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KOMPETENSI GURU DALAM MENGEMBANGKAN MEDIA TEMATIK 

INTEGRATIF DI SD NEGERI 9 PURWODADI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi guru, hambatan, dan solusi 

dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif. Metode penelitian ini 

menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder diolah menggunakan teknik analisis 

dengan langkah-langkah reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Keabsahan 

data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) kemampuan guru dalam mengembangkan media 

pembelajaran tematik integratif cukup baik. Terlihat dalam pelaksanaan 

pembelajaran, guru menggunakan berbagai macam media, baik media berbasis 

visual, audio maupun audio visual. Selain itu, guru memanfaatkan fasilitas sekolah, 

lingkungan sekitar sekolah, mempersiapkan media dari rumah, mengintegrasikan 

media dengan tema dan sub tema pembelajaran, menggunakan ulang media, dan 

melakukan peer review dengan teman sejawat. 2) Dalam mengembangkan media 

pembelajaran tematik integratif, guru memiliki beberapa hambatan, yaitu: peserta 

didik belum lancar membaca, guru tidak ada waktu dalam menyiapkan media untuk 

pembelajaran esok hari karena banyaknya kegiatan selain mengajar, baik di sekolah 

maupun di rumah, tidak semua peserta didik aktif dalam pembelajaran karena kurang 

percaya diri, peserta didik sangat berantusias sehingga menyebabkan suasana kelas 

tidak terkondisikan, sarana dan prasarana kurang memadai karena kurangnya dana, 

lokasi untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas sempit hanya sebesar 1414 m², 

dan beberapa alat dan bahan sulit didapat. 3) Solusi yang dapat dilakukan guru untuk 

mengatasi hambatan tersebut yaitu: guru memberikan jam tambahan dan buku 

penghubung, guru mempersiapkan media ketika ada waktu longgar, karena membuat 

dan menyiapkan media merupakan bagian dari proses belajar guru, melakukan 

kompetisi, memberi sanksi pada peserta didik yang membuat gaduh, guru 

memaksimalkan bahan-bahan di sekitar sekolah, berkomunikasi dengan guru lain 

ketika akan melaksanakan pembelajaran di luar kelas, dan meminta peserta didik 

menyediakan alat dan bahan sendiri. 

Kata Kunci: kompetensi guru, media pembelajaran, pembelajaran tematik integratif. 

Abstract 

This study aims to determine the competence of teachers, obstacles, and solutions in 

developing integrative thematic learning media. This research method uses a 

qualitative type using a case study design. The technique of collecting data uses 

interviews, observation and documentation. The data of this study are primary and 

secondary data processed using analytical techniques with data reduction steps, data 

presentation, and data verification. The validity of the data uses source triangulation 

and technical triangulation. The results of the study show that: 1) the teacher's ability 

to develop integrative thematic learning media is quite good. Seen in the 

implementation of learning, the teacher uses a variety of media, both visual based 

media, audio and audio visual. other than that, teachers use school facilities, 
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environment around the school, preparing media from home, integrate media with 

themes and sub themes of learning, reuse media, and peer review with colleagues. 2) 

In developing integrative thematic learning media, namely: students have not read 

fluently, there is less time for the teacher to prepare the media for tomorrow's 

learning because of the many activities besides teaching, both at school and at home, 

not all students are active in learning because they lack confidence, students are very 

enthusiastic so that the classroom atmosphere is not conditioned, facilities and 

infrastructure are inadequate due to lack of funds, the location to carry out learning 

outside the narrow class is only 1414 m², and some of the tools and materials are 

hard to come. 3) Solutions that can be done by the teacher to overcome these 

obstacles, namely: the teacher gives additional hours and sconnecting books, the 

teacher prepares the media when there is loose time, because making and preparing 

media is part of the teacher's learning process, do competition, sanction students who 

make noise, the teacher maximizes the materials around the school, communicate 

with other teachers when going to carry out learning outside the classroom, and ask 

students to provide their own tools and materials. 

Keywords: teacher's competence, instructional media, integrative thematic learning. 

