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Abstract

'the 
purpose of this study is ro find out the implementation of compurer asissted

instrucrionat MIN Pahandur and MIN Langkai PalangkaRaya. The shrdy used qualhativc
appfoach. The object of this study was the instructiondl process by using oomputer
asissted instuction. The subjects ofthc study werc teachers and sludents thal uscd ClAi
\Conv er Assisted lkstt uclio,). Data were laken by using observalion, intervicw, and
docuDrentation technique. To analyse the data used the qualitative descriptive analysis
which used Milesand I'luberman's model. They $€rercducrion. displry, andverilication
data.

The findings show€dthat the implemcntation ofcomputerasissled instruction at MtN
Pahandut and MIr\" Langkai have been employcd. although they still used limit€d to the
special subjects by using the classlcal insnuction model. The implenenlalion of the
compurer asissted inslructror at the both ofschools ha!ebeen agreed wilh the principle of
insrrrEtion medra seleclion. There wcre some problems whcn empioying of CAI as
follows: the number ofinstruction CD andcomprlers were limi(cd, (here $,asnocompurer
lab.rndrhar  nor  a i l  rhereachcr  hdd rhecaf '  br I l )  rnopemrrngLomtur(r .

K€yword: CAI (Codprkr-Assisted Ins I rud iot t).
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A. Pendahuluan
Perkembangan ilmu dan teknologi telah membawa perubahan yang

signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam bidang
ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Pendidikan sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari kehidupan manusia harus siap rnenghadapi perubahan
tersebut, karela konsekuensi dari sualu perubahan adalah munculnya bcrbagai
masalah yang tcrjadi terutama karena ketidakbiasaan dan ketidaksiapan
manusiadalammenghadapinya. Masaiah-masalahyangmunculte$ebutharus
dilihat sebagai bagian dari perubahan itu sendiri yang harus dihadapi dan
disikapi dengan bijak. Kehadiran ilmu dan teknologi dcngan segala fasilitas
yang disediakan pada hakikatnya adalah untuk kemudahan rnanusia dan
hendaknya dapat dimanfaatkan seoptiInal mungkin.

Pemanfaatan teknologi infonrasi dalam pendidikan merupakan salah
satu bagian yang tidak dapat dihindari dan diharapkan akan membantu di
dalam proses belajar mengajar. Salah satu produk teknologi yang dinilai tepat
digunakan oleh pendidik guna meningkatkan keefektifan proses pembelajaran
adalah media pembelajaran berbantuan kompnter yangbcrDpa Campad Disk
fCD, pembelajarail.

Banyak penelitian yang telah dilakukan tcntang keefektifan CAI
(Conputer-Assisted InstructionPembclaj^ran Berbantuan Komputerr, dan
hasilnya pun cenderung menyimpulkan balrwa belajar dengan menggunakan
CAI akan lebih meningkatkan prestasi bclajar dibandingkan dengan paker
pembclajaran lainnya. Salah satunya adalah pcnelilian yang dilakukan oleh
Bright'yang menyimpulkan bahwa bila dibandingkan dengan pendckatan
pembelajaran tradisional, CAI sangat elektif dan clisien. Anak didik akan
belajar lebih cepat, menguasai materi pelajaran lebih banyak dan mengingat
lebih banyak dan apa yangsudah dipela;an

' Herman Dwi Surjono, Pengembangan Progran Pengajaran Berbantuan Komput€r
untuk Pelajaran Elektonika. Junal Kependi.likan Nomor 2 Tahun XXV Yogyakarra:
Lcmbaga Penelitian IKIB I 995, h. 96.
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Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan pengkajian lebih mendalam
tentang pembelajaran berbantuan komputer di MIN Pahandut dan MIN
Langkai Kota Palangka Raya sebab bcrdasarkan hasil penelitian Rodhatul
Jennah' menunjukkan bahwa ada dua MIN di Kota Palangka Raya yang telah
memiliki media pembelajaran berbantuan komputer berupa CD pembelajaran
yaituMIN PahandutdanMlNLangkaiKotaPalangkaRaya.

