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Abstrat 

This article aims to discuss the problem of teacher strategy in choosing learning media during the Covid 

19 pandemic based on the results of research at An'Nasar Kindergarten, Kendari City, in the 

implementation of learning process activities carried out online, offline or home visit, the teacher visits 

students' homes with the goal is to prevent the transmission of covid 19 In the learning process online, 

namely using WhatsApp (WA) the teacher sends learning videos so that the child can do it at home, after 

the child has done the assignment given by the teacher, the child can send the video back to the teacher. 

This research is a type of research. qualitative descriptive. Data collection techniques are interviews, 

observation and documentation. The teacher's strategy in choosing learning media during the pandemic 

does not make it difficult for parents or students to carry out learning 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha-usaha yang 

dilakukan secara sadar serta terencana demi 

mewujudkan keadaan belajar serta sistem 

evaluasi untuk anak atau peserta didik dengan 

aktif menumbuhkan kemampuan yang ada 

pada diri seseorang demi menumbuhkan 

pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, 

potensi kecerdasan, nila-nilai kepribadian, 

akhlak serta keterampilan. Pendidikan 
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merupakan proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui  upaya 

pengajaran, pelatihan, proses, dan cara 

mendidik. 

UU SISDIKNAS NO.20 tahun 2003, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pemgendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Strategi pembelajaran adalah tindakan 

guru dalam melaksanakan rencana mengajar. 

Artinya, usaha guru dalam menggunakan 

pembelajaran (tujuan, bahan, metode, dan alat, 

serta evaluasi) agar dapat mempengaruhi 

peserta didik untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Guru adalah seorang tenaga pendidik 

profesional yang mendidik, mengajarkan suatu 

ilmu, membimbing, melatih, serta melakukan 

evaluasi kepada peserta didik. Evaluasi peserta 

didik adalah guru menilai hasil 

pembelajaranatau hasil karya peserta didik 

karena menjadi suatu proses yang menentukan 

tingkat pencapain tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang 

sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan 

untuk mengumpulkan informasi yang menjadi 

landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, 

perkembangan, dan pencapaian belajar peserta 

didik, serta keefektifan pendidik dalam 

mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi 

kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran adalah langkah 

yang dilakukan oleh guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Adapun media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

pesan (guru) kepenerima pesan (anak didik). 

Media pembelajaran diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (message), merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong 

pembelajaran. Adapun pembawa pesan dari 

media pengajaran (penyalur) pesan, media 

pengajaran harus dikuasai dan dipahami oleh 

guru yang lebih penting dan memudahkan 



pemahaman anak didik terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. 

Menurut Trianto (2010:199 media 

sebagai komponen strategi pembelajaran 

merupakan wadah dari pesan uang oleh 

sumber atau penyalurannya ingin diteruskan 

kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, 

dan materi yang ingin disampaikan adalah 

pesan pembelajaran, dan bahwa tujuan yang 

ingin dicapai adalah terjadinya proses belajar. 

Pemilihan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar sejalan dengan 

tindakan seorang guru dalam menghadapi 

keanekaragaman peserta didik dalam belajar, 

seorang guru memiliki banyak pilihan dalam 

menentukan media pembelajaran apa yang 

tepat, yaitu: 

1) Ciptakan rancangan kelas yang 

multidimensional, dan rancangan 

pembelajaran yang menggambarkan 

keragaman kemampuan belajar peserta 

didik 

2) Buat rancangan waktu fleksibel 

3) Kelompokkan peserta didik berdasarkan 

kemampuannya 

4) Persiapkan strategi pembelajaran untuk 

kelompok sesuai dengan spesifikasinya 

dengan strategi yang tepat 

5) Gunakan tutorial teman sebaya dengan 

belajar bersama untuk menambah 

kemampuan dan pengalaman masing-

masing peserta didik. 

 Menurut pendapat Anderson (Arief 

Sadirman, dkk, 2009:89) yang 

menyatakan bahwa langkah-langkah yang 

perlu ditempuh dalam pemilihan media 

pembelajaran, yaitu: 

1) Penerangan atau pembelajaran 

Langkah pertama menentukan 

apakah penggunaan media untuk 

keperluan informasi atau pembelajaran. 