1. PENDAHULUAN 

Media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat mempermudah proses 

pembelajaran. Media pembelajaran bisa digunakan untuk merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Aruselvi (2011: 80) menunjukkan bahwa media pembelajaran memainkan peran 

penting dalam proses pembelajaran. Menurut Shabiralyani dkk (2015: 233), dalam 

penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan alat peraga atau media 

sebagai metode mengajar stimulus berpikir dan memperbaiki lingkungan belajar di 

kelas. Dengan adanya media yang digunakan dalam pembelajaran, siswa akan lebih 

memahami materi yang disampaikan oleh guru dan tidak merasa jenuh ketika proses 

pembelajaran berlangsung. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuanmeesri & 

Jamornmongkolpilai (2018: 197) yang menunjukkan bahwa media pembelajaran 

yang telah dikembangkan memberi proses pembelajaran yang lebih efektif. Terlebih 

pada kurikulum 2013 sekarang ini yang menerapkan pembelajaran berbasis tema 

atau pembelajaran tematik integratif yang lebih menuntut siswa yang berperan aktif 

dalam pembelajaran. Sehingga dengan adanya media pembelajaran dapat membuat 

siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran.  
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Namun kenyataannya belum semua guru memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan media khusunya pada pembelajaran tematik integratif. 

Keterbatasan media pembelajaran yang ada di sekolah dan lemahnya kemampuan 

guru dalam mengembangkan media pembelajaran membuat penerapan metode 

ceramah semakin menjamur. Keadaan ini jauh dari menguntungkan. Terbatasnya 

sarana dan prasarana yang digunakan di kelas untuk proses pembelajaran diduga 

merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu pendidikan pada umumnya. Hal ini 

terlebih sangat dirasakan pada pembelajaran tematik integratif yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu pembelajaran. Dapat dilihat 

bahwa masih banyak guru yang menggunakan media pembelajaran terpisah-pisah 

untuk masing-masing mata pelajaran. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Wotowirastri dkk (2018: 20) yang mengatakan bahwa media yang digunakan guru di 

SD Muhammadiyah 9 Kota Malang belum bisa mencakup pembelajaran secara 

tematik atau menyeluruh. Dalam penelitian tersebut, media yang digunakan terpisah-

pisah per mata pelajaran. Artinya, belum banyak guru yang dapat mengembangkan 

media yang bisa digunakan menyeluruh untuk satu pembelajaran yang terdiri dari 

beberapa mata pelajaran. 

Dalam hal ini, SD Negeri 9 Purwodadi kabupaten Grobogan sudah 

menerapkan kurikulum 2013, dengan pembelajaran yang dilaksanakan yaitu 

pembelajaran tematik integratif, tetapi hanya untuk kelas I, II, IV dan V saja. Untuk 

kelas III dan VI masih menerapkan kurikulum KTSP. Proses pembelajaran tematik 

integratif di SD Negeri 9 Purwodadi sudah menggunakan variasi metode 

pembelajaran yang tidak monoton dan menerapkan media pembelajaran pada 

aktivitas belajar mengajar. Guru kelas I, II, IV dan V SD Negeri 9 Purwodadi sudah 

mengikutsertakan media dalam proses pembelajaran tematik integratif. Selain itu, SD 

Negeri 9 Purwodadi memiliki banyak prestasi yang telah diraih, baik dalam hal 

akademik maupun non akademik. Dalam hal akademik, salah satunya pada tahun 

2018 SD Negeri 9 Purwodadi meraih juara 2 lomba OSN tingkat kabupaten. Untuk 

prestasi non akademik, salah satunya pada tahun 2018 SD Negeri 9 Purwodadi 

meraih juara 2 lomba rebana tingkat kabupaten. Selain itu, untuk hasil ujian nasional 

yang diperuntukkan bagi kelas 6, pada tahun 2018 SD Negeri 9 Purwodadi meraih 
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peringkat pertama se kecamatan Purwodadi. Dengan beberapa prestasi yang telah 

diraih oleh SD Negeri 9 Purwodadi tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran 

seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga menghasilkan 

peserta didik yang berprestasi.  