Beberapa hal yang menjadi mmusan masalah dalam penelitian ini
adalah: (l) Bagaimana pembelajaran berbantuan komputer di MIN Pahandut
dan MIN Langkai Palangka Raya dilakukan?, (2) Apakah pembelajaran
berbantuan komputer di MIN Pahandut dan MIN Langkai Palangka Raya
sesuai dengan prinsip pcmilihan mcdia pembelajaran?, dal (3) Apakah
problem-problemyang dihadapi dalam pcrnbclajaran berbantuan komputer?

B. Kajiar Pustaka
l. Pengertian M€dia Pembelajaran

Kata media berasal dari Bahasa Latin dan mcrupakan bentuk jamak
dai kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengant^r. Mecloe
adalah perantara atau pengantarpesan daripengirim pcsan ke penerima pesad.
Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Associatiotl of Education
and Communication Tethnologl, AFCT l'. memberi balasan tnedra sebagal
segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan
atau informasi. Sedangkan Asosiasi Pendidik^nN^stor\al (Nation Educational
AssociationA\EA.) mendefinisikan media sebagai benda yang dapat
dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen

' RodhatulJennah, Sufley Media: Id€ntifikasi Media Pembelaj aran pada MIN,A,'lIS
diKota Palangka Raya, Haril Pene Iitidn,Palaagka R^ya,200'7 .2tl-30.

' 
Arief S. Sadinan. dkk., Medid Pendidikan Pengertian, Pehgembangan dak

Pema{autahnya, Jakarr^: PT. Raja crafindo Pcrkasa, 2006, h. 6.
' 

Associarion of Education and Communication Technoloey (AECT), Der,isi
Tekno logi Pend A ikan.Te4emahan, Jakana: CV Rajawali, 1986.
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yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatar belajar mengajar, dapat
mempengamhi efektivrtas program instruksional'.

Menurut Gagne dalam Miarso', media adalah berbagaijenis komponen
dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar.
Selanjutnya, Briggs' menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana
untuk memberikan perangsang bagi si belajar supaya proses belajar terjadi.
Ada kesamaan pendapat antara Gagne dan Briggs tcntang pengertian mcdia
yaifu sama-sama alat atau saranayang dapatmerangsang siswa untuk belajar.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa media
pembelajaran adalah segala sesuatu yaog digunakan untuk menyalurkan pcsan
serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa
sehingga dapat mendorong tedadinya proses belajaryang disengaja, bertujuan
danterkendali.

2. Pertimbangan Pemilihan Media Pembelajaran
Pelnbelajaran yang efektifmemerlukan perencanaan yang baik. Media

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga mcmerlukan
perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa seorang pembelajar memilih salah satu media dalam
kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan antara lain (l ) ia merasa sudah
akab dengan mcdia itu, nisalnya: papan tulis atau proyektor transparansi, (2)
ia mensa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dcngan lcbih
baik dari pada dirinya sendiri misalnya diagram pada flip chart, atau (3) nedia
yang dipilihnya dapat menadk nrinat dan pethatian pebelajat serta
menultunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan tercrgadsasi.

'AsnawirdanM.Basyiruddi\Usman,Me.IiaPenbelujardr,Jakarra:CiputatPers,

2002, h. I t.
" Yusufhadi MiaNo, Me yemal Benih Teknologi Pe ditlikan, Jakana: tuenada

Media,2004,h.457.
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Pertimbangan ini diharapkan oleh pebelajar dapat memenuhi kebutuhannya
dalam mencapai tu.juan yaDg telah ditetapkan'.

Selanjurnya Inenunl Koe(nandar' ada beberapa hal yang perlu
dipeftimbangkan dalam memilih media pembelajaran yang tepat, yaitu:
Acc es s, C os t, Te c h n o I () g)', h1 | e r a cti|i q, O rga n i z a t io n, dan N ore I I y.