Media untuk keperluan informasi, 

penerima informasi tidak ada kewajiban 

untuk dievaluasi kemampuan atau 

keterampilannya dalam menerima 

infornasi, sedangkan media untuk 

keperluan pembelajaran penerima 

pembelajaran harus menunjukkan 

kemampuannya sebagai bukti bahwa 

mereka telah belajar. 

2) Tentukan transmisi pesan 



Dalam kegiatan ini sebenarnya 

dapat menentukan pilihan, apakah dalam 

proses pembelajaran akan digunakan alat 

bantu pengajaran alat yang didesain, 

dikembangkan, dan diproduksi untuk 

memperjelas tenaga pendidik dalam 

mengajar. Sedangkan media 

pembelajaran adalah media yang 

memungkinkan terjadinya interaksi antara 

produk pengembang media dan peserta 

didik atau pengguna, dengan kata lain 

peran pendidik sebagai penyampaian 

materi pembelajaran digantikan oleh 

media. 

3) Tentukan karakteristik pelajaran 

Asumsi bahwa kita telah menyusun 

desain pembelajaran, dimana kita telah 

melakukan analisis tentang mengajar, 

merumuskan tujuan pembelajaran, telah 

memilih materi dan metode. Selanjutnya 

perlu dianalisis apakah tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan itu 

termasuk dalam ranah kognitif, afektif 

atau psikokomotor. Masing-masing ranah 

tujuan tersebut memerlukan media yang 

berbeda. 

4) Klasifikasi media 

Media dapat diklasifikasikan sesuai 

dengan ciri khusus masing-masing media. 

Berdasarkan persepsi dari manusia 

normal media dapat diklasifikasikan 

menjadi media audio, media video, dan 

audio visual. Berdasarkan ciri dan bentuk 

fisiknya media dapat dikelompokkan 

menjadi media proyeksi (diam dan gerak) 

dan media non proyeksi (dua dimensi dan 

tiga dimensi). Sedangkan jika 

diklasifikasikan berdasarkan 

keberadaanya, media dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: media yang berada 

dalam ruamg kelas dan media-media 

yang berada di luar ruang kelas. Masing-

masing media tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan bila 

dibandingkan dengan media lainnya. 

5) Analisis karakteristik masing-masing 

media  

Media pembelajaran yang banyak 

macamnya perlu dianalisis kelebihan dan 

kekurangannya dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  



 Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan di TK An-Nasar Kota Kendari 

dikelas B1 yang berjumlah 7 orang anak didik 

yaitu: 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak 

prempuan bahwa model pembelajaran yang 

dilaksanakan pada masa pandemik covid-19 

adalah pembelajaran daring (dalam jaringan) 

guru memilih Hand Phone(HP) sebagai media 

pembelajaran. Hand Phone (HP) dapat 

memudahkan baik guru maupun orantua/wali 

anak didik dalam berkomunikasi melalui 

aplikasi WA  (WhatsApp), guru membuat grup 

WA dengan orang tua guna menunjang 

efektivitas pelaksanaan pembelajaran dari 

rumah melalui pembelajaran daring sehingga 

guru dapat berkomunikai pada orangtua/wali 

anak didik dalam memantau pelaksanaan 

pembelajaran di rumah. Selain itu, guru juga 

menggunakan laptop atau note book sebagai 

alat yang digunakan untuk mebuat video 

pengajaran yang akan dikirim melalui WA 

grup sehingga anak didik mudah untuk 

memahami dalam pembelajaran. Akan tetapi, 

dalam pemilihan media pembelajaran masih 

terdapat hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secra optimal dengan 

memperhatikan metode pembelajaran serta 

menentukan media dalam pembelajaran.  

 Tujuan seorang guru dalam memilih 

media pembelajaran yaitu: untuk 

mendemonstrasikan, menjadikan peserta didik 

merasa akrab denga media tersebut, memberi 

gambaran atau penjelasan tentang materi 

secara lebih konkrit, dan membuktikan bahwa 

media pembelajaran dapat berbuat lebih dari 

yang bisa dilakukan. Pemilihan dan 

penggunaan media pembelajaranuntuk 

memotivasi belajar anak didik, serta tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Hasilnya seorang 

guru tepat dalam pemilihan media 

pembelajaran membuat efektifitas 

pembelajaran tercapai  dan hasil belajar anak 

didik dapat memperoleh hasil yang 

memuaskan, sehingga anak didik mudah, dan 

cepat dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini ialah deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang strategi guru dalam memilih 

media pembelajaran pada masa pandemi 



covid-19di TK An-Nasar Kota Kendari. 

