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BAB I 

PENDAHULUAN 

            Bab I memaparkan beberapa cakupan yang dibahas dalam penelitian ini. 

Cakupan tersebut antara lain  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah. Adapun penjelasan masing-

masing cakupan sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). Dunia pendidikan tentunya 

tidak lepas dari adanya sosok seorang guru yang merupakan salah satu komponen 

penentu keberhasilan pendidikan. Guru harus memiliki kreativitas tinggi untuk 

mengemas atau merancang sebuah proses pembelajaran (Satori, 2009:229). 

Adanya kreativitas guru dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan (Damuri, dkk. 2014:2). 

        Kreativitas menurut Rachmawati & Kurniati (2010:13) merupakan 

kemampuan sesorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan 

maupun karya yang berbeda. Menurut Elizabeth Hurlock kreativitas adalah suatu 

proses yang menghasilkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun objek 

dalam bentuk baru (Sudarma, 2013:73). Kreativitas guru adalah kemampuan guru 

dalam menciptakan hal-hal baru sehingga memiliki variasi didalam mengajar 

sehingga membuat peserta didik lebih aktif dan kreatif (Oktavia, 2014:809).  
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        Pendidikan yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan 

media pembelajaran (Mawaddah, 2015:2). Pengertian media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Muspawi & Maryono, 

2014:91). Kualitas pendidikan dapat ditentukan melalui pemahaman guru 

bagaimana menyediakan dan memanfaatkan media pembelajaran (Mawaddah, 

2015:2).   

        Pemanfaatan media pembelajaran oleh guru bertujuan agar indikator-

indikator yang diharapkan dapat tercapai. Ketercapaian tersebut dapat diketahui 

dengan adanya perubahan-perubahan tingkah laku pada peserta didik baik pada 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Gunawan, 2013:2). Ketiga aspek 

tersebut sangat penting karena dengan ketiga aspek tersebut peserta didik dapat 

berkembang secara optimal.  

        Peserta didik dapat membangun pengetahuannya dengan media yang telah 

disediakan dan dimanfaatkan oleh guru. Media pembelajaran dapat membantu 

peserta didik untuk berpikir konkrit dengan melihat bentuk nyata dari materi yang 

diberikan guru (Mawaddah, 2015:2). Oleh karena itu, sekolah dan lembaga 

pendidikan perlu memperhatikan ketersediaan media pembelajaran juga 

pemanfaatannya oleh guru dalam proses pembelajaran (Gunawan, 2013:2). 

         SDN Lowokwaru 2 Malang merupakan sekolah dasar dengan sarana dan 

prasarana yang bagus untuk mendukung belajar peserta didik. SDN Lowokwaru 2 

telah menerapkan kurikulum 13 sehingga pembelajarannya menggunakan tematik. 

Menurut Majid (2014:80) pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran, 

sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta.  
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        Pembelajaran tematik menekankan peserta didik  untuk aktif mencari dan 

menemukan sendiri konsep maupun prinsip secara holistik dan otentik.  Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana 

belajar. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami 

konsep-konsep yang abstrak (Majid, 2014:190).  

        Berdasarkan fenomena di lapangan umumnya pembelajaran masih bersifat 

searah dari guru kepada peserta didiknya.  Akibatnya, pembelajaran seringkali 

bersifat monoton, kurang menarik dan kurang memberikan motivasi.  

Pembelajaran yang sedemikian rupa juga dapat menimbulkan sikap pasif pada 

peserta didik (Oktavia, 2014:809).  

        Berdasarkan hasil observasi awal dan hasil wawancara dengan guru kelas 

V SDN Lowokwaru 2 Malang, guru tidak mengalami kesulitan dalam 

menjalankan Kurikulum 13. Guru merasa bahwa pembelajaran tematik lebih 

mudah untuk diterapkan dibandingkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas V yaitu dengan cara 

memancing pengetahuan siswa dengan cara melontarkan beberapa pertanyaan. 

Guru hanya memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah untuk membantu siswa 

memahami pelajaran.   

