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ABSTRAK 

Media pembelajaran menjadi peranan penting untuk keberhasilan guru saat mengajar di 

dalam kelas. Realitanya, peneliti melihat siswa kelas 2 SD mengalami kebingungan saat guru tidak 

menyediakan media pembelajaran dengan lengkap. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti 

menemukan dua respon siswa melalui pembelajaran tanya jawab. Perbedaan dari dua respon 

tersebut adalah siswa tidak dapat memahami materi tanpa bantuan media pembelajaran. Hal 

tersebut menjadi sorotan permasalahan bagi peneliti. Siswa sulit memahami materi dan tidak 

memperhatikan proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran media visual 

diam dalam menunjang keberhasilan guru dan siswa pada kegiatan belajar mengajar. Tuhan Yesus 

memikirkan supaya kedua belas muridnya mampu memahami pelajaran yang akan diajarkan 

melalui media pembelajaran. Begitu juga saat guru mengajar dapat menggunakan berbagai media 

untuk menyampaikan materi pembelajaran. Guru harus memahami penggunaan media visual diam 

dan materi pembelajaran dengan jelas, sehingga siswa mampu meresponi pembelajaran dengan 

baik. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan resepon tersebut bahwa  kegiatan tanya jawab 

mampu membuat siswa aktif dalam proses belajar mengajar melalui media visual diam. Peneliti 

menyarankan supaya seluruh guru dapat mempersiapkan media pembelajaran dengan lengkap 

sesuai materi yang akan diajarkan.  

Kata Kunci:  Media pembelajaran visual diam, peran guru kristen, materi pembelajaran, peserta 

didik, dan interaksi.  

 

ABSTRACT 

Learning media play an important role for the teacher’s success when teaching in the 

ckassroom. In reality, researchers see that grade 2 elementaryy school students experience 

confusion when the teachers does not provide complete learning media. However, teachers still try 

to convey learning material using blackboard media. Based on these problems the researchers 

found two student responses through tge question and answer method. The difference between the 

two responses is that students cannot understand the material without the help of instructional 

media. This has become a highlight of the problem for researchers. Student have difficulty 

understanding the material and not paying attention to the learning process. The purpose of this 

study was to find out how the teacher delivered the material so that students understand learning 

through learning media. The lord Jesus thought that his twelve students would be able to 

understand the lesson to be taught though learning media. Likewise, when teacher teach can use a 

variety of media deliver learning material. The teachers teach can use a variety of media and 

learning material clearly, so students are able to respound to learning well. The response is the 

result that students can be active during the question and answer activity. The researcher suggests 

that all teachers can prepare learning media completely according to the material to be taught. 

Keywords: Silent visual learning media, the role of Christian teachers, learning materials, 

students, and interactions. 
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LATAR BELAKANG 

Guru memerlukan berbagai alat atau media untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Ummyssalam (2017) mengatakan bahwa 

“media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan oleh pendidik atau 

guru untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada siswa tersebut untuk dapat 

terangsang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran”. Pada umumnya media 

pembelajaran sangat berperan penting bagi guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran. Menurut Anitah (2009) media pembelajaran adalah sesuatu yang 

nyata sehingga mudah dipahami oleh siswa. Namun, media pembelajaran juga 

harus memenuhi standar yang tepat supaya mewujudkan asas konkret dalam 

pembelajaran. 

Media yang memenuhi standar yang tepat untuk digunakan oleh guru 

berupa visual dan audio visual. Media tersebut mampu membantu siswa saat 

memahami materi yang disampaikan oleh guru dengan jelas. Dalam pembelajaran 

tersebut, guru membutuhkan respon siswa sebagai tanda bahwa mereka telah 

memahami materi yang telah diberikan. Salah satu bentuk respon yang 

dibutuhkan peneliti berupa menjawab pertanyaan dengan aktif. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dipahami bahwa media pembelajaran merupakan salah satu bentuk 

komunikasi untuk menyampaikan pesan secara tersirat dan alat untuk mendorong 

siswa untuk berpikir kritis. Oleh sebab itu, peran media pembelajaran sangat 

penting untuk mempengaruhi keberhasilan guru saat mengajar di dalam kelas.  

Pada saat peneliti melakukan riset di salah satu sekolah Kristen yang 

terletak di Tanggerang. Berdasarkan data hasil observasi pada hari Senin, 22 Juli 

2019. Selama satu minggu pertama peneliti melakukan kegiatan observasi kepada 
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salah satu guru di kelas 2 A. Peneliti menemukan fakta bahwa guru tersebut selalu 

mengajar menggunakan media papan tulis dan siswa kelas 2 A tidak 

memperhatikan pembelajaran yang sedang disampaikan. Siswa kelas 2 A 

merupakan siswa yang aktif dan ekspresif, sehingga peneliti memutuskan untuk 

menggunakan media visual diam saat mengajar. Berbagai media visual diam telah 

guru gunakan pada hari pertama hingga keenam saat mengajar. Namun, pada hari 

ketujuh peneliti menemukan kendala bahwa siswa kelas 2 SD mengalami 

kebingungan saat peneliti tidak menyediakan alat peraga dengan lengkap selama 

proses belajar mengajar.   