Subjek pada penelitian ini adalah guru yang 

berjumlah 4 orang dan 1 orang Kepala 

Sekolah. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu: wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Wawancara dengan guru dan 

orang tua dilakukan secara langsung dengan 

menggunakan pedoman wawancara, pedoman 

observasi, format catatan lapangan dan 

dokumentasi. Adapun alat yang digunakan 

dalam pengambilan data adalah tape recorder 

dan camera digital, alat perekam yang 

digunakan sebagai alat untuk mengingat 

kembali apa yang telah dinyatakan dan 

dilakukan oleh subjek. Teknik analisis data 

yaitu Analysis Interactive Model terdiri dari 

datacollection/ pengumpulan data, data 

reduction/ reduksi data, data display/ 

penyajian data, dan conclutions (penarikan 

kesimpulan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembelajaran di TK An-

Nasar Kota Kendari pada masa pandemik 

covid-19 melalui pembelajaran daring. 

Adapun strategi guru dalam pembelajaran 

daring adalah merencanakan pembelajaran 

daring melalui RPPM dan RPPH. Pelaksanaan 

pembelajaran daring yaitu guru melaksanakan 

pembelajaran melalui perwalian atau orangtua 

dengan berkunjung kesekolah dan waktu  

pelaksanaan pembelajaran yang diberikan 

yakni 3x pertemuan dalam seminggu. 

Pelaksanaan pembelajaran daring berdasarkan 

pada RPPH, dan waktu yang telah ditentukan 

bersama baik  orangtua maupun guru di TK 

An-Nasar Kota Kendari sehingga pelaksanaan 

pembelajaran dapat dikatakan efektif pada 

masa pandemik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: perencanaa pelaksanaan daring 

RPPM dan RPPH di TK An’Nasar Kota 

Kendari 

MEMILIH MEDIA PEMBALAJARAN  

Pemilihan media pembelajaran bagi guru 

TK An-Nasar Kota Kendari dengan 

menentukan ranah kognitif, afektif dan 



psikomotor yang dapat memudahkan anak 

didik dalam memahami pembelajaran. Adapun 

pemilihan media pembelajaran daring yang 

digunakan yaitu: media audio, media video, 

dan audio visual. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: perencanaa pelaksanaan daring 

RPPM dan RPPH di TK An’Nasar Kota 

Kendari 

Media pembelajaran yang digunakan 

adalah Hand Phone  (HP) android, HP 

android dapat memudahkan guru dan orangtua 

dalam mengirim video pembelajaran, 

menggunakan aplikasi pembelajaran, dan 

memudahkan guru dan orangtua 

berkomunikasi dalam bentuk video 

conference. 

 

 

 

 

Gambar : Pelaksanaan pembelajaran online 

     Dengan menggunakan Hand Phone 

Media pembelajaran adalah alat yang 

dapat membantu proses belajar mengajar 

sehingga makna pesan yang disampaikan 

menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif 

dan efisien. Hasil belajar adalah hasil yang 

diberikan kepada peserta didik berupa 

penilaian. Setelah mengikuti proses 

pembelajaran dengan menilai pengetahuan, 

sikap, keterampilan pada diri anak dengana 

danya perubahan tungkah laku. Media 

pembelajaran berfungsi sebagai salah satu 

sumber belajar bagi anakuntuk mempeoleh 

pesan dan informasi yang diberikan oleh guru, 

sehingga materi pembelajaran dapat lebih 

meningkat dan mmebentuk pengetahuan bagi 

peserta didik. 



Manfaat dari media pembelajaran, 

pertama, memberikan pedoman bagi guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga 

dapat menjelaskan materi pembelajaran 

dengan urutan yang sistematis dan membantu 

dalam penyajian materi yang menarik untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, kedua, 

dapat meningkatkan motivasi dan minat 

belajar anak sehingga anak dapat berfikir dan  

menganalisis materi pelajaran yang diberikan 

oleh guru dengan baik dengan situasi belajar 

yang menyenangkan dan peserta didik dapat 

memahami meteri pelajaran dengan mudah. 

