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Sdn I Jenangan  Ponorogo. Skripsi. Jurusan 
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Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. 

Mukhlas, M. Pd.  

 

Kata Kunci: Guru dan Variasi Pembelajaran. 
Keterampilan mengadakan variasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran masih dalam tahap penggunaan 

fasilitas dan media yang ada sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan saat ini. Akan tetapi sampai saat ini guru dalam 

menggunakan media yang tersedia di sekolahan masih 

kurang. Karena guru masih banyak menggunakan metode 

ceramah. Selain itu peserta didik masih cenderung memilih 

dijelaskan dalam memahami materi tanpa adanya 

penggunaan metode atau strategi yang tersedia di sekolah.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk 

mendeskripsikan upaya guru sebagai educator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di SDN I 

Jenangan.(2) Untuk mendeskripsikan upaya guru sebagai 

motivator dalam mengembangkan pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan. (3) Untuk mendeskripsikan upaya guru 

sebagai fasilitator dalam mengembangkan pembelajaran 

tematik di SDN I Jenangan. 



3 
 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam 

pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun teknik 

analisisnya, peneliti menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangknya zaman, nama, 

dan setatus guru terus berkembang. Dinamika 

perkembangan zaman perkembangan yang ada di 

sekitar kita sangat berpengaruh pada suatu pendidikan 

bagi guru mampu perserta didik. Dengan adanya suatu 

perkembangan dalam setiap zaman posisi sosial guru di 

masyarakatpun turut berkembang, karena adanya suatu 

perkembangan sosial budaya di masyarakat dan 

perkembangan di lembaga pendidikan itu sendiri. 

Guru sebagai komponen  penting dari tenaga 

kependidikan, memiliki tugas untuk melakasankan 

proses pembelajaran. Saat pelaksanaan pembelajaran 

guru diharapkan paham tentang strategi pembelajaran, 

agar dalam pelaksaan pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan lancar sesuai dengan yang 

direncanakan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalia diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan 

bangsa”.
1
 

                                                           
1
 UU Sisdiknas, Pasal I Ayat I No. 20 Tahun 2003.  
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Menurut WS. Winkel sebagaiman dikutip 

Miftahul Ulum bahwa pendidik atau guru adalah orang 

yang menuntun peserta didik untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik atau sempurna. Dalam 

kapasitasnya sebagai pendidik, guru dituntuk untuk 

dapat menjadi teman bagi peserta didik dan sekaligus 

dapat menjadi inspirator dan korektor.
2
   

Guru yang professional adalah guru yang 

memiliki seperangkat kompetensi, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru dalam melaksanakan tugas kepropesionalanya. 

Menurut projek pembinaan pendidikan guru (P3G) 

sebagaimana dikutip Momon Sudarman mengatakan, 

ada sepuluh kompetensi guru, yaitu menguasai bahan, 

mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, 

menggunakan media atau sumber belajar, menguasai 

landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar 

mengajar, menilai prestasi belajar, mengenal fungsi dan 

layanan bimbingan penyuluhan, mengenal dan 

menyelenggarakan administrasi sekolah, dan 

memahami serta menafsirkan hasil penelitian guna 

keperluan pengajaran.
3
 

Peran seorang guru yang maksimal sebagai 

perancang pembelanjaran untuk memotivasi dalam 

mengemas pembelajaran. Penguasaan guru untuk 

                                                           
2
 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru, ( Ponorogo;  Stain 

Ponorogo Press; 2011), 11 
3
 Momon Sudarma, Profesi Guru, ( Jakarta, PT Radjagrafindo 

Persada, 2013), 132 



10 
 

 

mengelola kelas dengan baik akan berhasil guna 

mencapai tujuan pembelajaran. Guru yang kreatif akan 

memunculkan peserta didik yang kreatif pula.
4
 

Guru akan menjadi anutan (teladan, contoh yang 

baik) yang akan ditiru oleh para peserta didiknya. 

Bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi hal-hal yang 

buruk pun akan mereka tiru. Guru yang baik (bukan 

hanya guru yang professional) tentu akan memiliki 

kepribadian yang baik pula.
5
 Guru memiliki banyak 

tugas, baik yang terkait oleh dinas maupun di luar 

dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila 

dikelompokkan, terhadap tiga jenis tugas guru, sebagai 

berikut: tugas dalam bidang profesi, tugas sebagai 

bidang kemanusiaan, dan tugas sebagai bidang 

kemasyarakatan
6
.  

Menurut Penelope Peterson  sebagaimana 

dikutip Abdul Majid bahwa  guru harus dapat 

memanfaatkan ruang kelas, pilihan kegiatan 

pembelajaran dan materi, dan cara mengelompokan 

peserta didik. Pendapat lain mengemukakan bahwa 

guru sebagai aspek ekpresif mengajar (karakteristik 

hubungan emosional antar peserta didik dan guru, 

seperti hangat atau formal) dan sebagai aspek 

instrumental (bagaimana guru melaksanakan tugas 

                                                           
4
 Asis Syaifudin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, 

(Bandung; PT Remaja Rosda Karya; 2016), 30 
5
 Chaerul Rochman, Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi 

Kepribadian Guru, (Bandung; Nuansa Cendekia; 2011), 17 
6
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung; PT Remadja 

Rosdakarya; 2014), 272 
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pengajaran, mengatur pembelajaran, dan menetapkan 

standar kelas).
7
 

Keterampilan mengadakan variasi merupakan 

keterampilan guru dalam  menggunakan bermacam-

macam kemampuan untuk mewujudkan tujuan  belajar 

peserta didik sekaligus mengatasi kebosanan dan 

menimbulkan  minat, gairah, dan aktifitas belajar yang 

efektif. Penggunaan variasi  dimaksudkan agar peserta 

didik terhindar dari perasaan jenuh dan  membosankan 

yang menyebabkan perasaan malas menjadi muncul. 

Pembelajaran sepantasnya tidak monoton, berulang-

ulang, dan  menimbulkan rasa jengkel pada diri peserta 

didik. Pembelajaran yang menyenangkan artinya 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang 

menggembirakan, sehingga tercipta suasana yang 

kondusif. Pembelajaran yang menyenangkan suatu 

proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat sebuah 

kebersamaan yang kuat antara pendidik dan peserta 

didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan, dan 

guru menciptakan suasana yang demokratif.
8
 

Pengembangan variasi belajar merupakan upaya 

yang terencana dan sistematis dalam menggunakan 

berbagai komponen yang memengaruhi kegiatan belajar 

mengajar. Suatu proses pembelajaran merupakan 

pengejawantahan suatu rasa ingin tahu manusia dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan kepribadiannya. Oleh karena itu, variasi dalam 

                                                           
7
 Ibid;273 

8
 Syaifudin dan Ika Berdiati, Pembelajaran Efektif, 33 
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kegiatan pembelajaran mutlak diperlukan dan penting 

dilakukan oleh guru sebagai penggerak utama 

terjadinya kegiatan pembelajaran.
9
 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan 

interaksi antara guru dan peserta didik. Kualitas 

hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran sebagaian besar ditentukan oleh 

pribadi pendidik dalam kegiatan mengajarnya dan 

peserta didik dalam belajar. Hubungan tersebut 

mempengaruhi kesediaan peserta didik untuk 

melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, bila 

terjadi hubungan yang positif antara pendidik dan 

peserta didik, hal ini akan berdampak pada peserta didik 

untuk secara bersungguh-sungguh berinteraksi dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut.
10

 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk mengkaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada peserta didik. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan keterlibatan 

peserta didik dalam proses belajar secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih 

untuk menekunkan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung peserta 

didik akan memahami konsep-konsep yang mereka 

                                                           
9
 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung; PT Remajda 

Rosdakarya; 2014), 262 
10

 Jhoni Dimyati, Pembelajaran Terpadu, (Jakarta; PT Karishma 

Putra Utama, 2016) 2 
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pelajari dan menghubungkanya melalui konsep lain 

yang telah dipahaminya.
11

 

Penetapan pembelajaran tematik dalam 

pembelajaran di kelas rendah SD tidak terlepas dari 

perkembangan akan konsep pendekatan terpadu itu 

sendiri, karena pada dasarnya pembelajaran tematik 

merupakan terapan dari pembelajaran terpadu. 

