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1. Pendahuluan 

Pendidikan pada zaman sekarang sangat berbeda dari pendidikan pada tahun 

sebelum 1990-an. Jika pendidikan jaman dulu siswa hanya bisa mempelajari materi melalui 

media pembelajaran buku yang dipinjamkan oleh sekolah sedangkan pendidikan jaman 

sekarang siswa bisa mempelajari materi dari berbagai sumber dan media pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses belajar 

mengajar dan dapat memuat pesan-pesan yang perlu dikomunikasikan kepada siswa berupa 

alat, orang, dan bahan. Media pembelajaran adalah cara untuk memotivasi siswa dan 

berkomunikasi lebih banyak. Dengan adanya media pembelajaran yang beragam, guru dapat 

menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Media 

dapat mempermudah guru sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih 

menarik.  

Guru hendaknya memanfaatkan media dan menggunakannya dalam kegiatan 

pembelajaran karena media secara efektif dan efisien dapat merangsang proses 

pembelajaran dan sebagai pelengkap pembelajaran.[1] Hal ini menjadikan media sebagai 

salah satu faktor keberhasilan terpenting bagi guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran.  

Salah satu contoh media pembelajaran adalah media video. Media video dapat 

membantu siswa dalam memahami materi . Video sebagai media pembelajaran efektif 

merangsang pikiran, perasaan, dan memotivasi siswa untuk belajar dengan cara 

menyampaikan ide, pesan, dan informasi secara audio visual.[2] Walaupun teknologi sudah 

berkembang dengan pesat dan menjadi bagian dari keseharian kita , tetapi kenyataannya 

masih ditemukan guru yang mengalami problematika dalam merancang dan memanfaatkan 

media video pembelajaran. Nani Ratnaningsih , Edi Hidayat , Hetty Patmawati telah 

melakukan pelatihan beberapa guru di Kecamatan Sindangkasih dalam rangka “Pembuatan 

dan Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Komputer Melalui Pendekatan Saintifik 

Bagi Guru Guru”. Dalam pelaksanaannya ditemukan kendala pada saat penyusunan media 

pembelajaran seperti, kurangnya pengetahuan guru dalam pengoperasian komputer , 

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyusunan media pembelajaran.[3] 

Agus Suranto dalam penelitiannya mengatakan kendala guru dalam membuat video 

pembelajaran adalah 1).Guru belum menguasai perangkat IT, 2).Guru jarang mendapatkan 

pelatihan tentang perkembangan IPTEK, 3).Usia guru yang sudah tidak muda lagi, 4).Tidak 

adanya waktu untuk membuat video pembelajaran tersebut.[4]   
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Berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti tulis di atas dapat disimpulkan bahwa 

video sebagai salah satu jenis media pembelajaran dapat membantu keberhasilan siswa 

dalam belajar. Namun masih banyak ditemukan guru yang mengalami problematika dalam 

proses pemanfaatannya. Penelitian yang didiskusikan tersebut menunjukkan bahwa para 

guru mengalami problematika dalam memanfaatkan media IT dalam pembelajaran. Namun 

penelitian tersebut terjadi pada masa sebelum pandemi, di mana pembelajaran dilakukan 

secara face to face. Setelah melakukan pembelajaran secara daring selama 19 bulan para 

guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan media pembelajaran dalam hal ini 

adalah media video pembelajaran. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah problematika yang dihadapi oleh guru masih sama seperti 19 bulan lalu 

atau guru mengalami problematika yang belum pernah dialami sebelumnya.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu yang berjudul “Problematika Guru dalam Menerapkan Media 

Video Pembelajaran Pada Pembelajaran Tematik Kelas Rendah di SDN Mukiran 03” 

mendapatkan hasil penelitian bahwa : 1). Guru belum menguasai teknik pembuatan video , 

2). Alat dan perlengkapan yang kurang memadai, 3). Penggunaan bahasa yang tidak sesuai 

dengan siswa, 4). Kesulitan guru dalam manajemen waktu proses belajar mengajar, 5). 

Gambar dan audio dalam video  yang kurang sesuai dengan keadaan dan karakter siswa, 6). 

Guru merasa kesulitan dalam mempersiapkan alat dan perangkat video pembelajaran, 7). 