Media pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar anak yaitu proses 

belajar mengajar menjadi lebih mudah dan 

menari, sehingga anak dapat mengerti dan 

memahami pelajaran dengan mudah, efisien 

belajar anak dapat meningkat karena sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, membentu 

konsentrasi belajar anak, keran media 

pembelajaran yang menarik dan sesuai 

kebutuhan anak, meningkatkan motivasi 

belajara anak, karena perhatian anak terhadap 

pelajaran dapat meningkat, memberikan 

pengalaman menyeluruh dalam belajar 

sehingga anak dapat mmemberi secara nyata 

dan materi yang diberikan lebih mengerti, 

anak terlibat dalam proses pembelajaran 

sehingga anak aktif mengikuti dan terlibat 

dalam proses pembelajaran dan anak memiliki 

kesempatan melakukan kreativitas dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Fungsi media pembelajaran Media yaitu 

pembelajaran sangat penting dalam proses  

pembelajaran karena guru dapat 

menyampaikan materi kepada anak menjadi 

lebih bermakna. Guru tidak hanya 

menyampaikan materi berupa kata-kata 

dengan ceramah tetapi dapat membawa anak 

untuk memahami secara nyata materi yang di 

sampaikan tersebut. Menurut Wina Sanjaya, 

ada beberapa fungsi dari penggunaan media 

pembelajaran yaitu: 

1) Fungsi komunikatif 

Media pembelajaran digunakan untuk 

memudahkan komunikasi antara 

penyampai pesan dan penerima 

pesan.Sehingga tidak ada kesulitan dalam 

menyampaikan bahasa verbal dan salah 

persepsi dalam menyampaikan pesan. 

2) Fungsi motivasi 



Media pembelajaran dapat memotivasi 

siswa dalam belajar. Dengan 

pengembangan media pembelajaran tidak 

hanya mengandung unsur artistic saja akan 

tetapi memudahkan siswa mempelajari 

materi pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan gairah siswa untuk belajar. 

3) Fungsi kebermaknaan 

Penggunaan media pembelajaran 

dapat lebih bermakna yakni pembelajaran 

bukan hanya meningkatkan penambahan 

informasi tetapi dapatmeningkatkan  

kemampuan siswa untuk menganalisis dan 

mencipta. 

4) Fungsi penyamaan persepsi 

Dapat menyamakan persepsi setiap 

siswa sehingga memiliki pandangan yang 

sama terhadap informasi yang di 

sampaikan. 

5) Fungsi individualitas 

Dengan latar belakang siswa yang 

berbeda, baik itu pengalaman, gaya belajar, 

kemampuan siswa maka media pembelajaran 

dapat melayani setiap kebutuhan setiap 

individu yang memiliki minat dan gaya belajar 

yang berbeda. 

Startegi yang dilakukan untuk 

menyampaikan pembelajaran adalah dengan 

menggunakan metode daring dan luring. 

Beberapa guru pendidikan anak usia dini 

(PAUD) telah melaksanakan dan menerapkan 

beberapa strategi pembelajaran dengan daring 

yaitu melalui sistem WhatsApp (WA) grup 

segala informasi terkait pembelajaran 

disampaikan pendidik kepada anak didik 

melaui grup WA dengan menggunaka HP 

milik orang tua. Penyampaian pembelajaran 

dan tugas bisa disampaikan melalui grup WA 

kelas. 

Pemilihan media pembelajaran dengan 

menggunakan HP bagi guru dan orangtua agar 

anak dapat termotivasi dalam belajar serta 

mengerjakan tugas dirumah dalam 

pengawasan guru dan orangtua. Setelah anak 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, maka 

anak dapat mengirim kembali video ke 

gurunya agar gurunya dapat menilai dan 

memberikan bimbingan dalam pembelajaran. 