        Kajian mengenai pemanfaatan penelitian di kelas V SDN Lowokwaru 2 

Malang belum pernah dilakukan. Bersadarkan fakta tersebut, maka  peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kreativitas Guru 

dalam Memanfaatkan Media pada Pembelajaran Tematik Kelas V di SDN 

Lowokwaru 2 Malang”. 



4 
 

1.2 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kreativitas guru dalam perencanaan dan pemilihan 

media pembelajaran tematik kelas V di SDN Lowokwaru 2 Malang?  

2. Bagaimana strategi guru dalam  memanfaatkan media sebagai alat bantu dalam 

pembelajaran tematik kelas V di SDN Lowokwaru 2 Malang? 

3. Apa saja hambatan yang dialami oleh guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran tematik kelas V di SDN Lowokwaru 2 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

        Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan 

dengan tujuan:  

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kreativitas guru dalam perencanaan dan 

pemilihan media pembelajaran tematik kelas V  di SDN Lowokwaru 2 Malang. 

2. Mendeskripsikan strategi guru dalam  memanfaatkan media sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran tematik kelas V  di SDN Lowokwaru 2 Malang. 

3. Menjelaskan hambatan yang dialami oleh guru dalam memanfaatkan  media 

pembelajaran tematik kelas V di SDN Lowokwaru 2 Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

        Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara  teoretis dan praktis, 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis, secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan atau pembaharuan yang bersifat teoretik dalam segi pendidikan 
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bagi sekolah dasar terutama bagi guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran.   

2. Secara praktis  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.  

b. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

oleh guru di SDN Lowokwaru 2 Malang agar lebih baik  dalam mengajar dan 

memanfaatkan media di setiap pembelajaran.  

c. Dinas atau Instansi terkait 

Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dinas terkait untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan media pada tingkat satuan pendidikan 

khususnya tingkat sekolah dasar. 

 

1.5 Batasan Masalah 

         Kreativitas guru adalah kemampuan guru dalam menciptakan hal-hal baru 

sehingga memiliki variasi didalam mengajar sehingga membuat peserta didik 

lebih aktif dan kreatif (Oktavia, 2014:809). Kreativitas guru sangat beraneka 

ragam di antaranya  kreativitas dalam managemen kelas, mengelola pembelajaran, 

dan pemanfaatan  media. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membatasi 

masalah yang akan diteliti pada kreativitas guru dalam memanfaatkan media 

pembelajaran. Penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti terhadap guru kelas V 

SDN Lowokwaru 2 Malang.  
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1.6 Penegasan Istilah 

  Agar permasalahan tidak meluas, maka perlu didefinisikan beberapa istilah 

sebagai berikut: 

1. Kreativitas menurut Rachmawati & Kurniati (2010:13) merupakan kemampuan 

sesorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun 

karya yang berbeda. Menurut Oktavia (2014: 809) kreativitas merupakan suatu 

kemampuan mengubah dan memperkaya dunianya dengan penemuan dibidang 

ilmu teknologi, seni, dan penemuan dibidang lainnya. Berdasarkan pada 

pendapat diatas, maka yang dimaksut kreativitas dalam penelitian ini adalah 

suatu kemampuan seseorang untuk mengasilkan sesuatu yang baru yang belum 

pernah ada sebelumnya.  

2. Menurut Gearlach & Ely (dalam Fathurohman & Sutikno, 2007:65) media 

pembelajaran merupakan materi atau kejadian membangun kondisi yang 

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan atau 

sikap. Menurut Atwi Suparman (dalam Fathurohman & Sutikno, 2007:65) 

media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

atau informasi dari pengirim kepada penerima pesan. Berdasarkan pada 

pendapat diatas, maka yang dimaksut media pembelajaran  dalam penelitian ini 

adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

pengirim pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa) guna untuk merangsang 

fikiran dan minat peserta didik.  

3. Menurut Majid (2014:80) pembelajaran tematik merupakan model 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa 

mata pelajaran, sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada peserta 
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didik. Menurut Trianto (2011:147) pembelajaran tematik sebagai model 

pembelajaran termasuk satu tipe/jenis dari pada model pembelajaran terpadu. 

Pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna. Berdasarkan 

pada pendapat diatas, maka yang dimaksut pembelajaran tematik dalam 

penelitian ini adalah pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa mata 

pelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