Seorang guru di dalam kelas harus melakukan persiapan sebelum 

mengajar. Berbagai persiapan tersebut berguna untuk memfasilitasi kebutuhan 

siswa di dalam kelas. Van Brummelen (2008) mengatakan bahwa pada umumnya 

guru berperan untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Namun, guru Kristen 

hadir tidak hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan siswanya saja. 

Guru krsiten mengajar untuk memberikan nilai-nilai kebenaran melalui berbagai 

alat  yang telah dipersiapkan. Tuhan Yesus memfasilitasi seluruh pengajarannya 

dengan berbagai cara. Ia menyediakan berbagai pertanyaan yang terarah dengan 

menggunakan beberapa media supaya pendengarnya menemukan makna dibalik 

pengajarannya.  

Peneliti memilih media pembelajaran untuk menuliskan makalah ini 

supaya siswa mampu memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan bukti refleksi yang telah peneliti peroleh bahwa pengaruh media 

pembelajaran memiliki peranan yang besar dalam penyampaikan materi. Oleh 

sebab itu, guru harus memastikan bahwa media pembelajaran lengkap sesuai 
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dengan materi yang akan disampaikan. Wibawanto (2017) menyatakan bahwa 

media pembelajaran sangat berperan besar untuk mencapai tujuan yang guru 

inginkan. Guru memiliki peranan yang sangat penting saat menyampaikan materi 

dengan kreatif melalui media pembelajaran. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui peran media visual diam dalam menunjang keberhasilan guru 

dan siswa saat mengajar. 

PERAN GURU KRISTEN 

Menurut teori yang disampaikan Priyatna (2017, p. 3) bahwa “Peran 

seorang guru kristen sebagai agen restorasi dan rekonsiliasi sangatlah penting 

dalam proses pengudusan remaja setelah mereka lahir baru”. Berbeda dengan 

teori yang disampaikan oleh Knight (2009, p. 255) bahwa “Guru kristen berfungsi 

dalam peran pengembalaan bagi para murid mereka”. Menurut teori yang Prijanto 

(2017, p. 103)  bahwa “Sebagai imam, guru kristen adalah duta kristus, yang 

mengalami dan menunjukkan kasih-Nya yang memulihkan ”.  

Sedangkan menurut teori Van Brummelen (2008) bahwa guru Kristen 

berperan sebagai nabi yang mewartakan ilmu pengetahuannya di dalam kelas dan 

menafsirkan pengetahuan yang utuh secara benar dan jelas. Sedangkan menurut 

Graham (2004) dalam Van Brummelen (2009, p. 224) bahwa “Guru-guru kisten 

juga adalah teladan atas kasih yang kristiani dan buah roh. Murid 

mengkhotbahkan apa yang teladan mereka khotbahkan dan juga bertindak seperti 

teladan mereka”.  

Sanjaya & Budimanjaya (2017, p. 12) bahwa peran Guru pada umumnya 

adalah “Sebagai fasilitator dan siswa sebagai orang yang mencari dan menemukan 
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sendiri materi pembelajaran”. Pada umumnya guru berperan sebagai fasilitator 

yang menyediakan dan menyampaikan ilmu kepada siswa. Tugas guru 

mengajarkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Namun, berbeda 

dengan peran guru kristen yang memiliki dasar kasih kristiani saat mengajar di 

dalam kelas. 

Jadi, kesimpulan dari kelima kajian teori dari (Priyatna, 2017) ,(Knight, 

2009), (Prijanto, 2017), (Brummelen, 2008) dan Graham (2004) dalam 

(Brummelen, 2009) bahwa  peran seorang guru kristen adalah membimbing dan 

menunjukkan kasih kristus untuk mengasilkan pemulihan. Guru kristen 

bertanggung jawab penuh untuk memulihkan gambar diri siswa melalui proses 

kegiatan belajar mengajar. Guru kristen berperan sebagai gembala yang 

memimpin seluruh muridnya untuk bertumbuh. Materi pembelajaran bukan fokus 

utama bagi guru kristen tetapi konsep pengenalan akan Tuhan.  