Pembelajaran yang digunakan selama 

masa pandemik di TK An’Nasar Kota Kendari 

yaitu melalui daring (online), Luring (offline), 

atau Home visit. Belajar dari rumah dalam 



masa pandemik ini dilaksanakan dengan 

pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau 

online (daring) dengan menggunakan media 

HP. Menurut Ghirardini mengatakan bahwa 

daring akan memberi metode pembelajaran 

yang efektif, seperti beberapa umpan balik 

yang saling terkait, menggabungkan 

kolaborasi kegiatan dengan belajar secara 

mandiri, personalisasi pembelajaran 

berdasarkan atas kebutuhan anak dan 

menggunakan stimulus atau permainan. 

Seluruh anak akan mendapatkan dampak 

kualitas yang sama. (Adhe, 2018, p.27). 

Dengan adanya situasi pandemik yang belum 

berakhir mmaka startegi pembelajaran daring 

menjadi bagian dari alternative metode yang 

ditawarkan kepada guru maupun peserta didik. 

Sebagai bagian dari penerapan startegi 

pembelajaran pada masa pandemik covid 19. 

Proses pembelajaran secara daring ini 

diharapkan  dapat menjadi solusi agar anak 

didik terhindar dari paparan virus covid 19.  

Pembelajaran luar jaringan atau offline 

(luring) menggunakan metode kunjungan 

kerumah atau home visit dan dengan media 

modul belajar mandiri dan lembar kerja,  

bahan ajar cetak, alat peraga, dan media yang 

berada disekitar lingkungan rumah. Dengan 

melakukan pembelajaran kunjungan ke rumah 

peserta didik, maka pendidik tetap dapat 

menyampaikan materi pembelajaran. Home 

visit atau kunjungan ke rumah merupakan 

salah satu kegiatan pendukung bimbingan 

yang dilakukan oleh guru sebagai upaya 

mengumpulkan  dan melengkapi data atau 

informasi mengenai peserta didik, dengan cara 

melakukan kunjungan ke rumah peserta didik 

dengan harapan dapat membantu 

menyelesaikan masalah pembelajaran yang 

dihadapi oleh peserta didik.  

Kegiatan home visit memberikan peluang 

bagi guru untuk mengetahui karakter peserta 

didik. Hal ini dapat terwujud apabila 

kerjasama antara orangtua dan guru dapat 

terjalin dengan baik. Upaya ini dilakukan oleh 

guru dalam rangka menciptakan suasana yang 

menyenangkan adanya komunikasi yang baik 

dapat menghindari kesalapahaman dalam 

proses mengembangkan potensi anak baik 

disekolah maupun dirumah. Arah yang sama 

antara pendidikan yang ada disekolah dengan 

pendidikan dirumah akan menciptakan nuansa 



bagi peserta didik sehingga mereka lebih 

mampu dalam mengembangkan potensi 

mereka. 

Pembelajaran dirumah ini memberikan 

nilai positif bagi peserta didik. Semangat 

anak-anak terlihat dari caranya menyambut 

guru, memakai seragam sekolah tidak 

menangis, bahkan tugas-tugas dapat 

diselesaikan dengan baik oleh anak sendiri. 

Hal ini berbeda dengan pengajaran tugas saat 

di sekolah sebelum adanya physical 

distancing. Jika ada tugas orang tua yang 

menyelesaikan tugas sementara sebagian anak 

bermain-main. Pelaksanaan home visit di era 

pandemik ini harus menjadi kebiasaan dalam 

pembelajaran. Disampin itu, program ini 

memberikan manfaat yang berarti buat guru, 

anak didik/murid, dan dengan orang tua. 

Dengan home visit , guru dapat mendorong 

orang tua untuk ikut memotivasi anak agar 

tetap belajar dan mengerjakan tugas. 

Pemberitahuan materi sebelum guru 

melakukan kunjungan menumbuhkan sikap 

orang tua untuk memperhatikan kebutuhan 

anak. kehadiran guur dirumah peserta didik 

dapat menjadi pemicu semangat anak-anak 

untuk tetap belajar.(Mokoginta & Nurdiyani, 

2020) 

Pemilihan media pembelajaran dengan 

menggunakan HP bagi guru dan orangtua agar 

anak dapat termotivasi dalam belajar serta 

mengerjakan tugas dirumah dalam 

pengawasan guru dan orangtua. Setelah anak 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, maka 

anak dapat mengirim kembali video ke 

gurunya, agar guru dapat menilai dan 

mmeberikan bimbingan dalam pembelajaran. 

