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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka menggunakan mutu pendidikan di sekolah dasar 

memerlukan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, 

menguasai informasi dan teknologi, untuk itu kemampuan profesional guru 

perlu ditingkatkan dan dikembangkan dengan berbagai upaya melalui 

pendidikan pelatihan dan pembinaan teknis yang dilakukan secara 

berkesinambungan. 

Mutu pendidikan merupakah salah satu faktor yang terkait dengan 

tenaga pendidikan belum semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana yangt 

dikehendaki oleh Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi (Competence 

Based teacher Education-CBTE) (Dientje Borman Rumampuk, 1998: 4). 

Mutu pendidikan menuntut guru yang berkompeten dalam 

melaksanakan tugasnya. Terkait dengan pendidikan guru berdasarkan 

kompetensi yang harus dimiliki para-guru di Indonesia, salah satu diantaranya 

adalah guru harus menguasai penggunaan media dan sumber belajar (Sunaryo, 

1989). Karena pentingnya masalah kualitas, maka satu hal yang perlu 

dilaksanakan adalah mengambil langkah-langkah dibidang pendidikan yaitu 

antara lain dengan mengembangkan proses belajar-mengajar. 

Pengembangan proses-belajar mengajar, dapat manyatukan beberapa 

aspek yakni kemampuan guru, partisipasi siswa, kepemimpinan kepala 

sekolah, dan penggunaan media dalam kegiatan belajar-mengajar. Kasus yang 
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sering terjadi ialah guru jarang menggunakan media pengajaran dalam proses 

belajar-mengajar yang berlangsung di sekolah-sekolah. 

Media pengajaran sebagai salah satu komponen proses belajar-

mengajar adalah merupakan alat yang sering dipergunakan guru dalam 

mengembangkan informasi untuk merealisasikan dan mendiskripsikan suatu 

tujuan pengajaran (Noegroho, 1983). “Dengan media bukan saja memberikan 

pengalaman-pengalaman kongkret yang diperlukan, melainkan juga menolong 

para siswa untuk mengintegrasikan pengalaman-pengalamannya yang 

terdahulu”. (Dadang Sulaeman, 1988: 70). 

Perkembangan pengetahuan dan teknologi pada saat ini semakin 

mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam memanfaatkan hasil-hasil 

teknologi untuk aktivitas belajar-mengajar yang terjadi disekolah-sekolah  

pada khususnya. penggunaan dan pemanfaatkan hasil-hasil teknologi 

dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas belajar-mengajar yang pada 

gilirannya dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Agar tujuan yang ditetapkan  dapat tercapai, pemerintah semakin 

banyak mengusahakan tindakan-tindakan  inovatif dan konstruktif dibidang 

pendidikan. Namun demikian justru semakin dirasakan dan disadari adanya 

kekurangan-kekurangan yang mendasar seperti di dalam inti kegiatan 

pendidikan  itu sendiri, yakni proses pembelajaran “ rendahnya kesadaran 

guru “ dalam mempersepsikan diri terhadap pentingnya pemanfaatan media 

pengajaran. 

Akibat dari persepsi guru yang demikian itu, ada satu pihak yang 

menganggap penting untuk memanfaatkan media pengajaran dalam proses 
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pembelajaran, sementara itu juga ada pihak lain berpendapat bahwa 

pemanfaatkan media pengajaran itu hanya menimbulkan pemborosan waktu 

dan tenaga. 

Keterbelakangan pendidikan di Indonesia juga dijelaskan oleh 

Nurtain, bahwa adanya apatisme di kalangan pengajar untuk memiliki ide 

prakarsa baru dikarenakan peralatan dan bahan perlengkapan yang diiperlukan 

untuk  melaksanakan program belum tersedia ditempat mereka bekerja 

(Nurtain, 1989). 

Menyadari pentingnya penggunaan media dalam proses belajar- 

mengajar mengoptimalkan menuntut adanya kemampuan guru 

mengimplementasikan program yang dicapai dalam penggunaan media, maka 

dimungkinkan akan terjadi aktivitas belajar-mengajar yang bersifat verbal 

yakni mengajar yang dilambangkan dengan kata-kata guru dalam bentuk 

ceramah. 

Dientje Borman Rumampuk (1998) menjelaskan bahwa komunikasi 

akan mendapatkan hambatan yang berbentuk verbalisme (verbalism) dimana 

siswa dapat menyebutkan kata tapi tidak mengerti arti kata tersebut, atau 

setelah guru memberikan penjelasan melalui ceramah kemudian guru 

memberikan pertanyaan, ternyata siswa tidak dapat menjawab pertanyaan 

tersebut. 

Hambatan komunikasi yang berbentuk verbalisme akan berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Agar supaya tujuan yang tertuan 

dalam kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah melalui 

Departemen Pendidikan Nasional juga berupaya meningkatkan dan 

menyesuaikan kemampuan tenaga kependidikan dengan tuntutan kurikulum 
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yang berlaku melalui suatu program peningkatan kualifikasi tenaga 

kependidikan.  

Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan, tentu juga diarahkan 

agar para guru memiliki kemampuan pemahaman yang baik tentang jenis 

media, fungsi media, kemampuan menggunaan media dalam proses belajar-

mengajar. Kemampuan menggunakan media tentu diperlukan tingkat 

pendidikan guru yang memadai pula.  

Berkaitan dengan upaya peningkatan tenaga kependidikan, khususnya 

yang menyangkut peningkatan mutu dan kualifikasi guru Sekolah Dasar, 

pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah 

menerbitkan SK Mendikbud nomor 0584/U/1989, tanggal 30 Desember 1989, 

telah menetapkan pra-syarat guru Sekolah Dasar sekurang-kurangnya 

memiliki ijazah Diploma-II pendidikan dari LPTK atau IKIP Negeri 

(Soemardi, 1977).  