Berdasarkan berbagai realita, problematika, prestasi sekolah, serta mengingat 

tugas dan kewajiban guru dalam pembelajaran terkait dengan penggunaan media, 

penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan media dalam proses pembelajaran 

di SD Negeri 9 Purwodadi kabupaten Grobogan, dan bagaimana kemampuan guru 

dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 9 

Purwodadi kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan guru, hambatan dan faktor munculnya hambatan, serta solusi guru 

dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kualitatif studi 

kasus sebagai desain penelitiannya. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 

I, II, IV dan V SD Negeri 9 Purwodadi. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

model Muhammad Ali, Mahmud (2011: 93) yaitu reduksi data, sajian data dan 

verifikasi data. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan 2 

triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti tentang kemampuan guru dalam 

pengembangan media pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut: 

3.1 Penggunakan media 

Guru kelas I dan II mengatakan bahwa media yang pernah dibuat serta digunakan 

guru yaitu gambar, video, kartu huruf, lidi dan foto keluarga. Guru kelas IV 

menggunakan media gambar dan power point. Guru kelas V menggunakan media 

power point, video, gambar, dan buah-buahan. Selain itu, guru juga tetap 

memanfaatkan ketersediaan fasilitas yang ada di sekolah, seperti papan tulis, buku 

ajar, media kit, laptop, LCD dan layar proyektor. 
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Berdasarkan observasi, media yang digunakan oleh guru kelas I dan II yaitu: 

lidi, gambar, dan benda-benda yang ada di kelas seperti spidol, penghapus, buku, 

bolpoin, pensil, dll. Guru kelas IV menggunakan media gambar dan wayang 

pahlawan. Guru kelas V menggunakan media gambar. 

Hasil temuan tersebut diperkuat oleh pendapat Asyhar (2011: 44-46) yang 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang biasa 

digunakan dalam proses pembelajaran yaitu: Media visual adalah media yang hanya 

dapat dilihat, karena media ini hanya mengandalkan pada penglihatan seseorang, 

khususnya pada peserta didik. Bentuk media visual antara lain: (a) media cetak 

seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar dan poster, (b) model dan prototipe seperti 

globe bumi, dan (c) media realitas alam sekitar dan sebagainya. 

Media audio adalah media yang bersumber dari suara, karena media ini 

mengandalkan pada pendengaran seseorang, khususnya pada peserta didik. Bentuk 

media audio yaitu tape recorder, radio, dan CD player. Media audio-visual adalah 

media yang bersumber dari sesuatu yang bisa dilihat dan didengar. Media ini 

mengandalkan pada penglihatan dan pendengaran seseorang, khususnya pada peserta 

didik. Bentuk media audio-visual yaitu film, video, program TV, dan lain-lain. 

3.2 Persiapan dan pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai media 

pembelajaran 

Guru menyiapkan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dari 

rumah. Selain itu, guru juga mempertimbangkan keadaan lingkungan sekolah sebagai 

media. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khanifah, 

Pukan, & Sukaesih (2012: 72) yang menunjukkan bahwa memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai media dan sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup. 

3.3 Pengintegrasian media dengan tema dan sub tema pembelajaran 

Guru mampu mengintegrasikan media dengan tema dan sub tema pembelajaran. 

Akan tetapi, tidak semua mata pelajaran dalam 1 pembelajaran hanya bisa 

disampaikan dengan 1 media saja. Guru menyesuaikan penggunaan media dengan 

materi dalam 1 pembelajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, apakah 1 
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pembelajaran tersebut hanya bisa disampaikan dengan menggunakan 1 media saja 

ataukah dengan media yang terpisah-pisah per mata pelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Prastowo (2015: 325) 

yang mengatakan bahwa: 

Agar pembelajaran tematik integratif di SD bisa efektif dan efisien, 

maka dibutuhkan media pembelajaran yang bervariasi. Tidak ada media 

tunggal yang benar-benar efektif dan efisien untuk semua situasi dan 

kondisi pembelajaran. Artinya guru dituntut harus mampu 

menggunakan media pembelajaran yang variatif itu dan memadukan 

sumber belajar yang tersedia agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. 

Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan pembelajaran tematik integratif yang 

mengintegrasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan utuh dalam satu 

pembelajaran, media yang digunakan guru dalam pembelajaran tematik integratif 

hendaknya bisa mencakup pembelajaran secara tematik atau menyeluruh. Pemilihan 

media pembelajaran perlu mempertimbangkan jenis media pembelajaran tematik 

integratif. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Gestalt dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Ratnawati (2016) yang mengatakan bahwa bahan pelajaran merupakan satu kesatuan 

utuh, tidak terpisah-pisah. Dengan seperti itu, maka lebih mudah untuk dipahami 

oleh seseorang, karena bahan pelajaran yang menyeluruh menjadi satu akan lebih 

mudah dimengerti daripada bahan pelajaran yang berdiri sendiri. 

3.4 Penggunaan ulang media 

Media yang telah selesai digunakan oleh guru pada proses pembelajaran biasanya 

disimpan di kelas, bahkan ada juga media yang disimpan di perpustakaan, seperti 

media kit. Dalam hal ini, media yang telah selesai digunakan oleh guru masih bisa 

digunakan lagi. Dengan kata lain, media pembelajaran bisa digunakan secara 

berkelanjutan dan tidak digunakan dalam sekali penggunaan saja. Dengan seperti itu 

maka ketika guru membutuhkan media tersebut lagi, guru tidak harus membuatnya 

lagi. Karena media yang dibutuhkan masih ada dan tersedia, sehingga guru tinggal 

menggunakannya untuk proses pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Mahnun (2012: 33) yang mengatakan bahwa pembelajaran akan 
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lebih efektif dan efisien apabila media yang digunakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran sudah tersedia dan tinggal menggunakan. 

3.5 Peer Review terhadap Media yang dikembangkan 

Guru terkadang melakukan sharing dan konsultasi dengan teman sejawat untuk 

mendapatkan masukan mengenai media yang akan digunakan pada proses 

pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abduh (2015: 124), produk 

media pembelajarannya dinilai oleh validator ahli, dan validator praktisi (guru kelas 

IV). Dalam hal ini, maka sebelum guru akan menggunakan media pada proses 

pembelajaran, guru perlu untuk melakukan validasi terlebih dahulu dengan ahli, atau 

paling tidak melakukan review dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan 

mengenai media yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Selain itu, dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Wilujeng (2017: 729), produk media 

pembelajarannya juga dinilai oleh validator ahli dan validator praktisi, dan 

dikategorikan sebagai “sangat baik”. 

Dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif, guru 

memiliki beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut: Peserta didik belum begitu 

lancar membaca. Hal tersebut disebabkan karena dukungan yang kurang dari kedua 

orang tua sehingga kurang memperhatikan perkembangan belajar anak. Guru tidak 

ada waktu dalam menyiapkan media yang harus digunakan pada pembelajaran esok 

hari, karena banyaknya kesibukan lain yang dihadapi oleh guru, baik di rumah 

maupun di sekolah. 

Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media, tidak semua siswa 

aktif dalam proses tanya jawab. Hal tersebut disebabkan karena dari faktor siswa 

yang kurang percaya diri untuk aktif ketika proses pembelajaran. Peserta didik sangat 

berantusias ketika guru menampilkan video, sehingga menyebabkan suasana kelas 

tidak terkondisikan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal tersebut 

disebabkan oleh kurangnya dana yang tersedia. Lokasi SD Negeri 9 Purwodadi yang 

tergolong sempit, karena luas lahan hanya sebesar 1414 m². Mencari serta 

menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktik pembelajaran.  

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Thomas Wibowo (dalam 

Sundayana, 2013: 29-31) yang mengatakan bahwa terdapat tujuh alasan guru tidak 
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menggunakan media dalam proses pembelajaran, yaitu: 1) Menggunakan media 

sangat repot; 2) Media itu canggih dan mahal; 3) Tidak bisa dalam menggunakan 

media; 4) Media itu hiburan (membuat siswa main-main dan tidak serius dalam 

pembelajaran), sedangkan belajar itu serius; 5) Tidak tersedia media pembelajaran di 

sekolah; 6) Kebiasaan guru menikmati metode ceramah; 7) Kurang mendapat 

penghargaan dari atasan. 

