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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagaamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara (Undang-undang No. 20 Tahun 2003). 

Peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan 

mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi 

lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya 

adalah makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk 

lainnya. 

Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas hidup 

suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu 

bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan 

suatu bangsa. 
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Berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan salah satunya dalam pembaharuan kurikulum. Berkaitan dengan 

pembaharuan kurikulum, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya 

diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, yang 

dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tuntutan teknologi. Oleh 

sebab itu, merupakan langkah yang positif ketika pemerintah (Mendikbud) 

merevitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang 

pendidikan termasuk dalam pengembangan Kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar 

yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya.  

Melalui pengembangan Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan 

berbasis kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang 

bermartabat, dan masyarakatnya memiliki nilai tambah dan nilai jual yang 

bisa ditawarkan kepada orang lain dan bangsa lain di dunia, sehingga kita 

bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Hal ini dimungkinkan, jika implementasi kurikulum 2013 benar-benar 

dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovaif, dan berkarakter.  

Sebagaimana yang dinyatakan Mulyasa (2013: 40) salah satu kunci 

sukses yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum 2013 adalah 

kreativitas guru, karena guru merupakan faktor penting yang besar 

pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik 

dalam belajar.  
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Guru berperan penting dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga 

guru dituntut memiliki pandangan terhadap bagaimana menciptakan situasi 

dan kondisi belajar yang diharapkan karena gurulah yang terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran. Selain menguasai Ilmu pengetahuan, kreativitas 

seorang guru sangatlah mendukung kegiatan proses pembelajaran terutama 

pada tingkat Sekolah Dasar (SD), dimana peserta didik pada tingkat kelas 

awal masih berfikir secara konkrit, jadi dibutuhkan media yang tepat untuk 

membantu kegiatan proes pembelajaran di kelas. Kreativitas seorang guru 

dapat ditunjukkan melalui bagaimana guru mengelola pembelajaran 

khususnya dalam pengelolaan media pembelajaran yang digunakan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kegiatan proses pembelajaran, media dikenal sebagai alat bantu 

mengajar yang dapat mempermudah tugas guru dalam mengajar. Media 

pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan peserta didik 

sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah 

informasi baru pada diri peserta didik (Haryono, 2013: 48). Media memiliki 

peranan penting dalam kegiatan pembelajaran, yaitu untuk menjelaskan hal-

hal abstrak dan dapat mewakili guru sebagai alat komunikasi materi 

pembelajaran.  

Media pembelajaran akan membuat pengetahuan semakin abstrak jika 

hanya disampaikan melalui bahasa verbal (Haryono, 2014: 48). Hal tersebut 

akan mengakibatkan terjadinya verbalisme, yaitu peserta didik hanya 

mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna yang dimiliki 
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kata tersebut. Selain itu, penyampaian informasi yang hanya melalui bahasa 

verbal dapat menurunkan gairah belajar peserta didik dalam menagkap pesan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Padahal untuk memahami 

sesuatu idealnya memerlukan pengalaman langsung yang melibatkan fisik 

maupun psikis peserta didik.  

Pada kenyataannya memberikan pengalaman langsung pada peserta 

didik bukanlah sesuatu yang mudah. Hal ini karena tidak semua pengalaman 

dapat langsung dipelajari oleh peserta didik. Maka dari itu, media berperan 

penting dalam suatu kegiatan pembelajaran. Melalui media, materi yang 

bersifat abstrak bisa menjadi lebih konkret.  

Berdasarkan hasil observasi di Lapangan pada saat PPL di SD. Islam 

Mohammad Hatta yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari-20 Maret 2015 

diketahui bahwa, pada saat guru mengajar tanpa media pembelajaran dengan 

menggunakan lembar kerja terlihat bahwa peserta didik banyak yang bermain 

sendiri, menggangu temannya dan melakukan hal lainnya seperti 

menggambar, namun ketika peneliti sebagai guru PPL mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran atau melakukan permainan, peserta didik 

lebih aktif dan bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga dapat 

diketahui bahwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas awal, terutama di 