Guru kristen harus menjadi dampak bagi siswanya. Berikut merupakan 

peran guru keristen di dalam kelas yaitu; 

a. Guru kristen bertugas untuk mengajar dan membimbing murid-

muridnya. Guru kristen hadir untuk menyentuh pendidikan yang 

holistis. Guru kristen memperhatikan segala aspek kehidupan siswa.  

b. Guru kristen berperan sebagai alat untuk memulihkan gambar diri 

siswa. Guru kristen berperan sebagi agen rekonsiliasi. Memperhatikan 

sejauhmana spiritual siswa dalam mengenal Tuhan.  

c. Sebagai duta Kristus guru harus menyampaikan injil melalui materi 

pembelajaran. Guru harus menyingkapkan kebeneran firman Tuhan 

melalui ilmu pengetahuan. 
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d. Seorang guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Untuk 

mencapai pertumbuhan yang baik dari siswa, guru harus memberikan 

teladan terlebih dahulu. 

Guru meneladani Kristus sebagai pendidik sejati. Tindak tanduk yang 

guru kristen lakukan di dalam kelas berdasarkan teladan Kristus. Oleh 

sebab itu, guru kristen melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih 

Kristus. Faktanya kehadiran Allah dalam kehidupan mengingatkan 

manusia bahwa kasih-Nya begitu besar (Walk, 2009). Guru kristen di 

dalam kelas menyingkapkan ilmu pengetahuan dengan memberitakan injil 

Kristus. Guru Kristen sebagai agen rekonsiliasi yang memastikan bahwa 

seluruh murid-muridnya telah mengalami perjumpaan dengan Allah.  

MATERI PELAJARAN 

Menurut (Prastowo, 2015) teori materi pembelajaran adalah materi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal yang harus diketahui, yaitu 

bahwa materi dalam RPP merupakan pengembangan dari materi pokok yang 

terdapat dalam silabus. Materi pembelajaran merupakan bagian terpenting dalam 

proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi 

pembelajaran. Inti dari kegiatan pelajaran. Sedangkan menurut teori dari Fadillah 

(2014, p. 72) bahwa “Materi pembelajaran atau materi pelajaran adalah bahan 

yang digunakan untuk belajar dan yang  membantu anak untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”. Selaras dengan teori Sanjaya (2015, p. 141) bahwa ”Materi 

pelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran, bahkan dalam 
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pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran (subject-centered teaching), 

materi pembelajaran merupakan inti dari kegiatan pembelajaran”.  

Sedangkan teori menurut Basuki (2019, p. 193) bahwa ”Materi 

pembelajaran merupakan satu dimensi atau cerminan sistem pembelajaran, yang 

terdiri dari enam dimensi yaitu krikulum yang berlaku, tujuan, metode silabus, 

jenis dan fungsi bahan ajar, peranan guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran, 

relevansi bahan pembelajaran dan evaluasinya dengan kebutuhan”. Menurut teori 

Priyatno (2019, p. 55) bahwa “Materi pembelajaran merupakan isi atau subtansi 

tujuan pendidikan yang hendak dicapai peserta didik dalam perkembangan 

dirinya”. 

Jadi, kesimpulan dari kelima kajian teori dari (Prastowo, 2015), (Fadillah, 

2014), (Sanjaya, 2015), (Basuki, 2019) dan (Prayitno, 2009) bahwa materi 

pembelajaran adalah bahan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat 

dari kompetensi dasar dan kompetensi inti untuk dikembangkan secara relevan. 

Untuk itu, realita yang akan disampaikan kepada siswa  harus sesuai dengan 

materi pembelajaran. Standart kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 

disusun dalam RPP ialah kegiatan yang paling penting.  

Guru harus mempersiapkan materi pembelajaran dengan matang supaya 

tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan tepat. Seluruh metode, media dan 

kegiatan yang telah disusun bertujuan untuk menyampaikan materi pelajaran. 

Peran guru dalam menyampaikan materi menjadi sangat penting untuk 

membentuk pemahaman siswa. Oleh sebab itu, guru harus memahami keadaan 

dan kemampuan siswa dalam menerima materi pembelajaran. Mempertimbangkan 
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tingkat kemampuan tinggi rendahnya siswa dalam menerima materi secara 

kognitif, afektif dan psikomotorik.   

Materi pembelajaran yang telah kita bahas. Terdapat beberapa jenis-jenis 

materi pembelajaran sebelum disampaikan kepada siswa, yaitu; 

a. Fakta yaitu guru harus memastikan bahawa materi pembelajaran yang 

akan disampaikan terdapat beberapa objek atau peristiwa. 

b. Konsep merupakan suatu gambaran umum yang guru sampaikan 

berupa ciri-ciri, pengertian atau definisi yang mudah dipahami oleh 

siswa.   

c. Prinsip adalah pedoman guru dalam menyampaikan konsep 

pembelajarannya. Berupa rumus, teori atau pandangan yang guru  

miliki. 

d. Prosedur adalah aktivitas yang guru lakukan untuk menyampaikan 

langkah-langkah materi pembelajaran secara sistematis. 