Pendekatan terpadu berawal dari konsep interdisipliner 

dalam kurikulum terpadu yang dikemukakan oleh Jacob 

sebagaimana dikutip Abdul Majid bahwa kurikulum 

terpadu cenderung lebih memandang bahwa suatu 

pokok bahasan harus terpadu (integrated) secara 

menyeluruh
12

. 

Keterpaduan ini dapat dicapai melalui 

pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan 

alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau 

mata pelajaran yang diperlukan. Adapun batas-batas 

antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Kurikulum 

terpadu memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk belajar secara kelompok maupun individu dengan 

lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber 

belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu 

terpenuhi.  

Dari hasil wawancara di SDN I Jenangan 

Ponorogo, terlihat bahwa peserta didik dalam 

memahami materi satu kemateri lain masih agak susah, 

                                                           
11

 Samsudin, Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan Sd/Mi, (Jakarta; Litera Prenada Media Group, 2008) 48  
12

 Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung; PT 

RemadjaRosda Karya, 2014), 80 
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dalam memahamkan antara materi satu kemateri yang 

lainya masih kurang maksimal karena ada kendala 

waktu dan pemahaman setiap siswa. Seperti dalam 

pembelajaran tematik dapat dilihat dari hasil nilai setiap 

peserta didik masih kurang memenuhi standar yang 

telah ditentukan. Standar penilaian minimal 6 tetapi 

masih banyak peserta didik yang belum mencapai 6 

atau masih banyak mendapat nilai 5 atau bahkan di 

bawahnya.
13

 

Selain itu, adanya sebuah kekurangan dalam 

pemberian sarana dan prasarana dalam pelaksaan 

pembelajaran. Maka dari itu, banyaknya hambatan bagi 

guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Agar dalam pembelajaran tersebut peserta didik dapat 

mudah memahami dan mencerna materi atau 

pembelajaran yang sedang disampaikan oleh gurunya. 

Jadi, guru harus dapat memberikan variasi yang sesuai 

dengan materi yang disampaikan agar peserta didik 

tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut.  

Berdasarkan penemuan di atas peneliti 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

pembelajaran tematik dengan judul “PERAN GURU 

DALAM MENGEMBANGKAN VARIASI 

PEMBELAJARAN TEMATIK DI SDN I 

JENANGAN PONOROGO”.  

 

 

 

                                                           
13

 Hasil Wawancara pada tanggal 11 januari 2019 
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B. Fokus Penelitian  

Guru memiliki tugas dan fungsi banyak, di 

antaranya: 1) guru sebagai edukator, 2) guru sebagai 

motivator, 3) guru sebagai fasilitator, 4) guru sebagai 

demonstrator, 5) guru sebagai pengelola kelas, 6) guru 

sebagai mediator, 7) guru sebagai evaluator, 8) guru 

sebagai korektor dan, 9) guru sebagai supervisor. 

Mengingat keterbatasan penelitian, baik secara teoritis 

maupun metodologis peneliti memfokuskan pada, (1) 

guru sebagai edukator, (2) guru sebagai motivator, (3) 

guru sebagai fasilitator. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian sebelumnya, maka masalah yang ada dalam 

penilitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru sebagai edukator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan? 

2. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan? 

3. Bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah sasaran yang ingin 

dicapai dalam penelitian. Berdasarkan fokus penelitian 
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yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai educator 

dalam mengembangkan variasi pembelajaran tematik 

di SDN I Jenangan. 

2. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai 

motivator dalam mengembangkan pembelajaran 

tematik di SDN I Jenangan. 

3. Untuk mendeskripsikan peran guru sebagai 

fasilitator dalam mengembangkan pembelajaran 

tematik di SDN I Jenangan. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat secara teoritis dan prakris. Dan 

dapat mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi 

semuanya. Untuk mengetahui peran guru sesuai dengan 

tugasnya dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan 

diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam 

penelitian tersebut, secara praktis diharapkan penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi:  

1. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu siswa untuk mengetahui karakteristik 

kecerdasan siswa  yang dimilikinya dalam 

memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh 

guru, sehingga siswa memiliki pemahaman dan 

kescerdasan yang diinginkan. 

 

2. Guru  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat  

memberikan informasi pada guru mengenai 

perannya sebagai guru dalam mengembangkan 

pemahaman dalam pembelajaran tematik pada 

siswa, serta sebagai bantuan untuk menyusun 

permasalahan siswa dalam memahami pembelajaran 

tematik.  

3. Kepala sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan yang sebagi 

acuan untuk perbandingan bagi kepala sekolah 

untuk mengembagkan guru yang lebih berkualitas 

dan professional dalam melaksankan pembelajaran 

yang sedang dilakukan atau laksanakan.  

4. Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan pengetahuan tentang guru 

dan sebagai pijakan penelitian yang akan datang.  

Dan penelitian dapat sebagai wacana perbandingan 

untuk peneliti yang akan datang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisikan tentang apa 

saja yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 

BAB I  : Pendahuluan dalam peneliti memaparkan 

latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika pembahasan.  

BAB II  : Telaah Hasil Peneliti Terdahulu dan 

Kajian Teori memaparkan teori-teori yang 

berguna untuk memperkuat data penelitian 
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serta berisikan telaah penelitian terdahulu. 

Telaah penelitian terdahulu ini berfungsi 

untuk mempermudah peneliti dalam 

melakukan perbandingan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

BAB III  : Metode Penelitian memapaparkan metode 

penelitian. Dalam metode penelitian 

terdapat pendekatan dan jenis, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data,teknik pengumpuln data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan penelitian. 

BAB IV  : Paparan dan Analisis Data Peneliti 

memaparkan temuan penelitian. Dalam 

temuan penelitian terdapat deskripsi data 

umum, dan deskripsi data khusus. 

BAB V   : Penutup Peneliti memaparkan kesimpulan 

dan saran. Saran yang dimaksud tentunya 

saran yang bersifat positif dan bersifat 

membangun.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Untuk memperkuat penelitan yang telah diteliti. 

peneliti mengadakan telaah dengan cara mencari judul 

penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti 

terdahulu. Agar peneliti dapat megetahui perbedaan dan 

persamaan anar peneliti:  

Pertama Peneliti Yuliana, mahasiswa Universitas 

Islam Negri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsinya 

yang berjudul “Kemampuan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

dalam Pelaksanaan Variasi Pembelajaran Tematik Kelas 

IV A Macam-macam Sumber Energi di MI Munawariyah 

Palembang”.  1) kemampuan guru dalam melaksanakan 

variasi pembelajaran tematik di kelas VI A sudah baik 

dapat dilihat bardasarkan indikator seperti variasi suara, 

gaya mengajar, interaksi guru dan peserta didik sudah 

mulai terjalin baik dapat dilihat dari motivasi belajar 

peserta didik serta hasil evaluasi, 2) respon peserta didik 

dapat melaksanakan variasi pembelajran peserta didik 

berantusias dan bersemangat. Peserta didik bukan hanya 

menjadi penerima tetapi pemberi pendapat dapat dilihat 

peserta didik belajar berdasarkan minat dan 

kemampuannya sendiri. Interaksi antar guru dan peserta 

didik sudah mulai terjalin sehingga pembelajaran 

disekolah menjadi lebih hidup. 3)kendala-kendala yang 

dialami saat melaksanakan variasi pembelajaan adalah 
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karakter peserta didik yang berbeda-beda sehingga guru 

kesulitan untuk mengkondisikan kelas dan banyaknya 

materi yang dikemas dalam tema-tema membuat guru 

tidak bisa terlalu banyak melakukan variasi 

pembelajaran.
14

 

