 

Deskripsi Kemampuan Guru Mengguna-
kan Media 

Rentangan skor yang ditetapkan 
untuk instrumen kemampuan guru 
menggunakan media adalah dari 0 sampai 
35, dengan rerata ideal 17,50. Berdasarkan 
data hasil penelitian yang berhasil 
dikumpulkan untuk variabel kemampuan 
menggunakan media (lihat lampiran 4) 
diperoleh rentangan skor antara 12 sampai 
25. Berdasarkan analisis statistik dasar 
diperoleh harga rerata (M) sebesar 17,89, 
simpangan baku (SD) sebesar 3,09, modus 

sebesar 18,00 dan median (Me) sebesar 
17,70. 

Distribusi frekuensi dan diagram 
batang data variabel kemampuan menggu-
nakan media pembelajaran dapat dilihat 
pada tabel 4 berikut: 

 
Tabel  4 

Distribusi frekuensi Variabel Kemampuan 
Guru Menggunakan Media 

 

Frekensi No. Kelas 
Interval 

Absolut Relatif 
(%) 

Komulatif  

(%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

12-13 

14-15 

16-17 

18-19 

20-21 

22-23 

24-25 

3 

11 

12 

13 

8 

7 

2 

5,36 

21,42 

26,78 

16,07 

14,28 

12,50 

  3,57 

5,36 

26,80 

53,58 

69,65 

83,93 

96,43 

100,00 

Jumlah 56 100,00  

Kecenderungan kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran di-
peroleh dengan cara membandingkan 
harga rerata observasi (M) dengan harga 
rerata ideal (Mi). Berdasarkan perhitungan 
didapat M = 17,89 dan Mi didapat 17,50, 
sehingga M > Mi . Oleh karena itu dapat 
dikatakan bahwa guru-guru kelas V 
mempunyai kemampuan  yang cukup baik 
dalam menggunakan media pembelajaran. 

Adapun untuk mengetahui 
kategori kemampuan menggunakan media 
para guru berturut-turut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: kategori tinggi sebanyak 9 
orang atau 16,07 %, kategori cukup 
sebanyak 21 orang atau 37,50 %, kategori 
kurang sebanyak 17 orang atau  30,35%, 
dan kategori rendah  9 orang atau 16,08 %.  
Dengan kata lain sebagian besar guru-guru 
kelas V di Sekolah Dasar Negeri se-
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan 
yang mengajar IPS-SD mempunyai 
kemampuan menggunakan media yang 
cukup. Persentase variabel kemampuan 
guru menggunakan media, dapat dilihat 
pada tabel 5  berikut: 
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Tabel 5 
Kemampuan Guru Menggunakan Media 

 

Skor Kategori Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif (%) 

22 – 25 

18 – 21 

15 – 17 

12 – 14 

Tinggi 

Cukup 

Kurang 

Rendah 

9 

21 

17 

9 

16.07 

37.50 

30,35 

16,08 

 

Jumlah 56 100,00 

 

Hubungan Antara Tingkat Pendidikan 
dengan Kemampuan Guru Mengguna-
kan Media Pembelajaran 

Hasil perhitungan koefisien korela-
si antara variabel bebas, yaitu tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar, dan 
ketersediaan media pembelajaran dengan 
variabel terikat kemampuan menggunakan 
media pembelajaran. Rangkuman koefisien 
korelasi variabel bebas dengan variabel 
terikat dapat dilihat pada tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6 

Rangkuman Koefisien Korelasi Variabel 
Bebas dengan Variabel Terikat 

 

No. Pasangan Variabel Korelasi (r) 

1. X1__-  Y 0,432 

2. X2   -  Y 0,642 

3. X3   -  Y 0,495 

 

Sebagaimana dijelaskan di depan 
bahwa untuk mengetahui hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat 
dapat digunakan analisis regresi, secara 
umum akan diperoleh persamaan regresi 
garis Y =  a + bX1. Bentuk hubungan antara 
variabel tingkat pendidikan (X1) dengan 
variabel kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran (Y) dapat dinyatakan 
dengan persamaan regresi: Υ = 14,305 + 
1,634 X1, sedangkan besarnya hubungan 
dinyatakan oleh besarnya koefisien korelasi 
antara variabel tingkat pendidikan (X1) 
dengan variabel kemampuan guru meng-
gunakan media pembelajaran (Y).  

