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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru adalah unsur penting di dalam keseluruhan sistem pendidikan. 

Karena itu peranan dan kedudukan guru demi meningkatkan mutu dan kualitas 

peserta didik harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Di dalam 

pendidikan, guru berperan sebagai pengelola proses pembelajaran guna mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru dianggap sebagai orang yang banyak 

mengetahui kondisi belajar dan permasalahan belajar yang dihadapi oleh peserta 

didik karena hampir setiap hari guru berhadapan dengan peserta didik. Dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 tentang Guru dan Dosen juga 

menyebutkan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Berdasarkan pasal tersebut, kemampuan guru dalam proses pembelajaran 

merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap guru guna 

mendukung profesinya dalam memberikan pengajaran kepada peserta didik. Hal 

ini disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang 

menyatakan bahwa peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk 

secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. 

Maka dari itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan 

kepada peserta didik, guna mengkonstruksi pengetahuan dalam proses 

kognitifnya. Kemampuan kognitif peserta didik usia SD berada pada tahap 

operasional konkret, di mana pada tahap ini peserta didik masih membutuhkan 

adanya benda-benda konkret dalam proses mengkonstruk pemahamannya. Oleh 
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sebab itu media pembelajaran sangat dianjurkan untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu yang dapat 

mempermudah proses pembelajaran. Media pembelajaran juga bisa digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau 

keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

pembelajaran. Dengan adanya media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, peserta didik akan lebih memahami materi yang disampaikan oleh 

guru dan tidak merasa jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung. Menurut 

Hamalik yang dikutip oleh Fajriah & Churiyah (2016:109) mengatakan bahwa 

penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat merangsang 

keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh psikologis pada peserta didik. Hal ini terkait dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setyorini & Churiyah (2016:138) yang 

mengatakan bahwa penggunaan media adalah cara yang efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Menurut Prasetya (2015:12) mengemukakan beberapa fungsi media 

pembelajaran yaitu: 1) meningkatkan kualitas pembelajaran; 2) media 

pembelajaran bisa mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran; 3) 

penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih jelas dan terarah; 4) pembelajaran 

menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar; 5) media pembelajaran 

meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir; 6) menghindari terjadinya 

verbalisme; 7) membangkitkan minat/motivasi; 8) menarik perhatian peserta 

didik; 9) mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan ukuran; 10) mengaktifkan 

peserta didik dalam kegiatan belajar; 11) mengefektifkan pemberian rangsangan 

untuk belajar; 12) peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan 

produktif; dan 13) memberikan perangsangan, pengalaman, dan persepsi yang 

sama. Dengan hal ini, adanya media pembelajaran dapat membantu seorang guru 

dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran dan dapat menumbuhkan perbedaan 

dalam mengajar yang dilakukan sebelumnya, terlebih pada kurikulum 2013 

sekarang ini yang menerapkan pembelajaran berbasis tema atau pembelajaran 
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tematik integratif yang lebih menuntut peserta didik yang berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya media pembelajaran dapat 

membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wotowirastri dkk (2018:21) 

mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran terutama pada pembelajaran 

tematik memiliki kekhasan yaitu saling terkaitnya muatan atau mata pelajaran 

yang diajarkan. Hal tersebut menuntut guru lebih kreatif untuk dapat menyajikan 

pembelajaran yang dapat menyatukan beberapa muatan tersebut. Dalam 

penelitian tersebut juga dikatakan bahwa kemampuan guru terkait pembelajaran 

tematik tidak hanya terkait kegiatan mengajar akan tetapi juga mencakup 

berbagai komponen pembelajaran. Salah satunya yaitu media pembelajaran 

(Wotowirastri dkk, 2018:20). Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Abduh 

(2015:130) mengatakan bahwa peserta didik menjadi lebih aktif bertanya dan 

mencari tahu ketika guru menerapkan media pembelajaran tematik integratif 

berbasis sosiokultural. Dengan pernyatan-pernyataan tersebut jelas terbukti 

bahwa media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam pembelajaran tematik 

integratif guna meningkatkan pemahaman dan kecerdasan peserta didik sehingga 

dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Oleh karena itu sudah menjadi 

tugas seorang guru dalam menciptakan suatu pembelajaran yang kreatif dan 

bermakna untuk peserta didik, dengan memanfaatkan media dalam proses 

pembelajarannya. 