Seluruh indikator pembelajaran harus berpusat kepada Kristus. Guru 

kristen harus mampu menyingkapkan bahwa ilmu pengetahuan yang telah 

disampaikan berdasarkan Firman Tuhan. Guru harus menyampaikan bahwa segala 

alam semesta yang manusia nikmati berasal dari Allah. Oleh sebab itu, 

pengetahuan harus tunduk kepada Firman Tuhan. “ketika kita memahami karakter 

Allah dan relasi-Nya dengan manusia, kita akan semakin menemukan hikmat ini, 

yaitu pengetahuan praktis akan kehendak-Nya dan bagaimana kehendak-Nya itu 

dapat dilakukan” (Feguson, 2010). 
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MEDIA PEMBELAJARAN VISUAL DIAM 

Menurut Satriannawati (2018, p. 8) “Media pembelajaran alat atau bahan 

yang digunakan untuk mengefektifkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan 

pembelajaran. Selaras dengan teori Kustiawan (2016, p. 6) “Media diartikan 

sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid sehingga murid 

menjadi lebih untuk mengikuti kegiatan pembelajaran”. 

Menurut (Nurseto, 2011) bahwa terdapat jenis-jenis klasifikasi yaitu: 

a. Media visual diam yaitu grafis, bahan cetak, dan gambar diam. 

b. Media visual gerak yaitu film bisu. 

c. Media audio yaitu radio dan tape/ audio CD. 

d. Media audio visual diam yaitu slide powerpoint. 

e. Media audio visual gerak yaitu film, program siaran TV dan video. 

Berdasarkan pemahaman dari Fitriah (2018, p. 14) bahwa “media visual diam 

adalah sarana komunikasi dengan menggunakan panca indera penglihatan dengan 

komposisi warna, gambar, dan grafik”. Selaras dengan pemahaman sebelumnya 

menurut Umarella, Saimima, dan Hussein (2018) media visual diam terdapat 

beberapa rangkaian slide gambar, foto, lukisan, dan sebagainya yang berisi pesan 

verbal. Rudi & Riyana (2009) mengatakan hal yang sama bahwa media visual 

diam adalah media yang terdapat gambar untuk menyampaikan pesan secara 

konkret dan pembuatannya lebih murah.   

Jadi, berdasarkan kedua peneliti (satrianawati, 2018), dan (Kustiawan, 

2016)  teori Media pembelajaran adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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Materi harus selaras dengan media pembelajaran, sehingga ada keterkaitan antara 

keduanya. Media pembelajaran yang telah guru ciptakan harus mudah dipahami 

siswa. Pada umumnya, media pembelajaran menjadi perantara untuk 

menyampaikan pesan dari guru terhadap siswa. Media pembelajaran merangsang 

siswa untuk berpikir kritis terhadap alat yang guru sediakan, sehingga terciptalah 

proses belajar mengajar yang aktif. Kegiatan inti dari proses belajar mengajar 

ialah menyampaikan materi. Cara yang sangat efektif saat menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa menggunakan media.  

Jadi, berdasarkan ketiga peneliti (Fitriah, 2018), (Umarella, Saimima, dan 

Hussein, 2018) dan (Rudi & Riyana, 2009) teori media visual diam adalah alat 

peraga yang guru gunakan untuk mempermudah siswa memahami materi 

pembelajaran lewat indera penglihatan. Siswa mampu memahami materi secara 

visual dan memperkuat ingatan. Kehadiran media visual diam dapat menarik  

minat siswa saat memahani materi pembelajaran. Media visual diam sangat 

bergantung kepada seseorang yang menyampaikan pengoprasiannya. Oleh sebab 

itu, keberhasilannya sangat bergantung kepada seseorang yang menyampaikan 

pesan tersebut.  

Media pembelajaran memiliki beberapa golongan yang memiliki beberapa 

jenis didalamnya. Berdasarkan teori dari (Nurseto, 2011) beberapa jenis media 

pembelajaran dapat diperhatikan berdasarkan indra pendengaran, penciuman, 

perabaan, pendengaran dan penglihatan. Fungsi Jenis media visual tersebut dapat 

di identifikasikan menurut beberapa hal yaitu: 
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a. Media Grafis adalah jenis media yang dapat dipahami informasi verbal  

berdasarkan beberapa bentuk simbol. Misalnya gambar foto, bahan cetak 

dan berbagai jenis media visual diam. 

b. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera 

pendengaran. Misalnya radio, dan tape/ audio CD. 

c. Media projeksi adalah  jenis media visual yang menyajikan pesan berupa 

materi pelajaran berdasarkan bentuk visual. Media tersebut dapat 

dimengerti berdasarkan indera penglihatan. Media projeksi terdapat dua 

bagian yaitu diam dan gerak. Misalnya media projeksi diam merupakan 

media yang menyajikan data visual dan dapat menyajikan pesan secara 

tersirat. Misalnya slide powerpoint. Sedangkan media projeksi gerak 

merupakan mediayang menyajikan berbagai data visual yang dapat 

berbegak dan dapat menyampaikan pesan secara tersurat. Misalnya film, 

program siaran TV dan video. 