Rangkuman hasil analisis hubungan 
antara tingkat pendidikan dengan kemampu 
an guru menggunakan media pembelajaran 
disajikan dalam tabel 7 berikut.  

 
Tabel 7 

Rangkuman Analiss Regresi Tingkat 
Pendidikan (X1) Terhadap 

Kemampuan Menggunakan Media (Y) 

 

Sumber 
Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Dk Rerata 

Kuadrat 

F 

(5%) 

Regresi 98,304 1 98,304 12,372 

Residual 429,053 54 7,945  

Total 527,357 55   

 

Berdasarkan hasil analisis regresi 
dengan menggunakan bantuan komputer 
program SPSS 9.0 for windows diperoleh 
harga koefisien korelasi  Ry (1) atau 
koefisien korelasi antara tingkat pendidikan 
(X1) dengan kemampuan guru mengguna-
kan media pembelajaran (Y) yakni sebesar 
0,432 dengan t hitung = 3,517 & p = 0,01 
serta koefisien determinasi R

2 
sebesar 

0,186. Dengan demikian menunjukkan 
bahwa variabel tingkat pendidikan dapat 
menjelaskan varian kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran sebe-
sar 18,60 persen. Di samping itu ditemukan 

harga β = 0,432 dan konstanta = 14,305. 

Untuk mengetahui keberartian 
regresinya digunakan statistik F. Dari hasil 
analisis regresi diperoleh t hitung = 3,517 
lebih besar dari t tabel = 2,000 pada taraf 
signiffikansi 5%. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa koefisien regresi untuk 
variabel tingkat pendidikan adalah berarti. 

 

Hubungan antara Pengalaman Mengajar 
dengan Kemampuan Guru Mengguna-
kan Media pembelajaran 

Sebagaimana dijelaskan di depan 
bahwa untuk mengetahui hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat 
dapat digunakan analisis regresi. Bentuk 
hubungan antara variabel pengalaman 
mengajar (X2) dengan variabel kemampu-
an guru menggunakan media pembelajaran 
(Y) dapat dinyatakan dengan persamaan 
regresi: Υ = 12,024 + 1,668 X2, sedangkan 
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besarnya hubungan dinyatakan oleh 
besarnya koefisien korelasi antara variabel 
pengalaman mengajar (X2) dengan 
variabel kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran (Y).  

Rangkuman hasil analisis regresi 
disajikan pada dalam 8 berikut. 

 
Tabel  8 

Rangkuman Analisis Regresi Pengalaman 
Mengajar (X2) Terhadap Kemampuan Guru 

Menggunakan Media (Y) 

 

Sumber 
Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Dk Rerata 

Kuadrat 

F (5%) 

Regresi 217,074 1 217,074 37,778 

Residual 310,283 54 6,446  

Total 527,357 55   

 

Berdasarkan hasil analisis regresi 
dengan menggunakan bantuan komputer 
program SPSS 9.0 for windows diperoleh 
harga koefisien korelasi  Ry (2) atau 
koefisien korelasi antara pengalaman 
mengajar (X2) dengan kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran (Y) 
yakni sebesar 0,642 dengan t hitung = 
6,146 & p = 0,00 serta koefisien 
determinasi R

2 
sebesar 0,412. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa variabel 
pengalaman mengajar dapat menjelaskan 
varian kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran sebesar 41,20 persen. 
Di samping itu ditemukan harga β =  0,642 
dan konstanta = 12,024. 

Untuk mengetahui keberartian 
regresinya digunakan statistik F. Dari hasil 
analisis regresi diperoleh t hitung = 6,146 
lebih besar dari t tabel = 2,000 pada taraf 
signiffikansi 5 %.  Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa koefisien regresi untuk 
variabel tingkat pendidikan adalah 
bermakna. Dengan demikian variabel 
pengalaman mengajar dapat dijadikan 
landasan untuk memprediksi secara efisien 
terhadap kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran. 