kelas I dan II peserta didik lebih tertarik dan senang belajar dengan 

menggunakan media pembelajaran, dan jika peserta didik diminta 

mengerjakan latihan soal-soal peserta didik kurang bersemangat, mereka juga 

terkadang kurang dapat menyampaikan kesulitannya selama pembelajaran 

berlangsung.  
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Melihat kondisi tersebut, maka sangat diperlukan adanya kreativitas 

guru dalam penggunaan media pembelajaran. Guru kelas I, menjelaskan 

bahwa media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam 

kegiatan pembelajaran, media pembelajaran merupakan alat yang dapat 

mewakili guru terutama materi/ bahan ajar yang sulit disampaikan guru 

melalui sebuah kalimat, dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik 

melalui media pembelajaran.  

Hal tersebut menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih 

jauh dan mendalam tentang “Analisis Kreativitas Guru dalam Penggunaan 

Media Pembelajaran pada Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kelas Awal SD. 

Islam Mohammad Hatta Kota Malang.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana bentuk kreativitas guru dalam penggunaan media 

pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 di kelas awal SD. 

Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

1.2.2 Apa kendala kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran 

pada pelaksanaan kurikulum 2013 di kelas awal SD. Islam Mohammad 

Hatta Kota Malang? 

1.2.3 Bagaimana upaya pengembangan kreativitas guru dalam penggunaan 

media pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 di Kelas awal 

SD. Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Mendeskripsikan bentuk kreativitas guru dalam penggunakan media 

pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 di kelas awal SD. 

Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

1.3.2 Mendeskripsikan kendala kreativitas guru dalam penggunaan media 

pembelajaran di kelas awal SD. Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

1.3.3 Mendeskripsikan upaya pengembangan kreativitas guru dalam 

penggunaan media pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 di 

kelas awal SD. Islam Mohammad Hatta Kota Malang? 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin diperoleh setelah melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pengembangan ilmu pendidikan dalam meningkatkan kreativitas guru  

terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar serta 

meminimalkan kesulitan belajar peserta didik dalam memahami 

materi yang disampaikan guru.   
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1.4.2.2 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

dan masukan dalam penggunaan media pembelajaran berdasarkan 

kurikulum 2013, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas 

guru.  

1.4.2.3 Bagi Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-

masukan kepada pihak-pihak sekolah bagi pengembangan dan 

peningkatan dan kreativitas guru dalam penggunaan media 

pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 di kelas awal SD. 

Islam Mohammad Hatta Kota Malang, sehingga diharapkan dapat 

mendorong kompetensi sehat dalam kreativitas guru. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti  

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi peneliti dalam 

kegiatan pembelajaran agar lebih kreatif dalam menggunakan 

media pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran. 

2. Dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya dalam 

mengembangkan keilmuan dan juga sebagai perbandingan 

hasil penelitian yang dilakukan.  

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menimbulkan kerancuan yang 

dikarenakan luasnya pembahasan juga keterbatasan penelitian, kemampuan 

dan pengetahuan, untuk itu peneliti bermaksud membatasi masalah ini pada: 
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1.5.1 Penelitian ini hanya dilaksanakan di kelas awal SD. Islam Mohammad 

Hatta Kota Malang  

1.5.2 Subyek dalam penelitian ini adalah guru kelas I dan II SD. Islam 

Mohammad Hatta Kota Malang.  

1.5.3 Batasan yang dipilih oleh peneliti adalah mengacu pada kreativitas guru 

dalam menggunakan media pembelajaran, sedangkan untuk materi 

pelajaran, peneliti menyesuaikan dengan tema, subtema, dan 

pembelajaran yang disampaikan guru sesuai RPP yang ada.   

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru baik gagasan maupun karya nyata yang berbentuk aptitude 

maupun non aptitude baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan 

hal-hal yang sudah ada yang semuanya berbeda dengan apa yang telah 

ada sebelumnya. (Rocky, 2012:5) 

1.6.2 Media Pembelajaran adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. (Gerlach & Ely dalam Arsyad, 

2011: 3) 

1.6.3 Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang 

untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21. (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013: iii). 

 