3. Prinsip Pemanfaatan Media Pembelajaran
Media pembclajaran digunakan dalam rangka upaya pcningkatan atau

mempertinggi mutu proses belajar mcngajar. Oleh karena itu harus
dipe.hatjkan prinsip-prinsip penggunaannya, antara lain: I) Penggunaur
media pengajaran hcndaknya dipandang scbagai bagian yang integnl dari
suatu sisten pcngajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berlungsi
sebagai tarnbahan yang digunakan bi la dianggap perlu dan hanya
dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, 2) Media pengajaran hcndaknya
dipandang sebagai surnbcr belajar yang digunakan dalarn usaha rncmecahkan
masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar,3) Curu hcndakn.va
benar benar menguasai tekrik-teknik dari suatu media pcngajaran yang
digunakan, 4) Guru seha.usnya memperhitungkan untung rugioya
pemanfaatan suatu nedia pengajaran. 5) Penggunaan media pengajaran harus
diorganisir secara sistematis bukan sembarang menggunaka lya, dan 6) Jika
sekiranya suatu pokok bahasan men'rerlukan lcbih dari satu nacam nredia,
maka guru harus dapat nemanlaatkan /7rrlrt, media yang mcnguntungkan dan
memperlancar proses bela1ar mengajar dan.luga dapat merangsang sis*'a
dalambclajar"'.

'LzjoarAtsy^d,trlediaPenbeluJdtui.J^katla:P'l.PrqaGralindoPersada,2007,67.
' Ade Koesnandar, Unsur Unsur Pakok daldn Periluioti Krvlitas Prcgrun

Multinedia, lakarta: Pus\ekhom Diknas. 2004, h. 3.
"Asnawirdan M. Basyiruddin UsmaD. M?./ia lenbelr/a,?r, Jakarta: Ciputal Pers,

2002,h. 19.
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4. Media Pembelajaran Berbantuan Komputer
Model pembelajaran bcrbantuaD komputer yang ada sekarang

merupakan kelanjutan dari belajar bcrpiogra n (progranned inslruclion) ̂t^\r
istilah AECT adalah pembelajaran arah dii (individuall; prescribed
instruclion). Dalam pembelaj aran berbantuan konTputer pebelajar berhadapan
dan berinteraksi secara langsung dcngan kompufer. Interaksi antam konrputer
dengan pebelajar tedadi secara individu dan kelonpok. Kon)putcr dapat
membangkitkan perhatian pebelajar dan meningkatkan paftisipasinya dalam
pembelajaran. Inilah potensi y'ang tlimiliki oleh teknologi korrputcr yang
dapat dimanfaatkan dalam aktivilas pembelajaran. Scbagai$ana yang
dikemukakan oleh Criswell" . . . /o arr i, ase o/aomputer b presetlt inrtructiand I
material, providelbractiw pa icipa!ion oJthe stLtdenl, dnd rctpond b sludent
acrion. Very sinplli, the goal ofContputer-Bctsed Instruction (CB I) is to tcu(:h.

Dalam kaitan membantu pcmbelajamn pebelajar, komputcr dapat
dimanfaatkan dalam berbagai hal. yaknidenlgan penemuan dan pcnranf'aatan
mesin mengajar (teaching nachinc) untuk menerapkan pcngajaran
berprogram pada tahun 1950-1960-an hingga kemudian kemajuan bidang
teknik komputer mampu menterjemahkan aplikasi ke dalam prograrr CAl,
(Computer-Assisled Learning), CAI (Compuler-Assisled Insttuction), CllT
(Computer-Basic Training) den sebagainya. Semua prograrn tgrsebut
benujuan sebagai bantuan dalarn pembelajaran.

Menurut Elida dan Nugroho', CAI (ConputeFAssisled Instruction)
adalah suatu program aplikasi interaktifyang dapat digunakan scbagai nedia
penyampai infomasi maupun sebagai media evaluasi dalam proses

" Ctiswell,8.L, The DesiAn ofConputerBased Instructor, New York: Macmillan
Publishing Company, 1989, h. I

'' Tetty Elida dan widyo Nugroho,
(CAI) p^da Pftktiftn Mala Kuliah Jaringan
Nasional Teknologi Pembelaj aran, tanggal
Yogyakarta, h. I .