Namun kenyataannya belum semua guru memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan media khusunya pada pembelajaran tematik integratif, 

sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahnun (2012:31) yang 

menunjukkan bahwa masih banyak guru yang mengajar dengan mengandalkan 

pada dirinya sebagai satu-satunya media atau sumber belajar, selain itu di 

pedesaan terpencil bisa dilihat bahwa penggunaan media hanya mengandalkan 

papan tulis sebagai media pembelajaran satu-satunya. Sedangkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Matijević, Topolovčan, & Rajić (2017:582) telah 

ditunjukkan bahwa guru hanya kadang-kadang atau jarang menggunakan 

berbagai jenis media digital, dengan pengecualian dari seringnya menggunakan 
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presentasi power point dan mencari informasi di internet. Kebanyakan guru juga 

belum mengoptimalkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar, yang 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik 

(Khanifah, Pukan, & Sukaesih, 2012:68). Padahal, lingkungan sekitar sekolah 

sangat cocok dan efektif untuk dimanfaatkan sebagai media dan sumber 

pembelajaran, seperti yang dikatakan oleh Khanifah, Pukan, & Sukaesih, 

(2012:72) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup. Berdasarkan pendapat para 

ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengembangkan 

media pembelajaran masih tergolong rendah. 

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. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka idealnya seorang guru harus 

mampu membuat, menggunakan, memanfaatkan, serta mengembangkan media 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar 

dapat menarik perhatian peserta didik, sehingga peserta didik dapat aktif di kelas, 
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tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, dan dapat menyadari 

tugas serta tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Selain itu, peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah tidak hanya terpenuhi dalam 

aspek koginitifnya saja, melainkan juga dapat terpenuhi dalam aspek afektif dan 

psikomotoriknya. Sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan materi yang 

sudah mereka dapatkan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 

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 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 pembelajaran yang 

dilangsungkan dengan mengikutsertakan media sebagai alat bantu penyampaian 

pesan/informasi kepada siswa. Lebih tepatnya kompetensi guru dalam membuat, 

menggunakan, memilih dan memanfaatkan media pembelajaran tematik 

integratif. Sehingga penulis mengambil judul “Kompetensi Guru dalam 
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Mengembangkan Media Pembelajaran Tematik Integratif di SD Negeri 9 

Purwodadi Kabupaten Grobogan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, 

maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi guru dalam mengembangkan media pembelajaran 

tematik integratif di SD Negeri 9 Purwodadi kabupaten Grobogan? 

2. Apa yang menjadi hambatan guru dalam mengembangkan media 

pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 9 Purwodadi kabupaten 

Grobogan? 

3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan hambatan guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 9 

Purwodadi kabupaten Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi guru dalam mengembangkan 

media pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 9 Purwodadi kabupaten 

Grobogan. 

2. Untuk mengetahui apa sajakah hambatan yang dialami guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 9 

Purwodadi kabupaten Grobogan. 

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran tematik integratif di SD Negeri 9 

Purwodadi kabupaten Grobogan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan di atas, penulis berharap dapat memberikan 

beberapa manfaat, baik secara teori maupun praktik dengan penjabaran sebagai 

berikut: 
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1. Bersifat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah dan memperkaya 

wawasan keilmuan bagi pembaca, khususnya tentang pengembangan 

media pembelajaran tematik integratif. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah gambaran dan 

informasi tentang persoalan yang dihadapi oleh guru kelas I, II, IV dan V 

dalam pengembangan media pembelajaran tematik integratif. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan atau dasar bagi 

peneliti-peneliti lain dalam mengembangkan penelitian selanjutnya. 

2. Bersifat Praktis 

a. Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan memberikan pengalaman yang berharga dalam bidang pendidikan 

serta sebagai pijakan penulis dalam melaksanakan penelitian selanjutnya 

agar lebih baik dan lebih sempurna. 

b. Bagi peserta didik, diharapkan dengan adanya media pembelajaran dalam 

pembelajaran tematik integratif dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar peserta didik dalam pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang 

efektif dan efisien kepada pendidik SD N 9 Purwodadi agar memiliki 

kompetensi yang baik dalam mengembangkan media pembelajaran 

tematik integratif. 


