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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan landasan utama bagi kemajuan suatu bangsa, hal ini 

dikarenakan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya 

sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan berfungsi mengembangkan 

segala potensi yang dimiliki manusia secara optimal baik dalam aspek fisik, 

intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Hal tersebut tercantum dalam 

undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 

mengenai fungsi pendidikan, bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

tuhan yang maha esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan penjelasan tersebut pendidikan berpengaruh penting terhadap 

perkembangan sumber daya manusia baik secara intelektual maupun moral. 

Salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah melalui 

lembaga pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan sekolah dasar 

yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran. Kemajuan teknologi juga 

berperan penting khususnya pada bidang pendidikan untuk 

mengimplementasikan suatu kegiatan proses pembelajaran. Hasan (2017:137) 

mengatakan bahwa: 

in a boarder way, the function of national education is a develop the ability 

and form the character and civilization of dignified nation in order to 

educate the life of the nation, in order to develop the potential of the 

learners to be a human being who believes and cautious to god the 

Almighty, noble, healthy, knowledgeable, capable, competent, independent, 

and become a democratic and responsible citizen. 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah dipaparkan bahwa secara umum, fungsi 

pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mendidik 

kehidupan bangsa, dalam rangka mengembangkan potensi pembelajar menjadi 
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manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulia, sehat, 

berpengetahuan luas, kompeten, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, dengan adanya suatu teknologi 

tersebut guru dapat menerapkan berbagai media yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa dan tujuan dari pembelajaran tersebut. Media juga dapat mempermudah 

guru untuk mengefektifkan proses pembelajaran lebih menarik, khususnya pada 

pembelajaran tematik. 

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting karena peran guru tidak hanya sebatas menjadi pengajar 

(menyampaikan ilmu pengetahuan), tetapi juga sebagai pembimbing, 

pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

pembelajaran tertentu. Era globalisasi ini guru harus mampu menguasai 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga akan 

mempermudah guru sebagai pelaksana pembelajaran. Permendiknas nomor 16 

tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi utama yakni, 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesioanal. keempat 

kompetensi tersebut terintegraasikan dalam kinerja guru. 

Proses pembelajaran merupakan salah unsur penting untuk mencapai 

keberhasilan dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Ketikan proses 

pembelajaran berlangsung terjadi interaksi antara guru dan siswa yang 

memungkinkan guru untuk dapat mengenali karakteristik serta potensi yang 

dimiliki siswa terlebih lagi dengan menggunakan media video mampu 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Daulay 

(2017:96) mengatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar sebagai 

pelengkap komponen suatu pembelajaran guru harus menggunakan media yang 

mampu merangsang proses pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. 

Sedangkan Pernama (2015:135) berpendapat bahwa media adalah sebagai suatu 

alat, sarana atau perangkat yang berfungsi menyampaikan pesan dari sumber 

untuk diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Setiawan (2018:101) juga 
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mengatakan bahwa media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang menjadi 

sarana penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga apa yang 

disampaikan dapat diterima dengan baik.  

Media menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Hamdani (2011:249) berpendapat bahwa 

media video atau audio visual merupakan kombinasi audio dari visual atau bisa 

disebut media pandang dengar. Contoh media audio visual atau video, 

diantaranya program video atau televisi, video atau televisi instruksial, dan 

program slide suara (Soundslide), dll. Media pembelajaran video yang efektif 

dan kreatif akan menarik perhatian siswa sehingga akan mempermudah siswa 

cepat dalam menangkap, memahami, dan menguasai materi yang diajarkan 

terutama dalam pembelajaran tematik. Hidayati (2016:9) mengatakan bahwa 

pembelajaran tematik akan sangat mungkin untuk mengambil keuntungan dari 

pengetahuan yang telah diperoleh secara langsung.  

Pembelajaran tematik memberikan peluang bagi siswa untuk 

mengembangkan tiga domain tujuan pendidikan secara bersamaan. Domain 

ketiga dari tujuan pendidikan termasuk kognitif, afektif dan psikomotor. Jihad 

(2014:252-253) berpendapat bahwa pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu dan pengikat 

materi dari beberapa mata pelajaran secara terintegrasi dalam pertemuan tatap 

muka dan/ atau praktik pengamatan pembelajaran. Pembelajaran tematik 

menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam sebuah tema sebagai wadah 

yang relevan dengan pengalaman siswa sehari-hari dan relevan dengan 

perkembangan zaman. Apalagi dengan diterapkannya media video pada 

pembelajaran tematik akan menambah suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, sekaligus menjadikan siswa dapat belajar aktif dan terlibat 

langsung dalam kehidupan nyata. 