Keduan Zulfa Nashihatu Nafi’ah (210607078) 

dengan judul                  “Implementasi Pembelajaran 

Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) 

dalam Pembelajaran  Tematik Kelas I MI Maarif Mayak, 

Tonatan Ponorogo Tahun pelajaran 2009/ 2010. 1) guru 

mengajar di kelas harus membuat RPP dan silabus 

dahulu, 2) proses pembelajaran tematik melalui model 

PAKEM yaitu proses pembelajaran berlangsung efektif 

dalam suasana yang menyenangkan, 3) faktor 

penghambat pelaksanaan PAKEM dalam pembelajaran 

tematik kelas I MI Maarif Mayak, Tonatan, Ponorogo 

adalah kelas terlalu besar dan minimnya media atau alat 

yang digunakan dalam pembelajaran. Solusi untuk 

pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam ruang kelas, 

tetapi juga diluar ruangan memanfaatkan lingkungan 

sekitar madrasah untuk memudahkan proses 

pembelajaran.
15

 

Ketiga Ria Kristina (210610004) dengan judul 

“Upaya Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

                                                           
14

 Yuliana, kemampuan guru melaksanakan variasi pembelajaran 

tematik kelas IV di MI munawariyah palembang, (Palembang; 2017) 
15

Zulfa Nashihatu Nafi’ah. Implementasi pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) dalam pembelajaran  

tematik kelas I MI Maarif Mayak, Tonatan Ponorogo Tahun pelajaran 

2009/ 2010, (210607078).  
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Madrasah Ibtidaiyah Maarif Polorejo Ponorogo Tahun 

pelajaran 2013/ 2014. 1) upaya yang dilakukan guru 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Maarif 

Polorejo Ponorogo adalah meningkatkan etos kinerjanya, 

merancang silabus, membuat RPP, pelatihan,  2) faktor 

penghambat dan pendukung yang dihadapi guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan adalah faktor 

penghambat yang meliputi peserta didik terlalu capek 

dalam mengikuti PBM, kurangnya dukungan atau 

motivasi dari orang tua, lemahnya motivasi baca peserta 

didik, minimnya fasilitas, sarana prasarana, serta 

keterbatasan biaya; faktor pendukung yang meliputi guru 

membuat modul sendiri, guru memiliki kualifikasi S1 

dan S2, keinginan yang kuat untuk maju, dan dukungan 

dari orang tua dan masyarakat.
16

 

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa persamaan 

pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah terletak pada fokusnya yaitu  upaya guru serta 

karakter dan pengembangan pada pembelajaran. Jika 

penelitian terdahulu membahas upaya guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, namun dalam penelitian 

yang sekarang membahas peran guru dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik. 

 

 

 

B. Kajian Teori  

                                                           
16

Ria Kristina, upaya guru dalam meningkatkan mutu pendidikan 
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1. Peran guru  

a. Hakikat Guru  

Guru adalah seorang yang bertugas sebagai 

fasilitator sehingga peserta didik dapat belajar dan 

mengembangkan potensi dasar dan kemampuanya 

secara optimal, melalui lembaga pendidikan 

sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah 

maupun oleh masyarakat atau swasta. Dengan 

demikian, guru tidak hanya dikenal secara formal 

sebagai pendidik, pengajar, pelatih daan 

pembimbing, tetapi juga sebagai agen sosial yang 

diminta oleh masyarakat untuk member bantuan 

kepada masyarakat yang akan dan sedang berada di 

bangku sekolah.
17

 

Sebagai pengajar dan pendidik, guru 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

setiap upaya pendidikan. Agar dapat mengajar 

secara efektif, guru harus meningkatkan 

kesempatan belajar peserta didik (kuantitas) dan 

meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya.  

Menurut Moh Uzer Usman sebagaimana 

dikutip Miftahul Ulum bahwa proses belajar 

mengajar merupakan inti dari peoses pendidikan 

secara keseluruhan, dengan guru sebagai pemeran 

utama. Kelancaran proses belajar mengajar, 

evektivitas pembelajaran, dan kualitas pelayanan 
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 Suparlan, Menjadi Guru Efektif, (Yogyakarta; Hikayat 
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pendidikan di Indonesia, masih sangat bergantung 

pada guru.
18

 

Seperti dalam pasal tentang guru dan dosen 

pada pasal 1 nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, dinyatakan bahwa “guru adalah pendidik 

professional 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”.
19

Guru dapat menciptakan suatu 

keadaan atau lingkungan belajar yang memadai 

agar peserta didik dapat menemukan pengalaman-

pengalaman nyata dan terlinat langsung dengan alat 

dan media. Peran guru sangat penting untuk 

menciptakan situasi belajar sesuai dengan teori 

piaget. Beberapa impilikasi teori piaget dalam 

pembelajaran, menurut Salvi dalam Trianto sebagai 

berikut: 

1) memfokuskan pada proses berfikir anak, tidak 

sekedar pada produknya.  

2) Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-

anak yang penting sekali dalam inisiatif diri dan 

keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

3) Penerimaan perbedaan individu dalam kemajuan 

perkembangan.  
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 Momon Sudarman, Profesi Guru, ( Jakarta; PT Radja Grafindo 

Persada; 2013) 67 
19
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Dari implikasi teori Piaget di atas, jelaslah 

bahwa guru harus mampu menciptakan keadaan 

peserta didik yang mampu untuk belajar sendiri. 

Artinya, guru tidak sepenuhnya mengajarkan 

suatu bahan ajar kepada peserta didik, tetapi 

guru dapat membangun peserta didik yang 

mampu belajar dan terlibat aktif dalam belajar.
20

  

 

b. Tugas guru  

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terkait 

oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk 

pengabdian. Apabila di kelompokkan, terdapat tiga 

jenis tugas guru, yaitu: 

1. Tugas dalam bidang profesi  

Guru merupaan profesi/jabatan atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus 

sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat 

dilakukan oleh sembarangan orang di luar bidang 

pendidikan walaupun kenyatanya masih dilakukan 

orang diluar pendidikan.  Tugas guru sebagai 

profesi meliputi pendidik, mengajar, dan melatih.  

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Melatih berarti mengembangkan keterampilan- 

keterampilan pada peserta didik. 
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2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan  

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di 

sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai 

orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati 

sehingga ia menjadi idola bagi para peserta 

didiknya. Pelajaran apapun yang diberikan, 

hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta 

didik dalam belajar. Bila seorang guru dalam 

penampilannya sudah tidak menarik, maka 

kegagalan pertama adalah ia tidak akan dapat 

menanamkan benih pengajarannya itu kepada 

peserta didiknya. Para peserta didik akan enggan 

menghadapi guru yang tidak menarik. 

 

3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. 

Masyarakat menempatkan guru pada tempat 

yang lebih terhormat di lingkungannya karena 

seorang guru diharapkan masyarakat dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa 

guru berkewajiban mencerdaskan kehidupan 

bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. 

Semakin akurat peran guru melaksanakan 

fungsinya, semakin terjamin tercipta dan terbinanya 

kesiapan dan keandalan seseorang sebagai manusia 

pembangun. Dengan kata lain, potret dan wajah 

dari bangsa di masa depan terdapat dari kudrat guru 

masa kini, dan gerak maju dinamika kehidupan 
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bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di 

tengah-tengah masyarakat.
21

  

Profesi guru meliputi pekerjaan pendidik, 

mengajar dan melatih. Mendidik dapat diartikan 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan. Mengerjakan berarti mengembangkan 

pengeuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Untuk mengembangkan keterampilan sebagai bekal 

bagi kehidupan peserta didik yang akan datang.
22

 

 

c. Peranan Guru 

Peranan guru adalah terciptanya serangkaian 

tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan 

dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 

kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan 

peserta didik yang menjadi tujuannya. Guru yang 

kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola 

kelasnya, sehingga hasil belajar peserta didik berada 

pada tingkat yang optimal.
23

 

Guru memiliki kedudukan yang sangat strategis 

dalam pendidikan dan bahkan keberhasilan ataupun 

kegagalan pendidikan dapat dialamatkan salah satu di 

antaranya kepada sosok guru.  Guru memiliki satu 
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kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, 

antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, 

dan melatih. Keempat kemampuan tersebut tidak 

dapat dipisahkan lagi.
24

 Di sisi lain, guru sering 

dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan 

EMASLIDEF (Educator, Manager, Administrator, 

Supervisor, Leader, Inovator, Motivator, Dinamisator, 

dan Fasilitator).
25

 