Hubungan antara Ketersediaan Media 
Pembelajaran dengan Kemampuan Guru 
Menggunakan Media Pembelajaran 

Sebagaimana dijelaskan di depan 
bahwa untuk mengetahui hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat 
dapat digunakan analisis regresi. Bentuk 
hubungan antara variabel ketersediaan 
media pembelajaran (X3) dengan variabel 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran (Y) dapat dinyatakan dengan 
persamaan regresi: Υ = 12,241 + 1,830 X3, 
sedangkan besarnya hubungan dinyatakan 
oleh besarnya koefisien korelasi antara 
variabel ketersediaan media pembelajaran 
(X3) dengan variabel kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran (Y).  

Rangkuman hasil analisis regresi 
disajikan pada tabel 9 berikut.  

 
Tabel 9 

Rangkuman Analisis Regresi Ketersediaan 
Media (X3) Terhadap Kemampuan 

Menggunakan Media 

 

Sumber 
Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Dk Rerata 

Kuadrat 

F (5%) 

Regresi 129,049 1 129,049 17,496 

Residual 398,308 54 7,376  

Total 527,357 55   

Berdasarkan hasil perhitungan de-
ngan menggunakan bantuan komputer 
program SPSS 9.0 for windows dari hasil 
analisis regresi  (lampiran 6) dapat di-
peroleh harga koefisien korelasi  Ry (3) 
atau koefisien korelasi antara ketersediaan 
media pembelajaran  (X3) dengan ke-
mampuan guru menggunakan media 
pembelajaran (Y) yakni sebesar 0,495 
dengan t hitung = 4,183 & p = 0,00 serta 
koefisien determinasi R

2 
sebesar 0,245. 

Dengan demikian menunjukkan bahwa 
variabel ketersediaan media pembelajaran 
dapat menjelaskan varian kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran sebe-
sar 24,50 persen. Di samping itu ditemukan 
harga β = 0,495 dan konstanta = 12,241. 

Untuk mengetahui keberartian regre-
sinya digunakan statistik F. Dari hasil 
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analisis regresi diperoleh t hitung = 4,183 
lebih besar dari t tabel = 2,000 pada taraf 
signiffikansi 5 %. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa koefisien regresi untuk 
variabel ketersediaan media pembelajaran 
adalah berarti. 

Hubungan antara Tingkat Pendidikan, 
Pengalaman Mengajar dan Ketersediaan 
Media Pembelajaran dengan Kemampu-
an Guru Menggunakan Media 
Pembelajaran 

Analisis regresi ganda dengan tiga 
variabel bebas secara umum diperoleh 
persamaan regresi Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + 
b 3 X 3.  Dalam hal ini X1, X2,dan X3 adalah 
variabel tingkat pendidikan guru, 
pengalaman mengajar dan ketersediaan 
media pembelajaran. 

Dari hasil analisis regresi diperoleh 
koefisien korelasi ganda Ry (1,2,3) sebesar 
0,694. Signifikansi hubungan dapat dilihat 
dari nilai t hitung untuk masing-masing 
hubungan, dan dari analisis ditemukan t 
(R1.y) = 0,990 & p = 0,32, t (R2.y) = 3,827 
& p = 0,00, t (R3.y) = 2,327 & p = 0,02. 
Koefisien determinasi ( R

2 
) =  didapat 

sebesar 0,481, dan dengan demikian 
menun jukkan bahwa ketiga variabel yakni 
variabel tingkat pendidikan, variabel 
pengalaman mengajar dan variabel keter-
sediaan media pembelajaran secara 
bersama-sama dapat menjelaskan varian 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran sebesar 48,10 persen. Selain 
itu ditemukan harga β1 = 0,11, β2 = 0,47, β3 

= 0,25 dan konstanta = 9,65, sehinga 
didapat persamaan garis regresi dengan 
tiga ubahan Y = 9,65 + 0,11 X1 + 0,47 X2 + 
0,25 X3. Rangkuman hasil analisis regresi 
ganda disajikan pada tabel 10 berikut. 

 
Tabel 10 

Rangkuman Analisis regresi Ganda  

 

Sumber 
Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Dk Rerata  

Kuadrat 

F (5%) 

Regresi 253,660 3 84,553 13,496 

Rasidual 273,697 52 5,263  

Total 527,357 55   

Berdasarkan hasil analisis regresi 
ganda dengan menggunakan bantuan 
komputer program SPSS 9.0 for windows 
diperoleh harga koefisien korelasi ganda 
(R)  antara tingkat pendidikan, pengalaman 
mengajar dan ketersediaan media dengan 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran sebesar  0,694 dan koefisien 
determinasi R

2 
= 0,481.  

Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa koefisien regresi ganda antara 
variabel tingkat pendidikan (X1), variabel 
pengalaman mengajar (X2) dan variabel 
ketersediaan media pembelajaran (X3) 
dengan variabel kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran (Y) 
memiliki hubungan yang positif, atau 
dengan kata lain variabel bebas tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar dan 
ketersediaan media pembelajaran dapat 
memberikan landasan untuk memprediksi 
secara efisien terhadap kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran, atau 
48,10 % variansi nilai kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran dapat 
dijelaskan oleh variabel tingkat pendidikan, 
variabel pengalaman mengajar dan variabel 
ketersediaan media pembelajaran. Sebagai 
konsekuensinya hipotesis penelitian yang 
diajukan yaitu ada hubungan yang positif 
secara bersama-sama antara tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar dan 
ketersediaan media pembelajaran terhadap 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran dapat diterima. 

Dari hasil analisis deskriptif dan 
regresi di atas, terbukti bahwa kemampuan 
guru menggunakan media pembelajaran 
merupakan salah satu aspek yang sangat 
penting bagi guru bidang studi IPS-SD 
dalam rangka melaksanakan tugasnya di 
dunia pendidikan. Karena kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran yang 
tercermin dari penguasaan bidang studi 
yang dimiliki oleh guru akan sangat 
membantu jalannya pembelajaran. 

Makin tinggi jenjang pendidikan 
guru akan makin banyak bekal yang dimiliki 
guru untuk melaksanakan tugasnya, 
sekaligus akan makin banyak pengetahuan 
dan keterampilan yang berhubungan 
dengan kemampuan melaksanakan pem-
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belajaran. Hal ini akan membuat guru lebih 
mampu dalam pekerjaannya. 

Hasil penelitian ini menemukan 
bahwa sebagian besar (37,50 %) guru-guru 
kelas V SDN yang mengajar IPS-SD 
memiliki kemampuan menggunakan media 
pembelajaran cukup tinggi, sedangkan 
yang memiliki kemampuan tinggi sebesar 
16,07 %, dan yang berkemampuan kurang 
sebesar 30,35 %. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa guru-guru kelas V di 
Kecamatan Proppo memiliki kemampuan 
menggunakan media pembelajaran yang 
cukup tinggi. Namun demikian perlu 
diupayakan peningkatan kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran guru-
guru kelas V pengajar IPS-SD di 
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan 
melalui peningkatan kualifikasi pendidikan 
para guru terutama para guru yang masih 
berkualifikasi setingkat SMU atau Sekolah 
Pendidikan Guru (SPG) agar tingkat 
klasifikasi dapat ditingkatkan.  

Dari penelitian ini terungkap pula 
bahwa secara bersama-sama tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar dan 
keteresediaan media pembelajaran IPS-
SD, hasil analisis didapat korelasinya 
sebesar 0,694. Selanjutnya bila dilihat 
besarnya determinasi sebesar 0,481, maka 
dapat dikatakan bahwa keempat variabel 
tersebut mempunyai sumbangan yang 
signifikan terhadap kemampuan guru 
menggunakan media pembelajaran atau 
dapat dikatakan tingkat pendidikan, 
pengalaman mengajar dan ketersediaan 
media pembelajaran dapat menjelaskan 
varians kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran sebesar 48,10 persen.  

Guru yang memiliki tingkat pendi-
dikan tinggi, tentunya mendapatkan 
pengalaman belajar yang lebih banyak, 
baik kualitas maupun kuantitasnya. Di 
samping itu dengan pendidikan yang lebih 
tinggi akan didapat keterampilan yang lebih 
baik serta wawasan yang lebih luas. 
Penelitian ini menemukan hubungan yang 
kuat dan signifikan antara tingkat 
pendidikan dengan tingkat kemampuan 
guru menggunakan media pembelajaran.  