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada guru SD di SDN Mukiran 03, masih terdapat beberapa guru yang belum 

mahir dalam menggunakan teknologi khususnya dalam menerapkan media 

pembelajaran video yang berakibat pada proses pembelajaran yang tidak 
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berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. selain itu, guru lebih memilih 

dan menggunakan video pembelajaran dengan mencari lewat internet dan 

sumber lain daripada menggunakan video pembelajaran yang dibuat guru itu 

sendiri sesuai dengan kreativitas guru. Faktor penyebab salah satunya adalah 

waktu dan biaya yang kurang memadai dalam proses pembuatan video 

pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan dari beberapa jurnal penelitian yang 

relevan bahwa Penelitian Febriani (2017:15) bahwa beliau melakukan penelitian 

eksperimen tentang pengaruh penggunaan media video terhadap motivasi dan 

hasil belajar kognitif peserta didik. Penelitian Abduh (2015:123) bahwa beliau 

mengatakan bahwa guru kesulitan mengembangkan media pembelajaran 

tematik-terintegratif beliau lebih ingin meneliti kepada pengembangan media 

pembelajaran tematik-terintegratif. Penelitian Faiza (2016:30) bahwa penelitian 

beliau membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi guru pada pemanfaatan 

media berbasis komputer. sehingga penelitian ini lebih menekankan kepada 

problematika guru dalam menerapkan media video pembelajaran.  

Berdasarkan kondisi kenyataan dari paparan paragraf sebelumnya, 

kemungkinan penyebab munculnya kendala guru dalam menerapkan media 

audio visual diantaranya; (1) guru belum terlalu mahir dalam menggunakan 

teknologi, (2) Jarang dilaksanakan pelatihan mengenai perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang mendukung dalam menerapkan 

media pembelajaran video, (3) usia guru SD khususnya yang mengampu di kelas 

rendah SDN Mukiran 03 yang hampir menginjak usia tua, (4) kurangnya waktu 

dalam membuat media video sendiri yang efektif dan menarik untuk diterapkan 

pada saat pembelajaran. Selain itu juga dalam penerapan media video harus 

sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. 

Kesenjangan mengenai kondisi yang dialami guru tersebut, dapat 

berpengaruh pada kompetensi guru dan mutu pendidikan serta terhadap kualitas 

pembelajaran tematik pada siswa kelas rendah di SDN Mukiran 03. Media 

pembelajaran menjadi salah satu komponen penting pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Siswa akan tertarik mengikuti pembelajaran apabila pembelajaran 

itu menarik dan menyenangkan namun juga tetap edukatif. Untuk menciptakan 
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pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan edukatif diperlukan media 

pembelajaran yang juga relevan dengan materi yang akan disampaikan. 

Berdasarkan pemaparan dari permasalahan dari problematika guru dalam 

menerapkan media video pembelajaran, maka peneliti memfokuskan penelitian 

dengan judul “Problematika Guru Dalam Menerapkan Media Pembelajaran 

Video Pada Pembelajaran Tematik Kelas Rendah di SDN Mukiran 03.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan media video pada pembelajaran tematik kelas 

rendah di SDN Mukiran 03? 

2. Apa problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan media video pada 

pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03? 

3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi problematika guru dalam menerapkan 

media video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan tentang penerapan media video pada pembelajaran 

tematik kelas rendah di SDN Mukiran 03. 

2. Untuk mendiskripsikan tentang problematika yang dihadapi guru dalam 

menerapkan media video pada pembelajaran tematik kelas rendah di SDN 

Mukiran 03. 

3. Untuk mendiskripsikan tentang solusi untuk mengatasi problematika guru 

dalam menerapkan media video pada pembelajaran tematik kelas rendah di 

SDN Mukiran 03. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, peneliti berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi dunia pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Menjadi landasan, acuan bagi guru dalam menerapkan media pembelajaran 

video di sekolah dasar dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi penelitian yang akan datang serta bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan rujukan, referensi, dan masukan bagi kepala sekolah untuk 

memberikan pelatihan kepada guru dalam menerapkan media video yang 

berkualitas dan agar lebih baik lagi dalam mengevaluasi serta mengkaji 

peningkatan untuk meningkatkan mutu sekolah. 

b. Bagi Guru 

Sebagai masukan guru dalam menerapkan media video serta menjadi 

bahan pertimbangan dalam pembelajaran dengan memilih metode dan 

media pembelajaran sebagai usaha untuk menarik minat dan motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti lain untuk menelaah secara mendalam terhadap aspek yang 

berkaitan dengan penerapan media video pembelajaran pada siswa kelas 

rendah di Sekolah Dasar. 

 

 

 

 

 

 