Pengemb^ngan Conputer Assited lnstnlction
Kompl'lteL Makalah disajikan dalam Seminar
22-23 Agustus 2003 di Holel Inna Caruda
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pembelajaran. Jonassen'' menjelaskan pembelajaran b€rbantuan komputer
atau CAI adalah suatu pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan
bentuk lingkungan interakii belajar khusus dengan tujual memberikan
fasilitas belajar dengan perangkat lunak atau bentuk-bentuk aplikasi komputer
Sementara itu, CAI menurutNasution'' adalah pengajaran yang menggunakan
komputer sebagai alat bantu-

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahanri bahwa
pembelajaran berbantuan komputer adalah suatu sistem penyampaian matc.i
dengan menggunakan komputer scbagai alat bantunya, yang materi-matcri
tercebut disimpan dalam bentuk digitaldan bukan dalambentuk cetak.

Selanjutnya tentang lnanfaat dari pcmbclajaran menggunakan
komputer menurut Woolfolk'', adalah: ( 1) pebelajar dapat menyesuaikan din
dengan kecepatan belajamya (self-pucing, (2) dapat melatih dengan sabar
(drill and practice), (3) dapat dipakai untuk belajar mandiri (personalized

Jeedback and instruclton , (4) dapat disajikan berbagai macam penginderaan
dalam presentasi (multisensory presentation), (5) dap^t mel^kukan simulasi
(simulations), (6) dapat disajikan pcmbelajaran dalam bentuk permainan
sehingga menambah motivasi belajar (games), (1) dapat dikembAngkan
keterampilan pemecahan masalah (cleveloping problem solvi g skills), (8)
dapat memberikan pujian untuk memperkuat perilaku positif f/eirforcet ent)
dan(9) dapat lncmbantu manajemen kelas dansekolah (managenent).

Roblycr & FIannafi n'' mengklasifikasikan karakteristik pembela.jaran
berbantuan komputer yang efektif dalam dua bclas sifat sebagai berikut: (l)

'' Jonasscn, D-H., /,,rructiohal Desig,t lor Micr@onputer Courscrutc. London:
LdqenceF' lba mAs:ocrrre\Publshea, ILrrx,h \r .

'Nasution, S., S"rrdgat Pen d.karu ldlo, Ptoscs Eelajar dan Mengajat, Jakana
PT. BumiAksara,2003,h.60.

" Woolfo lk, A.8., tdu.a/ta nal Ps),cologyfot Techos (2" edr, Englewood clitrs, New
jeney: Prentice Hall, lnc., 1984, h. 421-425.

'' Hannafin, MichaelJ. & P eckKyle L., Thc Design, De|etapnent and Evaluation of
Instuctiona ! Media. New York: MacmillaD PublishingCompany, 1988, h.85-89.
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program pembelajann berbantuan komputcr efektif karena program ini
dirancang berdasarkan tujuan instruksional, (2) program pembelajaran
berbantuan komputer dirancang sesuai dengan karakteristik mahasiswa, (3)
program pembelajaran berbantuan komputcr efektif dalam memaksimalkan
interaksi, (4) program pembclajaran berbantuan komputer bersifat individual,
(5 )  p rogram pembc la ja ran  berbantuaD kornputer  e fck t i f  da lam
nlempertahankan minat siswa, (6) program pembelajaran bcrbantuan
kornputer efektif karena dapat rnerldekati siswa secara positif, (7) program
pembelajaran berbantuar konputer elektif dalam menyiapkan berntacam-
macam umpan balik, (8) program perrbclajaran berbantuan konputer cfcktif
karena cocok dengal lingkungan pembelaJaran, (9) program pernb€lajaran
berbantuan komputer efektif dalam menilai penampilan secara patut. (10)
program pembelajaran berbantuan komputer efektif karena menggunakan
sumber-sumber komputer secara maksimal, (ll) program pembelajaran
berbantuan kompute. efektif karena dirancang berdasarkan prinsip dcsain
pembelajaran, dan (12) program pembelajaran berbannran komputer efcktif
karena seluruh progmm sudah dicvaluasi