1) Guru sebagai educator 

Sebagai educator, guru merupakan teladan, 

anutan, dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh 

peserta didik. Kedudukannya ini menuntut guru 

untuk membekali diri dengan pribadi yang 

berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, 

kemandirian, dan kedisiplinan.
26

 

Peranan guru dalam hal ini antara lain adalah 

mengembangkan kepribadian, membimbing, 

membina budi pekerti, dan memberikan 

pengalaman kepada peserta didik
27

. Sebagai 

pendidik, guru wajib: 

a) Menemukan pembawan yang ada pada anak 

didik yang ada, dengan jalan observasi, 

wawancara, pergaulan, angket, dan sebagainya.  
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b) Berusaha anak didik dalam perkembangannya, 

agar pembawan buruk tidak berkembang dan 

sebaliknya bawaan baik akan terus 

berkembang dengan baik.  

c) Menyajikan jalan yang terbaik dan 

menunjukan arah perkembangan yang tepat.  

d) Setiap waktu mengadakan evaluasi untuk 

mengetahui apakah perkembangan peserta 

didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

sudah berjalan seperti yang diharapkan. 

e) Ia wajib memberikan bimbingan dan 

penyuluhan kepada peserta didik pada waktu 

mereka menghadapi kesulitan dengan cara 

yang sesuai dengan kemampuan peserta didik 

dan tujuan yang akan dicapai.  

f) Dalam menjalankan tugasnya, guru wajib 

selalu ingat bahwa peserta didik sendirilah 

yang berkembang berdasarkan bakat yang ada 

pada dirinya
28

.  

 

2) Guru sebagai motivator 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat 

mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif 

dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, 

guru dapat menganalisis faktor-faktor yang 

melatarbelakangi peserta didik malas belajar dan 

menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru 
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harus bertindak sebagai motivator, karena dalam 

interaksi edukatif tidak mustahil ada di antara 

peserta didik yang malas belajar dan sebagainya.  

Motivasi dapat efektif jika dilakukan dengan 

memperhatikan kebutuhan peserta didik. 

Penganekaragaman cara belajar memberikan 

penguatan dan sebagainya, juga dapat memberikan 

motifasi pada peserta didik untuk lebih bergairah 

dalam belajar. Peranan guru sebagai motivator 

sangat penting dalam interaksi edukatif, karena 

menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang 

membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut 

performance dalam personalisasi dan sosialisasi 

diri.
29

 

Sebagai motivator, artinya guru masa depan 

mampu memiliki motivasi untuk terus belajar dan 

belajar, dan tentunya juga akan memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk belajar dan terus 

belajar sebagaimana dicontohkan oleh gurunya.
30

 

Adapun jenis-jenis motivasi sebagai berikut: 

a) Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. 
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b) Motivasi ekstrinsik merupakan motif-motif yang 

aktif karena adanya dorongan dari luar. Kegiatan 

belajar mengajar motivasi ekstrinsik tetap 

terpenting, sebab kemungkinan terbesar keadaan 

peserta didik itu dinamis, berubah-ubah dan 

mungkin komponen-komponen yang lain dalam 

proses belajar mengajar ada yang kurang 

menarik bagi peserta didik, sehingga sangat 

diperlukan oleh peserta didik
31

. 

Dengan demikian, motivasi mempunyai 

hubungan yang erat dengan kebutuhan dan 

keinginan untuk melakukan perubahan. Kebutuhan 

tersebut mendorong individu untuk melakukan 

perubahan atau mencapai apa yang diinginkannya. 

Tindakan motivasi itu akan lebih berhasil bila 

tujuannya jelas dan disadari yang termotivasi, serta 

sesuai dengan keinginan yang hendak dicapainya. 

Artinya, semakin jelas tujuan akan semakin besar 

keinginan untuk mencapai suatu hasil. 

 

3) Guru sebagai fasilitator 

Guru sebagai fasilitator berarti guru 

hendaknya dapat menyediakan fasilitas peserta 

didik untuk menemukan dan mengembangkan 

bakatnya secara pesat. Menemukan bakat murid 

bukan persoalan mudah, guru membutuhkan 
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ekspremintasi maksimal, latihan terus menerus, dan 

evaluasi rutin
32

. 

Guru sebagai fasilitator tidak hanya terbatas 

menyediakan hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi 

lebih penting lagi adalah bagaimana memfasilitasi 

peserta didik agar dapat melakukan kegiatan dan 

pengalaman belajar serta memperoleh keterampilan 

hidup. Tugas fasilitator ini dapat dilaksanakan 

antara lain dengan membuat program dan 

mengimplementasikannya dengan prinsip 

pembelajaran aktif, edukatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Sebagai fasilitator guru tidak 

hanya menjadikan dirinya sebagai sumber belajar 

utama, tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber 

belajar lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, 

para ahli, bahkan melibatkan peserta didik dalam 

situasi tertentu.
33

 Sebagai guru di tuntut untuk 

memiliki berbagai kompetensi sebagai berikut: 

a) Menguasai dan memahami kompetensi dasar 

dan hubungannya dengan kompetensi lain 

dengan baik 

b) Menyukai yang diajarkannya dan menyukai 

mengajar sebagai suatu profesi 

c) Memahami pengalaman, kemampuan, dan 

prestasi murid 
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d) Menggunakan metode yang bervariasi dalam 

mengajar an membentuk kompetensi peserta 

didik 

e) Mengeliminasi bahan-bahan yang kurang 

penting dan kurang berarti dalam kaitannya 

dengan membentuk kompetensi 

f) Mengikuti perkembangan pengetahuan 

mutakhir 

g) Menyiapkan proses pembelajaran  

h) Mendorong murid untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik 

i) Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan 

kompetensi yang akan dikembangkan.
34

 

 

4) Guru sebagai demonstrator  

Guru sebagai demonstrator harus menguasai 

bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan 

dan meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu 

yang dimilikinya untuk membantu hasil belajar 

yang dicapai peserta didik.  

 

5) Guru sebagai pengelola kelas Guru harus 

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta 

merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang 

perlu diorganisasi. 
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6) Guru sebagai mediator  

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang baik mengenai media 

pembelajaran agar proses pembelajaran lebih 

efektif. Selain itu, guru juga harus memiliki 

keterampilan untuk memilih, menggunakan, dan 

mengusahakan media tersebut dengan baik. 

 

7) Guru sebagai evaluator  

Guru harus memiliki kemampuan untuk 

menilai prestasi peserta didik. Sudah seharusnya 

guru mengikuti terus menerus hasil belajar peserta 

didik dari waktu ke waktu untuk mendapatkan 

umpan balik yang dijadikan titik tolak untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran selanjutnya. Pada evaluasi ini, guru 

bisa memakai banyak cara, dengan merenungkan 

sendiri proses pembelajaran yang diterapkan, 

meneliti suatu kelemahan dan kelebihan, atau 

dengan cara yang lebih objektif, meminta pendapat 

orang lain, seperti kepala sekolah, guru-guru yang 

lain, atau bahkan peserta didik itu sendiri.  

 

8) Guru sebagai korektor  

Guru harus bisa membedakan mana nilai 

yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai 

yang baik harus guru pertahankan, dan nilai yang 

buruk harus guru singkirkan dari jiwa dan watak 

peserta didik.  
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9) Guru sebagai supervisor  

Guru hendaknya dapat membantu, 

memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap 

proses pengajaran. Berdasarkan pendapat para ahli 

dapat disimpulkan bahwa guru memiliki peran 

penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, guru mengemban tanggungjawab dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Guru harus menguasai bahan ajar, 

mengelola kelas, pemilihan media pembelajaran, 

mampu memilih sumber belajar yang efektif dan 

menyenangkan bagi peserta didik.
35

 

 

d. Macam-macam upaya guru dalam variasi 

pembelajaran tematik 

Menurut Baratz-Snowden sebagaimana dikutip 

Djohar apa yang seharusnya diketahui dan yang 

seharusnya mampu dilakukan oleh guru adalam 

meliputi lima hal:
36

 

1) Guru harus “committed” dengan peserta didik dan 

pembelajaran mereka.  