Media pembelajaran hubungannya dengan cerita Alkitab ialah alat Tuhan 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Tuhan sering mengangkat beberapa 

cerita untuk mengajarkan keduabelas muridnya untuk percaya kepadanya. 

Salah satu ceitanya ialah mujizat lima roti dan dua ikan yang Tuhan berikan 

kepada lima ribu orang. Tuhan memakai roti dan ikan untuk menyampaikan 

pesan. Hal tersebut menjadi tujuan utama Tuhan saat mengajarkan murid-

muridnya. “Semua itu adalah garis besar rencana Allah, pesan ini tentang 

Allah yang Alkitab sampaikan kepada kita” (Packer, 2004).  
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INTERAKSI 

Menurut Alqadrie (2018, p. 73) “Interaksi adalah proses dimana 

kemampuan berpikir dikembangkan dan di perlihatkan melalui perasaan maupun 

keinginan dalam memahami arti sebuah simbol, kemudian bertindak atas dasar 

pemahaman itu”. Sama halnya dengan teori Abdullah (2018, p. 73) “Interaksi 

adalah bentuk hubungan timbal balik orang satu dengan orang lainnya”. Tidak 

jauh dengan Lilweri (2017, p. 339) “Interaksi adalah bentuk tindakan yang terjadi 

antara dua orang “terhadap sesuatu” yang berdampak satu sama lain”. Selaras 

dengan itu teori Yunistiati, Djalali, Farid (2014, p. 72) “Interaksi adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam interaksi merupakan suatu 

stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangan”. Menurut Jazeri 

(2008, p. 150) “Interaksi merupakan kegiatan komunikasi, karena itu fungsi 

interaksi sama dengan fungsi komunikasi “. 

Jadi, kesimpulan dari kelima kajian teori dari (Alqadrie, 2018), (Abdullah, 

2018), (Lilweri, 2017), (Yunistiati, Djalali, Farid, 2014), dan (Jazeri, 2008) bahwa 

interaksi merupakan bentuk kerjasama antar individu untuk mengirim informasi 

yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Interaksi dapat terjadi jika 

kedua orang bertemu dan melakukan interaksi. Kegiatan yang dilakukan saat 

berinteraksi seperti berdiskusi, berbicara, menegur, dan melakukan aksi bersama 

dengan orang lain.  

Interaksi adalah tindakan antara dua orang atau lebih untuk meresponi 

suatu peristiwa yang akan atau telah terjadi. Interaksi salah satu bentuk respon 

dari tindakan yang terjadi. Tindakan yang dilakukan berdasarkan hubungan dua 

arah. Oleh sebab itu, fungsi interaksi selaras dengan komunikasi yaitu 
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menyampaikan pesan atau informasi. Perbedaan yang dimiliki interaksi dan 

komunikasi ialah tindakan. Jika komunikasi hanya menyampaikan pesan, berbeda 

dengan interaksi harus memiliki aksi antara kedua individu.  

Pada umumnya interaksi berkaitan dengan respon berdasarkan peristiwa 

yang sedang terjadi. Interaksi sosial memiliki beberapa bentuk menurut Soekanto 

(2012) dalam Fatnar & Anam (2014 ) yaitu kerjasama antar individu dan antar 

kelompok untuk menyampaikan tujuannya, menyampaikan kritikan atau alur 

pendapat masing-maisng dengan berdebat, suatu proses antar individu untuk 

bersaing dengan cara menarik perhatian, menantang lawan dengan ancaman yang 

menyebabkan pertegangan. Berdasarkan teori yang telah disampaikan Fungsi 

interaksi sosial ialah: 

a. Menerapkan kehidupan sosial. 

b. Menjalin tali silahturahmi. 

c. Melakukan kerja sama. 

d. Melakukan hubungan usaha. 

e. Menyediakan ruang diskusi. 

Interaksi berkaitan dengan respon manusia. Kaitannya  antara interaksi 

dengan Allah Tritunggal mengenai hubungan antar individu. Allah Bapa, Allah 

Anak, dan Allah Roh Kudus menjadi ciri bahwa Allah Tritunggal memiliki 

hubungan. “Alkitab memperlihatkan kepada kita adanya perbedaan antar Bapa 

dan Firman, antara Firman dan Roh Kudus. Namun itu harus ditanggapi dengan 

rasa hormat” (Calvin, 2015). Jadi, hubungan Allah Tritunggal dapat manusia 

teladani untuk bekerjsama dan saling menjalin relasi atas dasar kasih. 
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PESERTA DIDIK 

Teori menurut Agustina (2018, p. 13) “Peserta didik adalah individu yang 

memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan 

potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan 

tertentu”. Selaras dengan teori menurut Oemar Hamalik (1995) dalam Setiawan 

(2013) bahwa “Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pendidikan yang diproses hingga menjadi manusia berkualitas sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional”.  