Selain itu ditemukan pula koefisien 
korelasi antara tingkat pendidikan dengan 

kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran sebesar 0,432. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
yang lemah antara tingkat pendidikan guru 
dengan kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaranmakin tinggi tingkat 
pendidikan guru, maka akan makin tinggi 
pula kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran. Dengan demikian 
variabel tingkat pendidikan merupakan 
variabel yang dapat digunakan untuk 
melihat kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
pendapat Caplow yang dikutip oleh As’ad 
(1984) yang menyatakan bahwa makin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 
makin ada kecenderungan untuk sukses di 
dalam kerjanya. Hasil penelitian Sunaryo 
(1984) ditemukan bahwa ada hubungan 
yang positif antara tingkat pendidikan 
dengan tingkat kemampuan dan pengu-
asaan materi pelajaran. Dengan demikian 
penelitian ini sejalan dengan penelitian di 
atas dan mendukung teori yang diajukan. 

Guru yang mempunyai pengalaman 
mengajar lebih lama maka akan semakin 
banyak dan bervariasi baik sesuatu yang 
sifatnya menghambat dalam melaksanakan 
tugas mengajar atau memperlancar dalam 
melaksanakan tugas mengajar. Semua 
pengalaman tersebut akan menambah 
pengetahuan dan keterampilan guru. 
Dengan bertambahnya pengalaman maka 
guru akan makin kompeten dalam 
melaksanakan tugas mengajar. 

Penelitian ini menemukan hubungan 
yang positif antara pengalaman mengajar 
dengan kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran. Selain itu ditemukan 
pula koefisien korelasi antara pengalaman 
mengajar dengan kemampuan guru 
menggunakan media sebesar 0,642. Hal ini 
menunjukkan bahwa makin lama guru 
mengajar maka akan makin tinggi tingkat 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran. Dengan demikian variabel 
pengalaman mengajar merupakan variabel 
yang dapat digunakan untuk melihat 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran. 



Didaktika, Vol. 1 No. 2 September 2006: 116--132 

 130 

Pada penelitian ini ditemukan 
hubungan  yang positif antara pengalaman 
mengajar dengan kemampuan mengguna-
kan media pembelajaran. Hal ini disebab-
kan makin lama pengalaman mengajar 
guru akan makin mantap dan semakain 
tinggi tingkat kompetensinya. 

Hasil temuan penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Paringkat Siburian 
(1988) yang menyatakan adanya hubungan 
yang berbanding lurus antara pengalaman 
mengajar dengan penguasaan dasar-dasar 
listrik. Suratno (1984) menemukan adanya  
hubungan berbanding lurus antara peng-
alaman mengajar dengan kemampuan 
mengelola interaksi belajar-mengajar. 
Demikian pula Purnomo (1989) juga 
menemukan adanya hubungan berbanding 
lurus antara pengalaman mengajar dengan 
kompetensi guru. Dengan demikian 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
tersebut di atas dan mendukung teori yang 
diajukan. 

Sekolah Dasar Negeri yang memiliki 
media pembelajaran yang lengkap, maka 
akan semakin memberikan kemudahan 
pada guru dalam memilih dan menggu-
nakan media pembelajaran dalam pekerja-
annya sehingga diharapkan guru akan 
semakin mampu dalam melaksanakan 
tugas mengajar.  

Penelitian ini menemukan sumbang-
an yang positif antara ketersediaan media 
pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 
dengan kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran. Dari hasil analisis 
diperoleh koefisien korelasi antara 
ketersediaan media pembelajaran dengan 
kemampuan guru menggunakan media 
pembelajaran sebesar 0,495 yang berarti 
terjadi hubungan yang lemah antara 
ketersediaan media pembelajaran di 
sekolah dengan kemampuan menggunakan 
media pembelajaran.  

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan deskripsi data 
penelitian, uji hipotesis, dan pembahasan 
hasil penelitian yang telah disajikan pada 
bab IV, maka berikut ini dapat dirumuskan 
kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Umumnya guru kelas V yang 
mengajarkan IPS-SD seKecama-
tan Proppo Kabupaten Pameka-
san memiliki tingkat kemampuan 
menggunakan media yang cukup. 
Hal ini dapat dilihat dari perolehan 
skor rerata kemampuan guru 
menggunakan media pembelajar-
an sebesar 17,89 yang lebih tinggi 
dari pada skor rerata ideal (17,50). 