2) Guru memehami “the subject” yang mereka 

ajarkan, dan bagaiman mengajarkan materi itu 

kepada peserta didik.  

3) Guru tanggap dalam memimpin dan memonitor 

kegiatan pembelajaran pada peserta didik. 
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4) Guru berfikir sistematik tentang “their practice and 

learn” dari pengalaman. 

5) Guru adalah anggota masyarakat belajar. 

Berdasarkan ilustrasai di atas  hal-hal yang 

perlu diupayakan terkait dengan upaya mewujudkan 

profil guru ini adalah seputar: 

a) menunjukan kemampuan awal guru, baik 

kompetensi, profesi maupunketerampilan mereka. 

b) kondisi untuk mewujudkan “teacher 

development”. 

c) upaya pembinan karier dan mutu guru. 

d) upaya yang menumbuhkan mutu kinerja guru. 

 

2. Variasi Pembelajaran Tematik  

a. Definisi variasi  

Melaksanakan variasi merupakan 

keterampilan yang harus dikuasai guru dalam 

pembelajaran. Untuk mengatasi kebosanan peserta 

didik, agar selalu antusias, tekun, dan penuh 

partisipasi. Variasi merupakan salah satu 

keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh 

guru. Dalam proses pembelajaran, tidak jarang 

rutinitas yang dilakukan oleh guru seperti masuk 

kelas, mengabsen peserta didik, menagih pekerjaan 

rumah, atau memberikan pertanyan-pertanyaan 

membuat peserta didik jenuh dan bosan. 

Variasi adalah salah satu yang membuat 

peserta didik tetap konsentrasi dan termotivasi, 

sehingga kegiatan pembelajaran senantiasa belajar 

dengan dinamis. Artinya, selalu terjadi berbagai 
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variasi dan inovasi. Variasi dalam kegiatan 

pembelajaran adalah perubahan dalam proses 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik, dapat  mengurangi 

kejenuhan dan kebosanan sehingga memiliki 

tingkat belajara yang tinggi. Jadi, variasi 

merupakan suatu keterampilan yang harus 

dilakukan oleh guru agar dapat membuat suatu hal 

atau tindakan baru agar peserta didik bersemangat 

mengikuti pembelajaran. 

Variasi guru, atau variablitas merupakan 

istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

perubahan-perubahan yang sengaja dibuat untuk 

menyajikan materi pelajaran. Variasi guru meliputi 

hal-hal:  

1) Merencanakan berbagai variasi, metode 

mengajar. 

2) Menggunakan berbagai strategi bertanya. 

3) Memberikan reinforcement dengan berbagai 

cara. 

4) Membawa aktivitas belajar peserta didik. 

5) Menggunakan berbagai tipe media 

pembelajaran.
37

 

 

b. Prinsip dan kearifan variasi mengajar 

Penggunaan variasi dalam mengajar harus 

tersusun berdasarkan rencana yang jelas didasarkan 
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pada rujukan tujuan pembelajaran. Untuk mencapai 

keharusan tersebut, seorang guru harus dituntut 

memiliki kearifan dalam menggunakan variasi 

mengajar. Beberapa langkah untuk mewujudkan 

kearifan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Variasi pengajaran yang diselenggarakan harus 

menunjang dan dalam rangka merealisasikan 

tujuan pembelajaran. 

2) Penggunaan variasi mengajar harus lancar dan 

berkesinambungan, tidak mengganggu proses 

belajar mengajar, dan peserta didik akan lebih 

memperhatikan berbagai proses pengajaran 

secara utuh. 

3) Penggunaan variasi mengajar harus bersifat 

terstruktur, terencana, dan sistematik. 

4) Penggunaan variasi mengajar harus luwes (tidak 

kaku), sehingga kehadiran variasi itu semakin 

mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar.  

Maka dari itu, seorang guru harus bisa 

memahami kondisi guru, situasi, dan kondisi 

lingkungan.
38

 Pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam 

proses belajar secara aktif, sehingga peserta didik 

dapat memperoleh pengalaman langsung dan 

terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui 

pengalaman langsung peserta didik akan 
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memahami konsep-konsep yang mereka pelajari 

dan menghubungkannya dengan konsep lain yang 

telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori 

para tokoh psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang 

menekankan bahwa pembelajaran haruslah 

bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan 

perkembangan peserta didik.  

 

c. Pembelajaran tematik  

Keterampilan mengadakan variasi dalam 

proses belajar mengajar akan meliputi tiga aspek, 

yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam 

menggunakan media dan bahan pengajaran, dan 

variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa.
39

 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengkaitkan beberapa mata pelajran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada 

peserta didik. Tema adalah pokok pikiran atau 

gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model 

pembelajran terpadu (integrated instrukcation) 

yang merupakan suatu sstem pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik, baik secara individu 

maupun kelompok aktif menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna, dan otentik.
40
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d. Tujuan Variasi Pembelajaran  

Penggunaan variasi terutama ditujuakan 

terhadap perhatian peserta didik, motivasi dan 

belajar peserta didik. Tujuan variasi dimaksud 

adalah: 

1) Meningkatkan perhatian peserta didik. 

2) Memotivasi peserta didik. 

3) Membentuk sikap positif terhadap guru dan 

sekolah melalui penyajian gaya mengajar yang 

bersemangat dan antusias, sehingga 

meningkatkan iklim belajar peserta didik. 

4) Mendorong kelengkapan fasilitas pengajaran. 

5) Mendorong anak didik untuk belajar dengan 

melibatkanya dalam berbagai pengalaman 

yang menarik dalam berbagai tingkat 

kognitif
41

.  

 

e. Prinsip penggunaan variasi pembelajaran 

Agar variasi dapar berfungsi secara efektif 

guru perlu memperhatikan prinsip penggunaan 

sebagai berikut:
42

 

1) Variasi yang dibuat mengandung maksud 

tertentu serta sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Karakteristik kemampuan peserta didik, 
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latar belakang sosial budaya, materi yang sedang 

disajikan, dan kemampuan guru menciptakan 

varisi tersebut.  

2) Variasi harus terjadi secara wajar, tidak 

berlebih-lebihan sehingga tidak mengganggu 

terjadinya proses belajar.  

3) Variasi harus berlangsung secara lancar dan 

berkesinambungan, hingga tidak merusak 

suasana kelas dan tidak mengganggu jalanya 

kegiatan belajar.  

4) Komponen-komponen variasi yang memerlukan 

pengorganisasian dan perencanaan yang baik 

perlu dirancang secara cermat dan dicantumkan 

dalam rencana pembelajaran.  

 

f. Karakteristik pembelajaran tematik  

Sebagai suatu model pembelajaran di 

sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik-karakterisik sebagai berikut:
43

 

1) Berpusat pada peserta didik  

Pembelajaran tematik merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

(student centered). Hal ini sesuai dengan 

pendekatan pelajaran modern yang lebih banyak 

mendapatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan 

sebagai fasilitator yaitu memberikan 
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kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

untuk melakukan aktifitas belajar.  

2) Memberikan pengalaman langsung  

Pembelajaran tematik dapat memberikan 

pengalaman langsung kepada peserta didik 

(direct experiences). Dengan pengalaman 

langsung ini, peserta didik dihadapkan pada 

sesuatu yang nyata (konkret) sebagai dasar untuk 

memahami hal-hal yang lebih abstrak. 

3) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas  

Dalam pembelajaran tematik pemisahan 

mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus 

pembelajaran diarahkan kepada pembahasan 

tama-tema yang paling dekat berkaitan dengan 

kehidupan peserta didik.
44

  

4) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran  

Pembelajaran tematik menyajikan 

konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran. Dengan 

demikian, peserta didik mampu memahami 

konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini 

diperlukan untuk membantu peserta didik dalam 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

sehari-hari.  