Sedangkan teori menurut Marufu'i (2016, p. 2) bahwa “Peserta didik 

merupakan usia rentan untuk mendapatkan masalah, sehingga kemampuan 

berpikir kritis pada peserta didik yang dalam masa transisi dari kanak-kanak ke 

masa peserta didik perlu dikembangkan dalam beberapa penerapan”. Berbeda 

dengan teori menurut Utami, Yuline, Wicaksono (2017, p. 14) bahwa “Peserta 

didik merupakan saranan yang terlibat langsung dalam pendidikan melalui proses 

pembelajaran, sehingga melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik 

mempu menganal dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya”. 

Sedangkan teori menurut Siagian (2015) bahwa peserta didik merupakan salah 

satu individu yang berkompetisi untuk mencari ilmu pengetahuan belajar dan 

berproses bersama teman sebayanya. 

Jadi, kesimpulan dari kelima kajian teori dari (Agustina, 2018), (Oemar 

Hamalik, 1995) dalam (Setiawan, 2013), (Marufu'i, 2016), (Utami, Yuline, 

Wicaksono, 2017), dan (Siagian, 2015) bahwa peserta didik adalah pribadi yang 

masih memerlukan bimbingan dari orang yang lebih ahli darinya. Setiap potensi 

dan bakat yang peserta didik miliki harus dibimbing oleh orang yang tepat, 
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sehingga dapat tersalurkan dengan benar. Pada umumnya, peserta didik harus 

memiliki tempat untuk belajar dan bertumbuh. Salah satu komponennya ialah 

sistem pendidikan, sehingga peserta didik dapat berkompetisi dalam satu naungan 

yang tepat.  

Peserta didik membutuhkan orang yang lebih berpengalaman untuk  

mengkritisi masalah yang  terjadi. Jika siswa dapat mengkritisi masalah yang 

terjadi dengan baik maka siswa tersebut akan mengalami pertumbuhan. Peserta 

didik harus berkompetisi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari seorang 

pendidik.  

Peserta didik atau siswa merupakan individu yang memiliki bakat  untuk 

berkembang, dan berusaha mengembangkan bakat tersebut. Di dalam proses 

tumbuh kembang siswa harus memiliki konsep diri Allah. Setiap pribadi yang 

Tuhan ciptakan memiliki keunikannya masing-masing. Oleh sebab itu, siswa 

harus mengetahui bahwa dirinya berharga dimata Tuhan. Jika, konsep tersebut 

telah melekat maka siswa akan berusaha menghargai dirnya sendiri. “ Penebusan 

Kristus menjadikan manusia berdosa mengalami rekonsiliasi dengan Allah dan 

memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus” (Tarigan, 2019). Perjunpaan 

dengan Allah atau lahir baru dapat memulihkan gambar diri siswa.   
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PEMBAHASAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan saat praktium lapangan, 

peneliti menemukan adanya suatu hambatan yang dirasakan oleh guru saat tidak 

menyediakan media pembelajaran dengan efektif di kelas. Penelitian ini dilakukan 

dari Jumat, 12 Juli 2019  hingga Selasa, 13 Agustus 2019. Peneliti adalah 

mahasiswa guru yang diberikan kesempatan untuk mengajar di dalam kelas. 

Sebelum mengajar mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengobservasi salah 

satu guru di kelas 2 A. Peneliti melihat bahwa guru tersebut sering mengajar 

menggunakan media papan tulis dan menjelaskan materi melalui metode ceramah. 

Sedangkan kelas 2 A merupakan siswa yang ekspresif dan aktif. Peneliti sering 

menemukan siswa berbicara dengan temannya  dan tidak fokus untuk belajar saat 

guru tersebut mengajar.  

 Setelah melakukan kegiatan observasi terhadap salah satu guru di kelas 2 

A. Peneliti  memutuskan untuk menggunakan media pembelajaran saat mengajar 

pertama kali. Hal tersebut untuk mempermudah siswa memahami materi 

pembelajaran. Saat mengajar Peneliti menggunakan jenis media visual diam 

selama enam kali pertemuan. Pada saat itu peneliti melihat bahwa siswa mampu 

bersikap aktif dan mudah menyerap setiap materi pembelajaran dengan mudah. 