Guru kerepotan dalam mengatur siswa pada saat menggunakan video pembelajaran, 8). Isi 

video pembelajaran yang kurang menarik membuat siswa merasa cepat bosan, 9). Isi dari 

video pembelajaran yang belum dapat menghilangkan gap antar mata pelajaran, dan 10). 

Media video pembelajaran yang digunakan belum dapat diarahkan kepada siswa.[4] 

Jurnal penelitian terdahulu yang berjudul “Pemanfaatan Media Audio Visual Dalam 

Pembelajaran Menulis Puisi”, menemukan bahwa pada saat proses pembuatan media audio 

visual para guru mengalami kendala 1.) Penggunaan media audio visual memakan waktu 

yang lama sehingga waktu pembelajaran dirasa terbatas/kurang. 2.) Pembuatan media yang 

memakan waktu cukup lama dan rumit. 3.) Ketika pembelajaran dengan menggunakan 

media dirasa repot. 4.) Ketika guru mengoperasikan media audio visual terlihat sedikit 

kebingungan.[5] 

Jurnal penelitian terdahulu yang berjudul “Problematika Guru dalam Menggunakan 

Media Pembelajaran pada Mata Pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Kota 
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Bengkulu” memperoleh hasil penelitian bahwa : problematika yang dihadapi para guru dapat 

dikategorikan menjadi 2 yaitu , problematika dalam merencanakan media pembelajaran 

seperti kesulitan dalam merencanakan media berbasis IT dan menerapkannya dalam 

pembelajaran. Problematika yang dihadapi juga berupa jumlah sarana dan prasarana yang 

kurang memadai.[6] 

Jurnal penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Kelas IV 

Sekolah Dasar” mendapatkan hasil bahwa dalam proses pembuatannya guru mengalami 

problematika. Problematika yang dihadapi yaitu guru belum menguasai software editing 

video , membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyusunannya.[7] 

Penelitian “Kendala Guru Memanfaatkan Media IT Dalam Pembelajaran di SDN 1 

Pagar Air Aceh Besar” menyimpulkan bahwa : 1) Kurangnya keterampilan pengajar tentang 

perangkat TIK disebabkan oleh faktor usia; 2) Arus listrik yang tidak stabil dan koneksi 

internet yang terbatas; 3) Media IT bukan hal yang diwajibkan kepada pengajar.[8] 

Problematika adalah suatu masalah yang memicu diskusi dan memerlukan solusi 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

tidak  terjadi.[9] Masalah sulit dalam proses pemberdayaan, baik oleh faktor internal 

maupun eksternal.[10] Dalam hal ini , problematika dapat diartikan sebagai kondisi atau 

keadaan yang di mana menghambat tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dan 

memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. 

Media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran, yang 

dapat merangsang kemampuan asertif siswa, mendorong terciptanya proses pembelajaran, 

menambah informasi baru kepada siswa, sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan 

tercapai.[11] Jika media pembelajaran dirancang dengan baik, maka dapat membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri 

seperti keuntungan dan kekurangannya.[11] Media pembelajaran bisa berupa perangkat 

keras (hardware) atau perangkat lunak (software). Contoh media pembelajaran perangkat 

keras adalah buku cetak, papan tulis, alat peraga, dll. Contoh media pembelajaran perangkat 

lunak adalah berupa tayangan power point, video pembelajaran, dll. 

     Video pembelajaran adalah media yang mengutamakan unsur visual dan audio 

yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pada saat pembelajaran, yang dimaksudkan 

untuk merangsang pikiran, perhatian, minat siswa. Sehingga siswa dapat menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali materi sehingga proses pembelajaran menjadi lebih 

efektif.[12] Media video adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan (software) 

dan perangkat keras/tools (hardware). Dengan kata lain dapat dilihat, didengar, dan diraba 
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oleh panca indera, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta 

didik. Menangkap, mengolah, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal agar 

proses pembelajaran (di dalam dan di luar kelas)  lebih efektif..[13] Video pembelajaran 

bisa berupa video bercerita, video dokumenter, video berita, dan video presentasi. Video 

pembelajaran bisa berupa buatan sendiri atau menggunakan video dari internet. 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan problematika yang dihadapi guru dalam membuat video pembelajaran. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 9 Salatiga pada tanggal 27 September 2021. Populasi 

penelitian ini adalah guru SMP Negeri 9 Salatiga. Sampel sejumlah 20 guru dari mata 

pelajaran yang berbeda. Pemilihan sampel ini dilakukan secara acak. Teknik pengambilan 

data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang problematika guru dalam membuat video pembelajaran. 