5) Bersifat fleksibel 

Pembelajaran tematik bersifat luwes 

(fleksibel), di mana guru dapat mengkaitkan 
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bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata 

pelajaran lainya, bahkan mengkaitkanya dengan 

kehidupan peserta didik dan kehidupan 

lingkungan di mana sekolah dan siswa berbeda.  

6) Menggunakan prinsip belajar sambil bermain 

dan menyenangkan
45

 

Adapun karakteristik dari pembelajaran 

tematik menurut TIM pengembangan PGSD, 

Hesty sebagaimana di kutip Andi Prastowo, 

adalah sebagai berikut
46

: 

a) Holistic, suatu gejala atau peristiwa yang 

menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran 

tematik diamati dan dikaji dari beberapa 

bidang studi sekaligus, tidak dari sudut 

pandang yang terkotak-kotak.  

b) Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari 

berbagai macam aspek, memungkinkan 

terbentuknya semacam jalinan antarskemata 

yang dimiliki oleh peserta didik, yang pada 

giliranya nanti, akan memberikan dampak 

bermakna dari materi yang dipelajari.  

c) Autentik, pembelajaran tematik 

memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang ingin 

dipelajari. Aktif, pembelajaran tematik 

dikembangkan dengan berdasar kepada 

pendekatan discovery inquiry di mana siswa 
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terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga proses evaluasi.
47

   

 

g. Komponen variasi mengajar  

Dalam komponen variasi pembelajaran 

tematik memiliki berbagai jenis variasi dalam 

melaksanakan pembelajaran seperti halnya sebagai 

berikut: 

1) Variasi dalam mengajar  

Variasi ini dapat dilakukan melalui enam cara 

sebagaiman dijelaskan di bawah ini:
48

 

a) Variasi suara.  

b) Memusatkan perhatian.  

c) Membuat kesenyapan sejenak. 

d) Mengadakan kontak. 

e) Variasi gerakan badan dan mimik. 

f) Mengubah posisi dengan bergerak. 

 

2) Variasi dengan penggunaan media dan bahan 

pelajaran 

Dalam pengguanan variasi media dan 

bahan pelajaran terdapat empat komponen 

sebagai berikut: 

a) Variasi media pandang. 

b) Variasi media dengar. 
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c) Variasi alat yang dapat didengar, dilihat, dan 

diraba.  

d) Variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, 

dan digerakkan.  

 

3) Variasi dalam pola interaksi dan kegiatan.  

Pola interaksi guru dengan peserta didik 

dalam kegiatan belajar mengajar sangat 

beraneka macam coraknya, mulai dari gerakan 

yang didominasi oleh guru sampai kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Pola 

interaksi dapat berbentuk klasikal, kelompok, 

dan perorangan. Variasi kegiatan bisa 

mendengarkan informasi, menelaah materi, 

diskusi, latihan, atau demonstrasi. Dalam 

mengadakan variasi, guru perlu mengingat 

prinsip-prinsip penggunanya yang meliputi: 

kesesuaian, kewajaran, kelancaran dan 

kesinambungan, perencanaan bagi alat/bahan 

yang memerlukan penataan khusus.
49

 

 

h. Landasan pembelajaran tematik 

Dalam setiap landasan tematik di sekolah 

dasar, seorang guru harus mempertimbangkan 

banyak faktor. Selain karena pembelajaran pada 

dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum 

yang berlaku, juga memerlukan suatu landasan-
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landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil 

pemikiran yang mendalam. Yang di jeladkan di 

bawah ini: 

1) Landasan filosofis  

Dalam pembelajaran sangat dipengaruhi 

oleh tiga aliran filsafat yaitu, progresivisme, 

konstruktivisme, dan humanisme. Aliran 

progresivisme memandang proses pembelajaran 

perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, 

pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang 

alamiah (natural), dan memperhatikan 

pengalaman peserta didik. Aliran 

konsruktivisme melihat pengalaman langsung 

peserta didik (direct Experience) sebagai kunci 

dalam pembelajaran. 

Menurut aliran ini, pengetahuan adalah 

hasil konstruksi atau bentukan manusia. 

Manusia mengontruksi pengetahuanya melalui 

interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman 

dan lingkunganya. Pengetahuan tidak dapat 

ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada 

peserta didik, tetapi harus diinterprestasikan 

sendiri oleh masing-masing peserta didik.  

Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah 

jadi, melainkan suatu proses yang berkembang 

terus menerus. Keaktifan siswa yang 

diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat 

berperan dalam perkembangan pengetahuanya. 

Aliran humanism melihat peserta didik dari segi 
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keunikan/kekhasanya, potensinya, dan motivasi 

yang dimiliki.
50

 

 

2) Landasan psikologis  

Psikologi perkembangan diperlukan 

terutama dalam menentukan isi/materi 

pembelajaran tematik yang diberikan kepada 

peserta didik agar tingkat kelulusan dan 

kedalamanya seuai dengan tahap perkembangan 

peserta didik. Psikologi belajar memberikan 

konstribusi dalam hal bagaimana isi/materi 

pembelajaran tematik tersebut disampaikan 

kepada peserta didik dan bagaiman pula peserta 

didik harus mempelajarinya.
51

  

Pandangan pokok psikologi Gestalt 

adalah berpusat bahwa apa yang dipersepsi itu 

merupakan suatu kebulatan, suatu unity atau 

suatu Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan 

salah satu aliran psikologi yang mempelajari 

suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau 

totalitas, data-data dlam psikologi Gestalt 

disebut sebagai phenomena (gejala). 

Phenomena adalah data yang paling besar 

dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ni psikologi 

Gestalt sependapat dengan filsafat 

phenomenology yang mengatak bahwa suatu 

pengalaman harus dilihat secara netral. adapun 
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prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt 

adalah sebagai berikut: 

a) Belajar berdasarkan keseluruhan  

Orang berusaha menghubungkan 

pelajaran yang satu dengan pelajaran yang 

lainya.  

b) Belajar adalah suatau proses perkembangan 

Materi dari belajar baru dapat dipahami 

dengan baik apabila individu tersebut sudah 

cukup matang untuk menerimanya. 

Kematangan dari individu dipengaruhi oleh 

pengalaman dan lingkungan individu 

tersebut.  

c) Peserta didik sebagai organisme 

keseluruhan  

Dalam proses belajar, tidak hanya 

melibatkan intelektual tetapi juga emosional 

dan fisik individu. 

d) Terjadinya transfer 

Tujuan dari pembelajaran adalah agar 

individu memiliki respon yang tepat dalam 

suatu situasi tertentu. Apabila satu 

kemampuan dapat dikuasai dengan baik 

maka dapat dipindahkan pada kemampuan 

lainya.  

e) Belajar lebih berhasil bila dihubungkan 

dengan minat, keinginan dan tujuan peserta 

didik. Hal ini terjadi tergantung apa yang 

dibutuhkan oleh individu dalam kehidupan 
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sehari-hari, sehingga hasil dari belajar dapat 

dirasakan manfaatnya.   

f) Belajar berlangsung terus menerus 

Belajar tidak hanya terjadi di sekolah, 

tetapi juga diluar sekolah. Belajar dapat 

diperoleh dari pengalaman-pengalaman 

yang terjadi dalam kehidupan individu 

setiap waktu
52

.  

 

3) Landasan yuridis  

Landasan Yuridis adalah UU No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang 

menyatakan bahwa setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam 

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasanya sesuai dengan minat dan 

bakatnya (pasal 9). UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa setiap peserta didik pada 

setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuanya (bab V pasal 1-b).
53
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti 

adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry 

yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, 

karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang 

suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami 

dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan 

beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Tujuan dari 

penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban 

terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui 

aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.
54

 

Penelitian studi kasus adalah suatu proses 

pengumpulan data dan informasi secara mendalam, 

mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang 

orang, kejadian, social setting (latar sosial), atau 

kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan 

teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami 

secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami 

(social setting) itu beroperasi atau berfungsi sesuai 

dengan konteksnya.
55

 Peneliti menggunakan jenis  

pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mengetahui 
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serta menjelaskan secara mendalam tentang upaya guru 

dalam mengembangkan variasi pembelajaran tematik.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak 

dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peran penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu pada penelitian ini, peneliti 

ebrtindak sebagai aktor yang merupakan instrument 

kunci, sedangkan instrumen lain sebagai penunjang. 