Kretieria pemilihan media pembelajaran 

yang baik, Kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media 

pembelajaran merupakan bagian dari sistem 

intruksional secara keseluruhan, Maka beberpa 

kriteria yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan media pembelajaran yang baik 

adalah sebagai berikut : 

1) Sesuai dengan tujuan  

Media pembelajaran harus dipilih 

berdasarkan tujuan instruksional dimana akan 

lebih baik jika mengacu setidaknya dua dari 

tiga ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Hal ini bertujuan agar media pembelajaran 

sesuai dengan arahan dan tidak melenceng 



dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan 

hanya mampu mempengaruhi aspek 

intelegensi anak, namun juga aspek lain yaitu 

sikap dan perbuatan. 

2) Praktis, luwes dan bertahan 

Media pembelajaran tidak harus mahal dan 

selalu berbasis teknologi. Pemanfaatan 

lingkungan dan sesuatu yang sederhana nemun 

secara tepat guna akan lebih efektif 

dibandingkan media pembelajaran mahal dan 

rumit. Simple dan mudah dalam penggunaan, 

harga terjangkau dan dapat bertahan lama 

serta dapat digunakan secara terus-menerus 

patut menjadi salah satu pertimbangan utama 

dalam memilih media pembelajaran. 

3) Mampu dan terampil menggunakan 

Apapun media yang dipilih. guru harus 

mampu menggunakan media tersebut. Nilai 

dan manfaat media pembelajaran sangat 

ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru 

menggunakan media pembelajaran tersebut. 

Keterampilan penggunaan media 

pembelajaran ini juga nantinya dapat 

diturunkan kepada anak sehingga anak juga 

mampu terampil menggunakan media 

pembelajaran yang dipilih. 

4) Keadaan peserta didik 

Kriteria pemilihan media yang baik 

adalah disesuaikan dengan keadaan peserta 

didik, baik keadaan psikologis, filosofis, 

maupun sosiologis anak, sebab media yang 

tidak sesuai dengan keadaan anak didik tidak 

akan membantu banyak dalam memahami 

materi pembelajaran 

5) Ketersediaan 

Walaupun suatu media dinilai sangat tepat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, media 

tersebut tidak dapat di gunakan jika tidak 

tersedia, menurut Wilkinson, media 

merupakan alat mengajar dan belajar, 

peralatan tersebut ketika dibutuhkan untuk 

memenuhi keperluan anak dan guru. Karena 

jangan sampai seorang guru menentukan dan 

memilih media yang tidak tersedia di 

sekolahan. Jika guru tidak mampu membuat 

dan memproduksi media maka pilihlah media 

alternative yang tersedia di sekolahan tersebut 

untuk menjelaskan materi pembelajaran. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Startegi guru dalam memilih media 

pembelajaran pada masa pandemik, strategi 



pembelajaran adalah langkah dilakukanokeh 

guru dalam menyusun  perencanaan, 

penguasaan bahan, mengelola kelas, 

menggunakan metode dengan media 

bervariasi, dan memberikan nilai secara 

objektif. Tugas guru adalah mengajar anak 

didik agar memiliki pengetahuan dan 

keterampilan. Guru bertanggung jawab dalam 

bentuk mendidik anak agar mempunyai sikao 

dan tingkah laku yang baik. Sedanagkan 

media adalah alat bantu yang  digunakan 

untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, 

baik buku maupun penggunaan aan perangkat 

elektronik. Media pembelajaran adalah alat 

yang mmebantu proses belajar mengajar 

sehingga pesan yang disampaikan menjadi 

lebih jelas dan tujuan pendidikan atau 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif 

dan efisien. Hasil belajar adalah hasil yang 

diberikan kepada anak berupa penilaian 

setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 

menila pengetahuan, sikap keterampilan diri 

anak dengan adanta perubahan tingka laku. 

Saran 

Strategi guru dalam memilih media 

pembelajaran pada masa pandemik yaitu 

memperhatikan keefektifan dan efisen dalam 

pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat 

bermanfaat bagi anak didik dengan 

menggunakan media pembelajaran yang telah 

ditentukan.  
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