Peneliti memilih wawancara, karena informasi yang diterima dapat lebih runtut, teratur dan 

lengkap. Wawancara lebih difokuskan kepada kemampuan guru dalam menggunakan dan 

membuat media video pembelajaran. Indikator pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Indikator Pertanyaan Wawancara 

No Aspek 

1 Penggunaan media pembelajaran 

2 Kemampuan dalam membuat media video pembelajaran 

3 Kemampuan dalam menggunakan media video pembelajaran 

4 Keikutsertaan dalam seminar tentang media video pembelajaran 

5 Minat dalam membuat dan menggunakan video pembelajaran 

 

Sedangkan observasi dilakukan pada saat sekolah mengadakan pelatihan dan seminar 

untuk guru – guru. Kegiatan observasi dilakukan di ruang pelatihan , dan ruangan 

multimedia. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, 

reduksi data, dan menarik kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara 

dan observasi. Pengumpulan data dilakukan pada saat siang hari di hari kerja, pada saat jam  
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istirahat. Reduksi data dilakukan untuk meringkas data yang tidak perlu digunakan. Setelah 

mengumpulkan dan mereduksi data, selanjutanya adalah memberikan kesimpulan dari data 

tersebut. Hasil analisis data disajikan ke dalam bentuk tabel dan uraian singkat.  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Dari pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada guru di SMP 

Negeri 9 Salatiga ditemukan problematika dalam proses pembuatan video sebagai media 

pembelajaran. Data yang sudah diolah menunjukkan hasil seperti yang dapat dilihat pada 

tabel 2. 

     Tabel 2. Hasil Wawancara 

Faktor Problematika Persentase 

Internal ● Kurangnya manajemen waktu 90% 

 ● Kurangnya keterampilan atau kemampuan 

guru dalam menggunakan aplikasi edit video 

85% 

Eksternal ● Jumlah sarana dan prasarana kurang memadai 

 

*Persentase didapat dari 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
 𝑥 100% 

50% 

Sedangkan data yang dikumpulkan dengan teknik observasi menunjukkan hasil yang 

memperkuat hasil wawancara. Observasi dilakukan terhadap guru dan ruangan multimedia 

SMP Negeri 9 Salatiga. Hasil observasi dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Hasil Observasi 

No Faktor Hasil Observasi 

1 Internal Pada saat diadakan pelatihan , guru – guru merasa kesulitan 

dalam menggunakan aplikasi edit video untuk melakukan 

editing 
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2 Eksternal Kurangnya jumlah sarana dan prasarana di sekolah 

Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan bahwa data dari hasil wawancara dan observasi 

menemukan adanya  problematika yang dihadapi guru dalam pembuatan media video 

pembelajaran. Problematika yang ditemukan dapat dikategorikan menjadi 2 faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Adapun deskripsi dari masing – masing problematika 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Problematika Faktor Internal 

Problematika internal adalah problematika yang terjadi pada kompetensi guru. 

Pertama,  kurangnya manajemen waktu untuk membuat video pembelajaran. 90% guru 

yang peneliti wawancara atau 18 dari 20 guru memiliki problematika dengan manajemen 

waktu, karena para guru tersebut sudah memiliki keluarga dan memiliki usaha atau 

pekerjaan sampingan. Guru yang berinisial GY mengatakan bahwa :  

“… kalau sedang membuat video pembelajaran , biasanya saya sudah punya waktu sendiri 

buat mengedit videonya. Karena kalau tidak begitu saya tidak ada waktu buat mengedit 

videonya , waktunya sudah habis untuk keluarga. Atau istilahnya saya ada jam khusus untuk 

membuat dan mengedit video pembelajarannya.”  

Peneliti melakukan wawancara dengan guru yang berinisial SR, beliau menyatakan bahwa 

‘’… saya kalau membuat video pembelajaran sudah tidak ada waktu lagi mas, saya harus 

mengurus keluarga saya. Kebetulan saya juga punya usaha sampingan, jadinya kalau 

dirumah saya sudah tidak ada waktu lagi untuk membuat video pembelajaran.” 