Peneliti sebagai instrumen kunci dimaksudkan sebagai 

pewawancara, observer, pengumpul data, penganalisis 

data sekaligus pelapor hasil penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian di SDN I Jenangan. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan kesesuaian dengan topik yang dipilih yang 

sebelumnya peneliti melakukan observasi dahulu. 

Peneliti memilih SDN I Jenangan sebagai tempat 

penelitian, dikarenakan ada kesesuaian dengan topik 

yang peneliti pilih yaitu tentang upaya guru dalam 

mengembangkan variasi pemebelajaran tematik maka 

diharapkan peneliti dapat bekerja sama dengan lembaga 

secara optimal.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Data utama dalam peneilitan ini menggunakan 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Dalam 
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mengumpulkan data peneliti mewawancaria kepala 

sekolah, guru kelas, dan peserta didik sebagai acuan 

utama dalam penelitian.  

Sumber data penelitian merupakan faktor penting 

yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode 

pengumpulan data, selain jenis data. Sumber data adalah 

subjek penelitian tempat data menempel. Sumber data 

berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya.
56

 

Beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Kepala sekolah melalui wawancara, karena kepala 

sekolah adalah orang yang lebih banyak 

pengetahuanya tentang keluh kesah guru dan peserta 

didik. 

2. Guru kelas di SDN I Jenangan melalui wawancara, 

karena guru yang melaksanakan atau mempraktikkan 

secara langsung. Guru mengetahui kebutuhan dan 

kemampuan peserta didik saat pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. 

3. Peserta didik dari perwakilan kelas terdapat 2 peserta 

didik di SDN I Jenangan melaui wawancara, karena 

peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran 

secara langsung. Jadi, peserta didik dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan guru saat 

menyampaikan meteri pembelajaran tersebut.  

 

E. Prosedur pengumpulan data 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu 

kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi 

atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui 

komunikasi langsung. Wawancara merupakan tatap 

muka (face to face) antara pewawancara dengan 

sumber informasi, di mana pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan 

telah dirancang sebelumnya.
57

 

Pada wawancara ini yang dijadikan informan 

oleh peneliti yaitu; kepala sekolah, guru, dan siswa. 

Wawancara ini dilaksanakan guna untuk 

memperoleh data tentang kreativitas guru dalam 

pembelajaran tematik.  mengetahui sebagaimana 

pemahaman siswa dalam menguasai pembelajaran 

tematik tersebut.  

 

2. Teknik observasi 

Observasi berarti memperhatikan dengan 

penuh perhatian seseorang atau sesuatu, 

memperhatikan dengan penuh perhatian berarti 

mengamati tentang apa yang terjadi. Observasi 

sebagai suatu proses melihat, mengamati dan 
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mencermati serta merekam perilaku secara sistematis 

untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu 

kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk 

memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
58

 

Dalam tekhnik ini peneliti mengamati dan 

melihat proses pelaksanaan pembelajaran secara 

langsung. Mengetahui objek serta permasalahan 

yang dialami oleh guru dan siswa dalam pelaksana 

pembelajaran, Objek yang diteliti adalah saat 

pembelajaran sedang berlangsung. Data yang ingin 

diperoleh oleh peneliti yaitu pengumpulan melalui 

observasi dalam pelaksaan pembelajaran secara 

langsung. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dokumen, 

data yang relevan penelitian.
59

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data lapangan tentangs sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, jumlah guru, jumlah 

siswa, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. 

F. Teknik Analisis Data 
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Analisis data, Menurut Patton adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam 

suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Ia 

membedakan dengan penapsiran, yaitu memberikan arti 

yang signifikan yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain,
60

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Teknik 

analisis data dalam kasus ini menggunakan analisi data 

kualitatif, mengikuti konsep yang duberikan Miles 

Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas datanya sampai 

jenuh.
61

 Aktivitas dan analisis data meliputi: 
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Data Kualitatif Dengan Nvivo (Jakarta: Kencana, 2010), 10. 
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Gambar I. I langkah-langkah analisis data 

 

Keterangan : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini data-

data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi yang masih komplek tentang 

pengembangan variasi dalam pembelajaran tematik 

kemudian direduksi dengan memilih serta 

memfokuskan pada hal-hal pokok dalam penelitian. 

Kesimpulan-

kesimpulan 

Penyajian 

data 

Pengumpulan  

Reduksi data 
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b. Penyajian data  

Penyajian data ini dapat dilakukan dengan 

bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram, dan 

sejenisnya. ,ellui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-ramang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
62

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Kebsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data dapat diadakan pengecekan dengan tekhnik 

pengamatan yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan 

pengamatan yang dimaksud adalah Perpanjangan waktu 

keikutsertaan peneliti di lapangan. 

Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan 

instrument penelitian. Kesahihan dan keabsahan data 

sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan 

                                                           
62 Sugiyoni, Metode Penelitian Kombinasi.  335  



57 
 

 

keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam 

penelitian yang dilakukannya.  Peneliti harus yakin 

selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan, 

belum dapat dipercaya, peneliti perlu memperpanjang 

waktu tinggal di lapangan dan terus melanjutkan 

pengumpulan data sesuai dengan data yang dibutuhkan 

sambil mengkaji ulang, menelisik, dan menganalisis data 

yang sudah terkumpul. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berkenaan dengan proses 

pelaksanaan penelitian. Sebagaimana yang dikutip 

Moleong, penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu: tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, dan tahap analisis data. 

1. Tahap pra lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan penelitian 

d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e. Menemukan masalah 

f. Menyusun proposal penelitian 

g. Mempersiapkan kelengkapan penelitian 

 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a. Mendalami tujuan penelitian dan mempersiapkan 

diri 

b. Mengamati lapangan 

c. Mengumpulkan data 
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d. Menganalisis data 

 

3. Tahap analisis data 

a. Analisis data yang telah ditemukan dan diteliti 

b. Penyusunan laporan penelitian 

c. Revisi penelitian 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1.  Sejarah berdirinya dan Letak Geografis  SDN I 

Jenangan Ponorogo  

Sekolah Dasar Negeri 1 Jenangan merupakan 

Sekolah Dasar yang terletak di tengah-tengah 

ibukota kecamatan Jenangan, tepatnya pada titik 

kordinat 7
 0, 

50’34,69” LS dan 111
0
, 31’59,61” BT. 

Sekolah ini merupakan Sekolah Negeri pertama 

berdiri di Kecamatan Jenangan pada tahun 1916. 

Meskipun terletak di tengah-tengah ibukota 

kecamatan namun latar belakang kehidupan sosial 

ekonomi wali murida sangat beragam, sebagaian 

besar bermata pencaharian sebagai petani dan 

sebagain kecil adalah PNS, POLRI/TNI, tenaga 

migran, dan buruh. Keberadaan masyarakat yang 

demikian sangat berpengaruh besar terhadap 

partisipasi dan peran masyarakat terhadap program-

program serta kegiatan sekolah, sehingga dalam 

penyusunan program dan kegiatan sekolah selalu 

memperhatikan aspek-aspek di atas.
63

 

Namun demikian, kepedulian masyarakat 

khususnya wali murid terhadap program dan 

kegiatan sekolah sangatlah tinggi. Hal ini terbukti 

dari terlaksananya program dan kegiatan yang dibuat 

oleh sekolah baik di bidang akademik maupun non 
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 Lihat Transkip Dokumentasi no 01/D/05-03-2019 dalam 

penelitian ini. 
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akademik. Kerjasama sekolah, komite sekolah, 

masyarakat sekitar, serta wali murid tetap terjaga 

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari setiap ada 

program yang dimusyawarahkan, mereka dengan 

antusias untuk hadir ikut musyawarah. Biaya yang 

digunakan untuk operasional sekolah diperoleh dari 

dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang 

diberikan oleh pemerintah. Keberhasilan sekolah 

yang sudah diraih merupakan kerja keras dari warga 

sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah ibu Hj. 