Kulik, et al. (1980) mengemukakan tenrang keefektifan pembelajaran
berbantuan komputer yaitu: (l) siswa belajar lebih banyak mate dari
komputer (melalui pembelajaran berbaltuan komputer), (2) siswa mengingat
apa yang telah dipelajari melalui penbelajaran berbantuao komputer lebih
lama, (3) siswa rnembutuhkan waktu lcbih sedikir. (4) siswa lebih betah di
kelas, dall(5) mereka memiliki sikap lebih positifterhadap kompurcr

Berdasarkan beberapa manfaat pembelajaran berbantuan komputer di
atas. dapat dipahamr bahwa pembelajaran berbantuan komputei dapar
meningkatkan motivasi belajar siswa, membeikan feedbacl kqrada siswa,
siswa membutuhkan waktu lebih sedikit, mengatasi rasa malu siswa yang
lambat atau kurang konsentrasi dalam belajar serta siswa dapat belajar sesuai
dengan kecepatannya masing-masing.
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Ada beberapa bentuk pembelajaran berbantuan komputer, menurut
Kemp & Dalton'', ada lima bentuk pembelajaran berbantuan komputer yang
dapat dilakukan dalam bidang apapun, yaitu tutoials, drill and practice,
problem solving. simulations dan games. sedangkan Heinich. et al.'
berpendapat hampi sama dengan Kemp & Da)4on hanya terdapat satu
tambahan, discovery yaitu suatu bentuk pembelajaran berbaltuan komputer
yang dirancang untuk mencari danmenemukan data atau materi pembelajaran
dengar pendekatan induktil uji hipotesis dan trial and eftor Kernndian
Criswell'' rnenyebutkan pembelajaran berbantuar komputer ada sepuluh
macam, yakni/e.sJor? orlulorial, reinforced drilland practice, inlelligenl CBI,
trcihing simulatiohs (presented on a computer screeh), inslructional games,
traihing sihulator (pieces of equipment built Jbt training purposes), erpert
systems, embedded lraintng, adaptive testing, and conpuler-managed

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa bentuk
pembelajaran berbantuan komputer dapat dipilih dan dikembangkan sesuai
dengan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai, sarana yang tersedia serta
siswa yang akan menggunakan program pembelajaran berbantuan komputer
rcrseou(.

C. Metode Penelitian
Penelitian inidilakukanselama4(ernpat)bulanbeftempatdiNladrasah

lbtidaiyah Negeri Pahandut (MIN Pahandut) dan Madrasah lbtidaiyah Negeri
Langkai (MIN Lalgkai) Kota Palangka Raya. Penelitian ini mengunakan
pendekatan kualitatil dengan objek penelitian adalah proses pembelajalan

'' Kemp, J.E. & Dayton, D.K.. Pldnning ahd Producing Insttlictional Media, New
York: Harper& Row Publishers Cambridge, 1985,h. 246.

'' Heinich, et ^1., lnsttuctiotal Media at.] TechMlogies lor Leaning (5'' ed),
EnglewoodClitrs, New Jersey: Prentice Hall.lnc., i996,h.238 241.

'Criswell,8.L., Zle De$gn ol Computer-Based In!ttrction, New York: Macmillan
PublishingCompany, I 989,h. 6-7.
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denganmenggunakan media PBK dan subjekpenelitian adalah guru dan siswa
yang me[ggunakan media PBKtersebut.