 Kedua, editing video. 85% guru yang peneliti wawancara mengalami problematika 

berupa kurangnya keterampilan atau kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi edit 

video. Hal ini karena guru belum menguasai aplikasi editing video. Guru yang berinisial AK 

menyatakan bahwa :  

“… saya belum paham cara menggunakan aplikasi edit videonya mas, ribet soalnya.” 

Dalam penggunaannya para guru sudah menggunakan video sebagai media 

pembelajaran. Karena kurangnya keterampilan dalam proses penggunaan aplikasinya, para 

guru lebih senang mengambil dan menggunakan video dari internet sebagai bahan ajar 

mereka. Hal ini didukung dengan pernyataan guru berinisial AR  
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“… kalau video saya sudah pakai, tapi bukan buatan sendiri. Saya lebih suka mengambil 

video orang lain dari Youtube terus saya jadikan sebagai materi atau bahan ajar saya. Karena 

lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Kalau buat sendiri kan agak ribet.” 

80% guru menyatakan bahwa mereka memiliki minat dalam membuat video sebagai 

media pembelajarannya, karena media video pembelajaran membuat pembelajaran lebih 

menarik bagi siswa, membuat pembelajaran menjadi lebih variatif. Guru berinisial TA 

menyatakan bahwa  

“… saya sebenarnya berminat jika menggunakan video sebagai media pembelajaran , 

apalagi untuk mata pelajaran IPA. Sangat membantu dalam menjelaskan materinya , karena 

yang tidak bisa dijelaskan dengan kata – kata bisa dijelaskan menggunakan video” 

20% guru sisanya menyatakan tidak berminat dalam menggunakan video sebagai media 

pembelajaran , karena pembuatan video pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup 

lama dan proses yang cukup susah. Guru berinisial P menyatakan 

“… dalam penggunaannya saya kurang berminat mas, saya kurang paham juga soal 

komputer mas. Sudah tidak ada waktu juga di rumah.” 

Terdapat juga upaya dari pihak sekolah dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan 

kualitas guru terkait dengan penyampaian materi pembelajaran dengan melaksanakan 

workshop dan seminar , namun adanya workshop dan seminar dirasa masih kurang efektif 

dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam mengajar. Guru berinisial WP 

menyatakan bahwa : 

“... kemarin itu sudah pernah diadakan workshop dan seminar, tapi saya masih belum paham 

cara pakai aplikasi buat edit video ini. Workshop dan seminar kemarin yang membahas 

tentang media video pembelajarannya cuma sebentar, sisanya membahas hal lain.” 

Para guru sangat berantusias jika pihak sekolah mengadakan pelatihan atau seminar dan 

workshop tentang media video pembelajaran. Hal ini  disampaikan oleh guru berinisial FR 

“… kemarin sebenarnya sudah diadakan sih mas workshop dan seminar, tapi menurut saya 

masih kurang cukup. Jika sekolah mengadakan pelatihan atau seminar dan workshop lagi 

saya sangat bersemangat mas , bisa menambah ilmu saya juga.” 

Problematika Faktor Eksternal 
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Problematika yang terjadi di faktor eksternal adalah jumlah perangkat dan alat yang 

kurang memadai. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa 50% dari 20 sampel menyatakan bahwa 

jumlah sarana dan prasarana kurang memadai. Berikut adalah hasil wawancara peneliti 

dengan salah satu guru yang tidak mau disebut namanya :  

“ … kalau fasilitas itu sudah cukup memadai, dalam artian bisa digunakan untuk 

membuat video pembelajaran. Tapi kendalanya ada di jumlah kameranya, kalau 

menggunakan alat tersebut harus bergantian. Jadi harus menunggu lama baru saya bisa 

menggunakan alat tersebut.“ 

Guru yang berinisial SB juga mengatakan bahwa  

“… fasilitas sudah bagus mas, mungkin jumlahnya yang kurang. Terutama kamera buat 

rekamannya. Sekolah untuk saat ini hanya punya 3 kamera buat rekaman kalau komputer 

untuk editing sudah cukup.” 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut fasilitas yang terdapat di SMP Negeri 9 Salatiga 

sudah cukup baik jika digunakan untuk membuat video pembelajaran, namun jumlah 

perangkat dan alat yang dimiliki SMP Negeri 9 tidak sebanding dengan jumlah guru yang 

membutuhkan perangkat dan alat tersebut. Akibatnya terjadi kesenjangan antara jumlah 

pemakai dengan alat.  