(2) Ada hubungan yang positif antara 
tingkat pendidikan yang dimiliki 
masing-masing guru dengan 
kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran. Dari hasil 
analisis regresi diperoleh harga 
koefisien korelasi sebesar 0,432. 
Hal ini berarti bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan yang 
dimiliki guru kelas V di Sekolah 
Dasar Negeri seKecamatan 
Proppo Kabupaten Pamekasan, 
maka semakin tinggi pula 
kemampuan guru menggunakan 
media pembelajaran.  

(3) Ada hubungan yang positif antara 
pengalaman mengajar yang 
dimiliki masing-masing guru de-
ngan kemampuan guru menggu-
nakan media pembelajaran. Dari 
hasil analisis regresi diperoleh 
harga koefisien korelasi sebesar 
0,642. Hal ini berarti bahwa 
semakin banyak pengalaman 
mengajar yang dimiliki guru kelas 
V di Sekolah Dasar Negeri 
seKecamatan Proppo Kabupaten 
Pamekasan, maka semakin tinggi 
pula kemampuan guru mengguna-
kan media pembelajaran.  

(4) Ada hubungan yang positif antara 
ketersediaan media pembelajaran 
yang dimiliki masing-masing 
Sekolah Dasar Negeri seKecama-
tan Proppo Kabupaten Pameka-
san dengan kemampuan guru 
menggunakan media pembelajar-
an. Dari hasil analisis regresi 
diperoleh harga koefisien korelasi 
sebesar 0,495. Hal ini berarti 
bahwa semakin banyak ketersedia 
an media pembelajaran yang 
dimiliki masing-masing Sekolah 
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Dasar Negeri seKecamatan Prop-
po Kabupaten Pamekasan, maka 
semakin tinggi pula kemampuan 
guru menggunakan media pem-
belajaran.  

(5) Ada hubungan yang positif secara 
bersama-sama antara tingkat 
pendidikan, pengalaman mengajar 
dan ketersediaan media pembelaj-
aran dengan kemampuan guru 
menggunakan media pembelajar-
an. Dari hasil analisis regresi 
ganda diperoleh harga koefisien 
determinasi ( R 

2 
) sebesar 0,481, 

dan dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa ketiga variabel 
yakni variabel tingkat pendidikan, 
variabel pengalaman mengajar 
dan variabel ketersediaan media 
pembelajaran dapat menjelaskan 
varian kemampuan guru menggu-
nakan media pembelajaran se-
besar 48,10%.  

Berdasarkan pada kesimpulan di 
atas, disarankan:  

(1) bervariasinya jenjang pendidikan 
guru hendaknya tidak dianggap 
sebagai penghalang dalam mendi-
dik anak. Namun perlu diupayakan 
kerja sama yang baik dan saling 
mengisi, sehingga guru-guru yang 
berlatar belakang S-1 dapat 
memberikan sebagian ilmunya 
pada guru yang berlatar belakang 
Diploma-II atau SPG. Meskipun 
demikian perbedaan jenjang pen-
didikan guru dapat dijadikan 
bahan pertimbangan bagi kepala 
sekolah dalam pembagian tugas 
mengajar. Artinya untuk guru-guru 
yang memiliki jenjang pendidikan 
lebih tinggi dapat diberikan tugas 
mengajar di kelas V atau VI 
Sekolah dasar.  

(2) dalam pembagian tugas mengajar 
di kelas sebaiknya faktor peng-
alaman mengajar dijadikan salah 
satu bahan pertimbangan, sehing-
ga pembelajaran pada umumnya 
dan pembelajaran di masing-
masing kelas khususnya dapat 
berjalan dengan lancar. Hal ini 

dilakukan karena pembelajaran 
dapat berjalan dengan lancar 
apabila seorang guru memiliki 
kemampuan yang memadai, yang 
didapat dari pengalaman mengajar 
yang cukup lama. 

(3) perlu diupayakan suasana yang 
harmonis serta kerja sama yang 
mantap  bagi semua unsur yang 
ada di sekolah, dan sekolah 
dengan sekolah lain khususnya 
dengan sekolah yang berada 
dalam satu daerah kerja (Daker), 
sehingga sekolah yang tidak 
memiliki suatu media pembela-
jaran yang dibutuhkan guru dapat 
melakukan peminjaman kepada 
sekolah lain yang berada dalam 
satu daerah kerja. 

Pamekasan, 1 Juli 2006 
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