Data digali dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan
dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknikanalisis deskiptifkualitatil
dengan menggrurakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman"
rneliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

D, Ilasil Penelitian
1. Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) di MIN Pahandut dan

MIN Langkai Palangka Raya
a. Penggunaan mediaPBKdiMIN Pahandut

Pembelajaran Berbantuan Komputer (PBK) di MIN Pahandut telah
dilakukan meskipun hanya pada beberapa mata pelaja.an saja. Penggunaan
media PBK ini sangat tergantung pada ketersediaan CD pembelajaran yang
ada, sebab tidak semua mata pelajaran dan materi pelajaran memiliki CD
pembelajaran. Hal ini sebagaimana diungkapkan oieh beberapa guru, seperti
guru Bahasa Irggris, Matematika, PPKI, BahasaAlab danFiqih-''

Beberapa CD pembelajaran yang telah dimiliki di MIN Pahandut
antara lain untuk mata pelaj amn B ahasa Inggris, IPA, Matematika dan SKI. CD
pembelajaran Bahasa Inggris membahas materi tentarg Nama Benda-benda
dalam Babasa Inggris yang dikemas dalam bentuk toturial, pelajaran IPA
membahas materi tentang Sumber Daya AIam (yang dapat diperbaharui dan
tidak dapat diperbaharui) dalam bentuk totu ai, pelajaran Matematika
membahas materi tentang Bangun Datar dan Faktor Prima dalam b entnk drill
and practice, dan pelajaran SKI membahas materi tentang Hijrahnya Nabi
Muhammad Saw dalam bentuk toturial. CD-CD pembelajaran tersebut
sebagian besar diperoleh dari bantuan Diknas Pusat yang diproduksi oleh

" Miles, Maithew 8., & Hubernan, A- Michael, ,1n alisis Data Kualita J rakar.a.:
Universitas Indonesia (Ul-PIes), I 992, h. I 5-2 1 .

'' Hasil wawancara, l6 Agustus 2008.
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Pustekkom Jakarta, dan adajuga yang diperolehdenganmembeli di toko buku.
Dari sisi peralatan, MIN Pahandut hingga kini telah memiliki4 (empat)

buah laptop yang dapat digunakan untuk pembelajaran, namun keberadaan
laptoplaptop tersebut masih mempunyai fungsi ganda yaitu di samping
sebagai mediajuga dimanfaatkan untuk bekerja (mengedakan tugas kantor),
dan dipegang/discrahkan kepada wakil-wakil kepala sekolah untuk
menunjang pelaksanaan tugas mereka. Ketika guru ingin mengajar dengan
menggunakan media PBK, laptop ini dapat dipinjam dan dipergunakan secara
bergantian. Sedangkan untuk mcdia proyektor di MIN Pahandut sudah ada I
(satu) buah LCD. '::

Alasan menggunakan media PBK, menurut guru Bahasa Inggris dan
Matematika media ini digunakan ultuk nemberikan kenudahan kepada siswa
dalam memahami materi yang diajarkan, supaya lebih menarik perhatian dan
minatsiswadalam belajar serta memudahkan bagi guru yang mengajar"

Hal di atas didukung oleh ketelangan yang diberikan oleh siswa yang
mengatakan belajar menjadi mudah, menyenangkan dan tidak bosan jika
belaJar dengan memanfaatkan media PBK."

Berdasarkan pcngamatan di lapangan, ketika gurll mcngajar dengan
menggunakan ncdia PBK memrnjukkan bahwa peran guru menjadi lebih
ringan, materi dapat disampaikan lebih kongkrit, contoh-contoh yang
diberikan jelas dan mudah dipahami oleh para siswa. Kemudian para siswa
juga tampak sangat senang dan mengikuti pelayaran dengan baik- Meskipun
dalam pelaksanaannya masih ada bebcrapa kendah yang dihadapi, baik oleh
siswa maupun guru itu sendin.