Melalui peningkatan kualifikasi guru Sekolah Dasar menjadi 

Diploma-II diharapkan guru-guru dapat meningkatkan profesi keguruannya 

baik pada aspek kognitif, efektif maupun psikomotor untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Guru yang telah ditingkatkan kualifikasinya dari setingkat 

SMU/SLTA ke tingkat pendidikan tinggi, diharapkan memiliki kemampuan 

lebih tentang pelaksanaan kurikulum di sekolah serta penggunaan media 

pengajaran dalam proses belajar-mengajar.  

Kualifikasi tingkat kependidikan guru saja, tentu belum merupakan 

jaminan bagi guru untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik jika tidak 

didukung oleh pengalaman-pengalaman mengajar serta sarana dan prasarana 

termasuk di dalamnya adalah berupa media pengajaran yang memadai harus 
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memiliki sekolah. Sebab pengalaman-pengalaman mengajar dan sarana yang 

berupa media adalah bagian dari sistem pendidikan. 

Salah satu peran guru dalam proses belajar-mengajar adalah guru 

sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai fasilitator pembelajaran, guru 

diharapkan mampu menggunakan media pengajaran, baik berupa nara sumber, 

buku teks, majalah, ataupun surat kabar dalam proses belajar-mengajar agar 

dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran.  

Walaupun sampai saat ini sebagian besar guru Sekolah Dasar Negeri 

di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri sudah berkualifikasi Diploma-

II, namun menurut hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa masih 

terjadi interaksi belajar-mengajar khususnya untuk bidang studi Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) belum banyak menggunakan media pengajaran 

dengan berbagai alasan diantaranya adalah penggunaan media pengajaran bagi 

guru yaitu menyita waktu, media pengajaran yang ada di sekolah rusak atau 

tidak tersedia, dana untuk pengadaan media terbatas, semagat belajar siswa 

yang rendah, dan lain sebagainya.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini 

akan berusaha mengungkapkan latar belakang guru berkaitan dengan tingkat 

pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, dan ketersediaan media 

pengajaran kapabel kapasitas terhadap kemampuan menggunakan media 

pengajaran Ilmu Pendidikan Sosial oleh guru kelas III Sekolah Dasar Negeri 

se-Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.    
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C. Pembatasan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

perlu adanya pembatasan masalah yang memang penting untuk dicari 

jawabannya. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang 

diteliti untuk diolah.  

Agar memperoleh gambaran dan kerangka yang jelas mengenai 

lingkup penelitian ini, maka perlu kiranya diberikan batasan-batasan yang 

menyangkut permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni tingkat 

pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, dan ketersediaan media 

pengajaran, yaitu sanggup mengoptimalkan keahliannya terhadap kemampuan 

menggunakan media, yaitu kecakapan dalam mendiskripsikan kemampuan 

menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di kelas III (tiga) di 

Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri.   

D. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh tingkat pendidikan guru terhadap kemampuan 

menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di Kelas III (tiga) 

di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri? 

2. Adakah pengaruh pengalaman mengajar guru terhadap kemampuan 

menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di Kelas III (tiga) 

di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri? 
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3. Adakah pengaruh ketersediaan media pengajaran oleh guru pengajar  IPS  

di  Kelas III (tiga)  di  Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) se-Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri? 

4. Adakah pengaruh secara bersama-sama tingkat pendidikan guru, 

pengalaman mengajar guru, dan ketersediaan media pengajaran terhadap 

kemampuan menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di 

Kelas III (tiga) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Wonogiri? 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian 

ini adalah kontribusi latar belakang guru terhadap kemampuan menggunakan 

media pengajaran oleh guru pengajar IPS di Kelas III (tiga) di Sekolah Dasar 

Negeri se-Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan guru terhadap kemampuan 

menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di Kelas III (tiga) 

di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. 

2. Ingin mengetahui pengaruh pengalaman mengajar guru terhadap 

kemampuan menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di 

Kelas III (tiga) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Wonogiri. 

3. Ingin mengetahui pengaruh ketersediaan media pengajaran oleh guru 

pengajar IPS di Kelas III (tiga) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan 

Sidoharjo Kabupaten Wonogiri. 
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4. Ingin mengetahui pengaruh secara bersama-sama tingkat pendidikan guru, 

pengalaman mengajar guru, dan ketersediaan media pengajaran terhadap 

kemampuan menggunakan media pengajaran oleh guru pengajar IPS di 

Kelas III (tiga) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Sidoharjo 

Kabupaten Wonogiri. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan masalah peningkatan 

kemampuan guru Sekolah dasar, serta kualitas hasil belajar siswa. 

1. Bagi guru-guru Sekolah Dasar, temuan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan acuan dalam usaha meningkatkan interaksi belajar- 

mengajar. 

2. Bagi pihak-pihak lain yang terkait Dipdiknas, Dikdiprop, Dipdikab, 

Dikdikcam, Pengawas Sekolah, penilik Sekolah dan Kepala Sekolah Dasar 

sebagai masukan, sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengambil 

keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pentingnya penggunaan  media 

pengajaran, kemudian mau menggunakan media dalam proses belajar-

mengajar. 

3. Bagi para peneliti bidang pendidikan, temuan penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan pendorong untuk mengadakan penelitian yang lebih luas 

dan lebih mendalam. 

4. Hal ini sesuai program penelitian yang dicanangkan dalam bentuk KBK 

kurikulum berbentuk kompetensi. Maka peran guru sangat besar untuk 

mendefinisikan kemampuannya dalam kegiatan belajar-mengajar. 
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