Jika dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Carin (1993) dalam 

(Handayani , Sumarno & Indriasih, 2016) pada jurnal penelitiannya menjelaskan 

bahwa media visual diam sangat berperan saat mengajarkan materi pembelajaran. 

Siswa dapat berpikir hal yang logis dan sistematis jika guru mengajar 

menggunakan berbagai hal yang konkret. Maka siswa mampu memahami 
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berbagai hal yang sulit saat guru menyediakan media visual diam pada saat proses 

belajar mengajar.   

 Pada saat peneliti mengajar di hari ketujuh peneliti menemukan masalah di 

dalam kelas. Berdasarkan data hasil refleksi pada Kamis, 1 Agustus 2019. Realita 

yang terjadi pada saat peneliti mengajar materi nilai tempat yang terdapat (nilai 

ratusan, puluhan dan satuan). Peneliti mengalami kendala saat menyampaikan 

materi pembelajaran karena tidak menyiapkan alat peraga dengan lengkap. 

Peneliti tidak menyediakan sedotan lebih dari seratus sehingga peneliti tidak dapat 

menyampaikan seluruh materi menggunakan media tersebut. Peneliti berusaha 

untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui media lain yaitu papan tulis. 

Lalu diakhir pembelajaran terdapat dua respon siswa ketika peneliti memberikan 

pertanyaan saat mengajar yang  pertama, siswa mengerti setelah  guru 

menjelaskan  materi menggunakan media. Kedua, siswa tidak mengerti saat guru 

tidak menjelaskan materi menggunakan media.  

Guru memiliki tujuan yang harus dicapai saat mengajar. Salah satu 

tujuannya ialah saat siswa aktif dan memahami materi pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan data hasil refleksi pada Rabu, 6 Agustus 2019. Ketika peneliti 

menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Peneliti menyiapkan beberapa 

media visual diam untuk mengajar yaitu lukisan pemandangan, boneka puppet, 

gambar ikan dan burung. Pada rentang umur 7-11 tahun perkembangan siswa 

Sekolah Dasar masih memerlukan berbagai hal yang konkret untuk memenuhi 

pemahamannya dengan logis dan sistematis. Menurut Piaget (1997) dalam Ika, 

Wahyu & Worowirastri (2018, hal 7) bahwa “Siswa SD merupakan siswa yang 

berada dalam tahap perkembangan berpikir operasional konkret. Pada tahapan ini 
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kecenderungan belajar siswa terdapat tiga ciri, yakni konkret, integratif, dan 

hirarkis”. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan media pembelajaran dalam hal ini 

alat peraga untuk membantu siswa memahami materi. 

 Hasil yang diperoleh dengan menggunakan media visual diam yaitu siswa 

mampu memahami materi pembelajaran dengan baik untuk menunjang 

pemahaman siswa. Terbukti bahwa media pembelajaran yang guru persiapkan 

dengan lengkap dan terstruktur sesuai materi akan memberikan respon yang baik 

dari siswa. Seluruh pertanyaan yang diberikan kepada siswa dapat terjawab 

dengan tepat. Guru melihat keaktifan siswa saat proses tanya jawab dan menarik 

perhatian siswa saat belajar (bukti lampiran 4). Siswa terlihat nyaman saat 

mendengarkan materi yang guru sampaikan dan tujuan pembelajaran dapat 

tersampaikan dengan baik. 

 Kegiatan belajar mengajar erat kaitannya dengan menyampaikan materi 

pembelajaran. Media pembelajaran berperan untuk mempermudah siswa 

memahami suatu materi pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu 

yang akan membantu pemahaman siswa, kelancaran serta keberhasilan proses 

belajar sebagaimana yang diharapkan  (Susanto A. , 2014). Pemahaman tersebut 

dapat dilihat melalui respon yang ditunjukkan oleh siswa saat guru mengajar. 

Tuhan menciptakan akal dan pikiran manusia untuk dapat meresponi suatu 

pemahaman yang sedang dipelajari. Guru harus menciptakan media pembelajaran 

yang tepat dan efektif untuk membangun pemahaman siswa terhadap materi yang 

sedang dibahas.  

Media pembelajaran yang guru gunakan di dalam KBM (kegiatan belajar 

mengajar) ialah jenis media visual diam. Media tersebut tidak menggunakan unsur 
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suara. Salah satu media visual diam yang guru gunakan untuk mendukung materi 

pembelajaran. Menurut Djamarah & Zain (2015) mengatakan bahwa terdapat 

beberapa langkah-langkah dilakukan guru saat menyampaikan materi melalui 

media visual diam yakni pertama, merumuskan tujuan pengajaran yang telah guru 

rancang melalui media. Kedua, memilih media yang tepat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran saat guru mengajar di dalam kelas. Ketiga, siswa 

harus mempersiapkan  diri untuk memahami media sebagai alat untuk dipelajari. 