Model pembelajaran dengan mcnggunakan media PBK di M$i
Pahandut adalah dengan menggunakan model pembelajaran klasikal, yaitu
Dara siswa dikumpul di satu kelas kemudian secara bersama-sama moreka

" Dol umentari TU M IN Pahandut 2008
'Hasil wawancar4 I 6 Agustus 2008.
! Hasil wawancar4 l6Agustus 2008.
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mengikuti mated pelajann dari CD pembelajaran yang diputar dengao
menggurakan komputer dan ditampilkan dengan LCD. Dalam
pelaklanaamya pera! guru di samping sebagai fasilitator juga informator.
Misalnya ketika guru mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris, uraiaD
materinya telah banyak tertuang dalam CD pembelajaran dan pada saat itu
peran guru lebih banyak sebagai fasilitatoi Ketika ada hal yang belum jelas
maka guru dapat memutar ulang CD p€mbelajann teNebut. Tapi dalam
pembelajaran yang lain dengan karakteristik materi yang berbeda seperti
pelajaran Matematika tentang Bangun Datar dan Faktor Prima, di sini peran
guu lebih batryak sebagai infodtrator karena berkaitan dengan rumus dan
contoh-contoh lain yang p€rlu diberikan sebagai penjelasan tambahan dari apa
yang sudah diuaikan dalam CD p€mbelajaran.

Selanjuhry4 penggunaan media PBK di MIN Pahandut pada dasamya
telah sesuai dengan pdffip penggunaan media. Hal ini dapat dilihat dari tujuan
penggunaan media itu sendiri yakni untuk memecahkan masalah belajar siswa
dan media itu digunakan sesuai dengan materi yang sedang diajarkan pada saat
itu. Meskipun di sisi lain, masih ada guru yang belum menguasai teknik
penggunaan media komputer bahkan belum bisa mengoperasikan komputer
secara baik sehingga masih memerlukan bantuan dari guru atau o|ang lain.
Kemudian pengorgarisasiar media yang masih belum terorganisir se€ara baik,
seperti keberadaan laptop yang memiliki fimgsi ganda yakni untuk media
pembelajamndankegiatanadministrasi (pekedaan kantor).

Beberapa hal di atas merupakan bagian dari problem yang dihadapi di
MIN Pahardur be*aital dengan pengguraan media PBK, di samping
keterbatasan kompuier yang ada dan belum adanya ruang khusus untuk
laboratorium komputer untuk belaj ar siswa.

b. Penggunutr media PBK di MIN Langkai P8l.trgka Rsya
Di Madarasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Langkai, PBK juga telah

dilakukan namun seperti halnya di MIN Pahandut penggunaan media ini masih
terbatas pada beber:apa mata pelajaral tenentu saja. Hal ini sangat tergantung

Jur"ol Sh.di lgada d6 MaVatu*oL yolune 6, Nonot I, Ju"i 2009



PBK pada MIN Pahon.llt dah MIN Largkdi Kota Palanska Rarz

clari keberadaan atau ketersediaan CD pembelajaran yang ada, sebab tidak
semua mata pelajamn dan materi pelajaran merniliki CD pembelajaran. Hal ini
diungkapkan oleh beberapa guru, seperti guru IPA, SKI, Matematika, Fiqih
danBahasaArab."

Beberapa CD pembelajaran yang telah dimiliki oleh MIN Langkai
antam lain: CD pembelajaran Matcmatika, lPA, Bahasa Indonesia dan SKL
CD pembelajaran Matematika membahas materi tentang llitung Bilangan
Bulat dan Ceometri/Bangun Ruang yang dikemas dalam bentuk drill and
pract[ce, pelaJar^n IPA tentang Alat Indra dan Fungsinya, Macam-macan,
Bagian Tumbuhan, Alat Pencemaan pada Manusia, dan Fotosintcsis yang
dikemas dalam bentuk toturial, pelajaran Bahasa Indoncsia dalanr bentuk
torurial, dan pelajaran SKI tentang Peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad Saw
dalambentuktoturial.

Perangkat komputer yang telah dimiliki oleh MIN Langkai untuk
kegiatan pembelajaran denganmedia PBKada2 (dua) buah laptop dan I (satu)
buah media proyektor LCD-' Laptoplaptop tersebut di samping digunakan
sebagai media PBK juga digunakan untuk melaksanakan kcgiatan adlninistrasi
(pekerjaan kantor) oleh wakilkepala madrasah dan ketika guru inginmengajar
dengan menggunakan mediaPBK laptop ini dapat dipinjam.