Solusi yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan tersebut 

antara lain: Memberikan jam tambahan pelajaran untuk siswa yang belum bisa 

membaca setelah jam pulang sekolah. Selain itu, guru juga menerapkan buku 

penghubung sebagai pemantau secara autentik bagi guru dan orang tua mengenai 

kegiatan siswa di sekolah dan di rumah. 

Membuat dan mempersiapkan media pembelajaran ketika guru ada waktu 

longgar meskipun media itu bukan untuk pembelajaran esok hari. Selain itu, media 

pembelajaran merupakan bagian dari proses belajar guru. Dengan menyiapkan media 

pembelajaran, guru akan berusaha untuk semakin inovatif dan kreatif dalam 

mendesain pembelajaran. 

Melakukan kompetisi antar peserta didik pada proses pembelajaran. Peserta 

didik yang paling banyak mengumpulkan point mendapatkan sedikit hadiah dari 

guru. Sangat terlihat bahwa peserta didik sangat semangat sekali dalam berkompetisi, 

sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam proses tanya jawab. 

Memberikan sanksi kepada peserta didik yang membuat gaduh. Sanksi 

tersebut yaitu, peserta didik diminta guru menulis di selembar kertas penuh bahwa ia 

tidak akan membuat gaduh lagi ketika proses pembelajaran berlangsung, kemudian 

dimintakan tanda tangan kepada orang tua masing-masing.  

Memaksimalkan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah sebagai media 

pembelajaran. Selain itu, guru juga menyikapinya dengan melakukan pembelajaran 

di luar kelas. Berkomunikasi terlebih dahulu dengan guru-guru yang lain ketika akan 

melaksanakan pembelajaan di luar kelas, sehingga tidak akan bertabrakan dengan 

kelas yang lain. Apabila tidak memungkinkan untuk guru melaksanakan 

pembelajaran di luar kelas, pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas dengan 

membuat suasana menjadi semenarik mungkin.  
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Meminta peserta didik yang telah dibagi kelompok untuk membeli dan 

menyiapkan sendiri alat dan bahan yang diperlukan dalam praktik pembelajaran 

tersebut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Worowirastri dkk (2018: 24) 

menjelaskan bahwa dalam menentukan media pembelajaran tematik integratif, guru 

hendaknya mempertimbangkan analisis kebutuhan peserta didik, tujuan 

pembelajaran, perkembangan belajar siswa, alat pengukur keberhasilan belajar siswa, 

serta situasi dan kondisi di sekolah. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa: Kompetensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran tematik 

integratif cukup baik. Terlihat dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan 

berbagai macam media, baik media berbasis visual, audio maupun audio visual. 

Selain itu, guru memanfaatkan fasilitas sekolah, lingkungan sekitar sekolah, 

mempersiapkan media dari rumah, mengintegrasikan media dengan tema dan sub 

tema pembelajaran, menggunakan ulang media, dan melakukan peer review dengan 

teman sejawat.  

Dalam mengembangkan media pembelajaran tematik integratif, guru 

memiliki beberapa hambatan, yaitu: siswa belum lancar membaca, guru kurang ada 

waktu dalam menyiapkan media untuk pembelajaran esok hari, tidak semua peserta 

didik aktif dalam pembelajaran, suasana kelas tidak terkondisikan, sarana dan 

prasarana kurang memadai, lokasi untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas 

sempit, dan mencari serta menyediakan alat dan bahan yang digunakan dalam praktik 

pembelajaran. 

Solusi yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: 

guru memberikan jam tambahan dan buku penghubung, guru mempersiapkan media 

ketika ada waktu longgar, karena membuat dan menyiapkan media merupakan 

bagian dari proses belajar guru, melakukan kompetisi dan memberi sanksi pada 

peserta didik yang membuat gaduh, guru memaksimalkan bahan-bahan di sekitar 

sekolah, berkomunikasi dengan guru lain ketika akan melaksanakan pembelajaran di 

luar kelas, dan meminta peserta didik menyediakan alat dan bahan sendiri. 
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