Setelah melakukan wawancara peneliti melakukan observasi ke ruang multimedia 

untuk memperkuat data wawancara tentang jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. 

Peneliti melihat sarana dan prasarana dan didampingi oleh penanggung jawab ruang 

multimedia. Peneliti melihat bahwa jumlah komputer di SMP Negeri 9 Salatiga sudah 

sangat memadai dengan rasio guru dan komputer adalah 3 : 4, namun problematika yang 

dihadapi adalah jumlah kamera yang kurang memadai dengan rasio guru dengan kamera 

adalah 18 : 1.  Penanggung jawab ruang multimedia berinisial TL mengatakan  

“… memang kalau jumlah komputer kami ada banyak, bahkan lebih dari cukup bisa 

dibilang. Kalau jumlah kamera kami memang sedikit, soalnya jarang guru – guru pakai. 

Kamera lebih sering digunakan untuk dokumentasi event kegiatan di sekolah. Kalau untuk 

menambah kamera lagi sebenarnya bisa – bisa saja , asalkan benar – benar digunakan untuk 

membuat video pembelajaran. Nanti takutnya malah rusak karena jarang dipakai. Karena 

guru – guru yang menggunakan kamera untuk membuat video pembelajaran hanya sedikit, 

kebanyakan guru tidak bisa membuat video pembelajaran.” 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab ruang multimedia di atas 

dapat disimpulkan bahwa penambahan alat dan perangkat dapat dilakukan, jika 

penggunaannya dapat dimaksimalkan oleh para guru.  

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Setelah melakukan pembelajaran daring selama lebih dari 19 bulan diketahui ternyata 

para guru masih mengalami problematika dalam pembuatan media video pembelajaran  

2. Setelah melakukan pembelajaran daring selama lebih dari 19 bulan dan juga setelah 

mengikuti workshop atau seminar , para guru juga masih mengalami problematika dalam 

pembuatan media video pembelajaran  

3. Problematika yang dihadapi dapat dikategorikan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Problematika yang terjadi di faktor eksternal yaitu : 1). Kurangnya 

manajemen waktu untuk membuat video pembelajaran. 2). Kurangnya keterampilan atau 

kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi edit video. Problematika yang terjadi di 

faktor eksternal adalah jumlah perangkat dan alat yang kurang memadai.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran yang akan menjadi masukan bagi 

para guru secara umum, dan khususnya kepada pihak SMP Negeri 9 Salatiga :  

1. Saran untuk pihak sekolah, diharapkan kedepannya untuk melengkapi sarana dan 

prasarana. Hal ini dapat menjadi dukungan yang penting bagi guru dalam pembuatan 

media pembelajaran. Pelaksanaan pelatihan atau seminar dan workshop tentang media 

video pembelajaran untuk lebih sering diadakan lagi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas 

dan kemampuan guru dalam mengajar 

2. Saran untuk para guru, diharapkan kedepannya untuk lebih aktif dalam mengikuti 

workshop atau pelatihan tentang media video pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan 

keterampilan menyiapkan sarana pembelajaran, sekaligus mendukung peningkatan 

kualitas mengajar dengan menggunakan media video pembelajaran. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya. 

1) Disarankan untuk dilakukan penelitian dengan topik yang sama tetapi fokus yang 

lebih spesifik tentang jenis video pembelajarannya, yaitu video animasi atau video 
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presentasi. Dengan demikian dapat diidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik 

untuk dapat ditemukan  pemecahan yang tepat. Karena dalam penelitian ini tidak 

dijelaskan secara spesifik tentang jenis video pembelajaran yang digunakan. 

2) Disarankan untuk menambah jumlah responden dalam penelitian, sehingga bisa 

mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat. Karena dalam penelitian ini jumlah 

responden kurang dari setengah jumlah guru yang ada di sekolah tersebut 