Keempat, guru mengevaluasi siswa untuk mengetahui pemahamannya.  

Pada umumnya setiap pendidik memiliki ekspetasi saat merancang materi 

pembelajaran di dalam kelas. Guru memiliki ekspetasi supaya siswa dapat 

interaktif pada proses KBM berlangsung. Susanto (2014)  mengatakan bahwa 

media pembelajaran visual diam sangat penting bagi siswa SD untuk mencerna 

materi pembelajaran yang sulit dan rumit. Kehadiran media visual diam juga 

memberikan manfaat bagi guru dan siswa untuk berinteraksi dengan aktif di 

dalam kelas. Oleh sebab itu, guru berharap media visual diam yang guru gunakan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami materi 

yang sulit untuk dipahami. 

Guru berusaha mempersiapkan dan mempelajari media visual diam 

dengan lengkap sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Penyaatan tersebut 

didukung oleh Ibda (2018) bahwa keberhasilan dalam menyampaikan pesan saat 

menggunakan media visual diam terdapat pada guru. Media visual diam juga 

sangat berpengaruh terhadap daya ingat siswa dalam memahami suatu materi 

pembelajaran dengan mudah. Soebroto, Priatmoko dan Siyamita (2009) 
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mengatakan bahwa media visual diam berpengaruh besar terhadap daya ingat 

siswa terhadap materi pembelajaran yang akan guru sampaikan. 

Guru pada umumnya berperan untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan 

saat proses belajar mengajar. Namun, guru Kristen memiliki peranan yang 

berbeda dengan guru pada umumnya. Diberbagai pengajarannya guru krsiten 

selalu menyelipkan berbagai makna kebenaran firman Tuhan di dalamnya. van 

Brummelen (2009) mengatakan bahwa Tuhan Yesus memfasilitasi kebutuhan 

pendengarnya dengan mengajar menggunakan berbagai alat untuk menemukan 

makna di dalamnya. Tuhan Yesus melihat adanya batas pemahaman manusia 

untuk memahami sesuatu dengan utuh. Oleh sebab itu, media pembelajaran sangat 

bermanfaat bagi guru untuk mengajar di dalam kelas. 

  

  



 

 

22 

 

KESIMPULAN  

Media visual diam yang guru gunakan sangat berperan dari awal, 

pertengahan dan akhir pembelajaran. Kehadiran media visual diam  

mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran. Pemahaman tersebut 

dapat ditunjukkan saat siswa menjawab pertanyaan dari guru. Terdapat beberapa 

hal yang dilakukan guru saat menyampaikan media visual diam di dalam kelas 

yakni merumuskan tujuan pengajaran, memilih media yang tepat untuk 

digunakan, siswa harus mempersiapkan  diri untuk memahami media, dan 

mengetahui pemahaman siswa. 

Tuhan Yesus adalah Guru yang Agung. Tuhan Yesus selalu memfasilitasi 

seluruh murid dan pengikutNya untuk mampu memahami suatu hal yang akan 

diajarkan melalui berbagai cara dan media yang sesuai. Hal tersebut patut untuk 

diteladani. Guru Kristen diberbagai pembelajarannya harus memfasilitasi seluruh 

siswa  supaya memahami materi pembelajaran yang sedang guru sampaikan. Guru 

harus mempelajari seluruh  detail materi pembelajaran  sebelum disampaikan 

kepada siswa dan menyediakan media yang sesuai untuk membantu guru saat 

mengajar.  

Seorang guru harus mempersiapkan seluruh kebutuhan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang guru persiapkan 

tentu untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran. Guru meneladani 

Tuhan Yesus dalam berbagai pengajarannya yakni mempersiapkan dan 

memfasilitasi kebutuhan saat mengajar.  
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SARAN 

Peneliti menyarankan kepada guru untuk mempersiapkan media visual 

diam dengan efektif sesuai materi yang akan di ajarkan. Media yang guru gunakan 

harus menarik perhatian siswa saat belajar. Guru harus mempersiapkan media 

visual diam dengan unik dan penuh warna. Namun, media tersebut harus memiliki 

nilai edukasi di dalamnya supaya siswa mampu memahami materi pembelajaran 

dengan mudah.  
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LAMPIRAN  

Lampiran 1 (Lembar observasi guru kelas 2 A) 
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Lampiran 2 ( Lembar refleksi mengajar )  
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Lampiran 3 ( Lembar refleksi mengajar )   
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Lampiran 4 ( Lembar refleksi mengajar ) 
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GAMBAR 

Gambar 1 ( Media visual diam  saat mengajar  26 Juli 2019). 
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 Gambar 2 (Media visual diam saat mengajar 1 Agustus 2019). 
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Gambar 3 ( Media visuall diam saat mengajar 6 Agustus 2019) 
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