Pcnggunaan media PBK, mcnurut guru IPA, Matematika dan SK!
adalah untuk membantu memberikan penjelasan terhadap matcri yang
diajarkan, memudahkan siswa dan sekaligus untuk menarik pcrhatian mereka
supaya tidak bosan mcngik-uti pelajaren." Senada dengan ynng diungkapkan
guru-guru di atas, beberapa siswajuga rnengatakan sangat senang dan mudah
sena menankJrka bclajar dengan menggunakan mcdra PBK."

Berdasarkan pengamatan di lapangan, ketika pembelajaran
berlangsrug di kelas dengan menggunakan media PBK nampak bahwa para

xHasii Wawancan l 2 Septembet 2008.
- DokumcttTu MIN tflgkai 2008.
"HasilWawancar'4 l2 S€ptemb€r2008
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siswa memperhatikan pelajaran, senang dan tidak bosan hingga pelajaran
selesai. Kemudian tugas guru juga menjadi lebih ringan karena tidak harus
menjelaskan dari awal hingga ak:hir, melainkan hanya penjelasan-penjelasan
tambahan saja- Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
kendala baik dari sisi guru maupun siswa.

Model pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media
PBK di MIN Laogkai adalah dengan menggunakan model pembelajaran
klasikal, yaitu para siswa dikumpul di satu kelas kemudian secara bersama-
sama mereka mengikuti materi pelajaran dari CD pembelajaran yang diputar
dengan menggunakan komputer dan ditampilkan dengan LCD. Setelah selesai
guru pun memberikan penjelasan dari apa yang sudah ditayangkan, dan ada
juga guru menghentikan film sejenak saat itu dan memberikan penjelasan terus
filrnnya dilanjutkan kembali. Hal ini dilalukan sesuai dengan materi dan
keperluan guru itu masing-masing.

Sebagaimana halnya di MIN Pahandut, penggunaan media PBK di
MIN Langkaisecara umum telah mengikuti prinsip penggunaan media seperti
media digunakan sebagai sumber belajar dan sesuai dengan matcri yang
sedang diajarkan, unhk membantu siswa dalam belajar. Namun demikian di
sisi lain, masih ada guru yang belum menguasai teknik penggunaan media
komputer secara baik sehingga dapat menjadi kendala dalam proses
pembelajaran karena masih memerlukanbantuan orang lain.

Di samping itu, belum terorganisimya media komputer (laptop) yang
khusus unnrk pembelajaran, terbatasnya komputeryang ada dan belum adanya
ruang khusus laboratorium komputcr untuk belajar bagi para siswamerupakan
beberapa problem atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan media PBK
di MIN Langkai Palangka Raya.

E. Penutup
Beberapakesimpulan yang didapatdari hasil penelitian ini adalah:

" Hasil Wawancar4 l2 Septemb€r2008.
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pBKpada MtN pahadul dan MIN Langkai Kota putahgka Raya

l. Pembelajaran Berbantuan Komputer (pBK) di MIN pahandut dar MIN
Langkai telah dilakukan mcskipun masih terbatas pada beberaDa mata
pelajaran tenenru. pBK dilakukan dengan menggunakan model
pembelaj aran klasikal.

2. PBKJvIIN Pahandur dan MIN Langkai dilakukan dengan memperhatikan
prinsip-prinsip pemilihan mcdia seperti media digunakan sebagai sumber
belajar dan untuk lnemecahkan belaJar slswa.

3. Beberapa problem yang dihadapi dalam penggunaan mediapBKdi MIN
Pahandut dan M IN Langkai. anrara Iain:
a. CD pembelajaran yang ada masih terbatas pada beberaDa mata

pelajaran dan maten tenentu saja.
b. Masihterbatasnyajumlahkomputeryangdimiliki.
c. Masih belum adanya ruang khusus laboratorium komputeruntuk siswa

oelaJar.
d. Belum semua gum menguasai teknik atau kemamDuan dalam

pengoperasian komputer.
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