Tri Wahyuningsih, M.Pd. serta dukungan dari 

masyarakat umum yang diwakili oleh mereka-

mereka yang duduk di kepengurusan komite sekolah. 

SDN 1 Jenangan melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler antara lain, keagamaan, olah raga, 

drumband, pramuka, dan kesenian. Kegiatan di 

bidang keagamaan antara lain Qiro’ah, pembiasaan 

Sholat berjama’ah, baca tulis Al-Qur’an. Kegiatan 

keagamaan di SDN 1 Jenangan ditunjang dengan 

adanya mushola yang representatif. Kegiatan di 

bidang olahraga antara lain sepak bola, futsal, bola 

voly, atletik. Prestasi olahraga yang diraih adalah top 

score dalam LPI Kabupaten Ponorogo. Setelah 

melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang 

maksimal menjadikan anak didik SDN 1 Jenangan 

memiliki prestasi di bidang akademik dan non 

akademik.
64
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Di bidang drumband, SDN 1 Jenangan 

meraih 3 tropi dalam lomba drumband tingkat 

Kabupaten Ponorogo. Di bidang pramuka, SDN 1 

Jenangan telah meraih Juara I Pa dan Juara I Pi 

dalam perkemahan bakti penggalang SD/MI se 

Kecamatan Jenangan Tahun 2014. Di bidang 

kesenian, SDN 1 Jenangan setiap tahun mengadakan 

pentas seni untuk siswa. Grup reog mini SDN 1 

Jenangan meraih prestasi 10 grup reog 

berpenampilan terbaik dalam Festifal Reog Mini 

tahun 2013. Dan untuk prestasi lomba yang baru-

baru ini adalah SDN 1 Jenangan meraih juara 1 dan 

2 lomba Kids Atletik tingkat satuan gugus. 

Keberhasilan melahirkan output yang 

berprestasi dan sekolah yang baik tidak terlepas dari 

peran para guru dan kepala sekolah yang berperan 

memimpin di SDN 1 Jenangan. Berikut ini adalah 

nama kepala sekolah yang perah menjabat di SDN 1 

Jenangan Ponorogo.  

a. Bpk. Koesartodjo 

b. Bpk. R. Soetarko 

c. Bpk. M. H. Soeprapto. A. Ma. Pd 

d. Bpk. HM. Badar Tamami S.Pd.I 

e. Bpk. Tugiman A.Md 

f. Ibu Nurmiyati S.Pd M.Pd 

g. Ibu Hj. Tri Wahyuningsih M.Pd. 
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2. Profil Sekolah   

a. Nama sekolah :  SDN 1 JENANGAN 

b. Nomor Pokok 

Sekolah Nasional  

(NPSN) :  20510642 

c. Nomor Statistik  

Sekolah (NSS) : 101051119001 

d. Status Sekolah :  Negeri 

e. Alamat Sekolah :  Jl. Raya Jenangan No. 173 

Ds. Jenangan Kec. 

Jenangan Kab. Ponorogo 

f. Titik Koordinat : 7
o
50’34,69” LS 111

o
 31’ 

59,61” BT 

g. Penerima Dana  Bantuan dari Sumber  DAK / 

APBN / APBD I / APBD II : 

 Rehabilitasi Kelas 2   ruang, Tahun 2014 

 Rehabilitasi Jamban 3 unit,  Tahun 2019 

 Ruang Kelas Baru 1   ruang, Tahun 2018 

 Ruang Perpustakaan 1 ruang, Tahun 2014 

h. Kepemilikan Tanah  

Sekolah  : Hak Milik 

i. Tahun Berdiri : 1916 

j. Status  

Kepemilikan :  Tidak 

k. Luas Tanah : 2036 M² 

l. Luas Bangunan : 729,6 M² 

m. Masih Operasional : Ya  

n. No. Telepon/Hp.  E-mail : 081335620763 / 

sdn01jenangan@yahoo.co.id 

o. Data Siswa Tahun Terakhir (Tahun 2016/2017)
65
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3. Visi dan Misi SDN I Jenangan Ponorogo  

a. Visi SDN 1 Jenangan 

Visi merupakan wawasan yang menjadi 

sumber arahan sekolah dan digunakan untuk 

memandu merumuskan misi, dengan kata lain 

visi adalah gambaran masa depan yang 

diinginkan oleh sekolah, agar sekolah dapat 

menjamin kelangsungan hidup dan 

perkembangan. SDN 1 Jenagan Ponorogo adalah 

salah satu lembaga yang di bawah Dinas 

Pendidikan Kabupaten Ponorogo sehingga dalam 

perumusan Visi dan Misi selaras dengan tujuan 

pemerintah di bidang pendidikan. Berikut visi 

SDN 1 Jenangan adalah: “Terwujudnya peserta 

didik mandiri, berprestasi, berbudaya dan peduli 

terhadap lingkungan hidup berdasarkan Iman dan 

Taqwa”.  

 

b. Misi SDN 1 Jenangan 

Misi adalah tindakan yang dilakukan 

untuk mewujudkan atau merealisasikan visi 

tersebut, karena visi harus mengakomodasi 

semua kelompok yang terkait dengan sekolah. 

Dengan kata lain Misi adalah suatu strategi atau 

cara untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan 

secara tepat dan benar. Tanpa adanya strategi 

yang benar tidak mungkin suatu visi akan 
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tercapai. Di bawah ini merupakan misi SDN 1 

Jenangan Ponorogo, diantaranya :
66

 

1) Mengembangkan potensi peserta didik dalam 

rangka membentuk pribadi yang mandiri. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang kontektual 

dan bernuansa PAIKEM. 

3) Menanamkan kepedulian social, lingkungan, 

cinta damai dan cinta tanah air.  

4) Memberdayakan potensi semua pihak untuk 

peduli terhadap lingkungan. 

5) Melaksanakan budaya hidup bersih dan sehat 

sebagai wujud pelestarian terhadap 

lingkungan.  

6) Melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

7) Menyelengarakan pendidikan demi 

terwujudnya pada sistem nilai adat istiadat, 

agama dan tetap mengikuti perkembangan 

iptek. 

 

4. Tujuan SDN I Jenangan Ponorogo 

Tujuan strategis merupakan upaya sekolah 

untuk menata berbagai prioritas yang harus 

dikerjakan oleh sekolah dalam mencapai visi yang 

telah dicanangkan. Dengan ditatanya berbagai 

prioritas tersebut akan memudahkan seluruh 

komponen organisasi sekolah dalam mengim-

plementasikannya pada pekerjaan sehari-hari. 
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Penentuan prioritas tersebut akan sangat penting 

dilakukan karena kesalahan dalam penentuan 

prioritas akan menyulitkan sekolah dalam 

mengerjakan berbagai tahapan-tahapan kegiatan 

berikutnya. 

Dengan telah ditentukannya tujuan strategis 

tersebut maka menuntut lembaga juga harus 

menformulasikan strategi lembaga untuk mencapai 

tujuan tersebut. Jika tujuan strategis berkaitan 

dengan pertanyaan hal-hal apa saja yang harus 

dikerjakan oleh sekolah untuk mencapai visi 

lembaga termasuk urutan yang harus dikerjakan, 

walau strategi lembaga berkaitan dengan upaya-

upaya dan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil 

lembaga untuk merealisasikan berbagai tujuan 

stategis tersebut. 

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya perlu 

dirumuskan ke dalam tujuan sekolah. Tujuan 

sekolah SDN 1 Jenangan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung 

jawab pada diri siswa melalui kegiatan 

kepramukaan, keolahragaan, dan ekstra 

kurikuler. 

b. Melaksanakan PBM dengan pendekatan 

PAIKEM. 

c. Membiasakan hidup sehat, kepekaan sosial 

sehat dalam setiap kegiatan baik di dilingkungan 

sekolah maupun rumah. 

d. Menciptakan sekolah yang peduli pada 

lingkungan hidup. 
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e. Mengembangkan model pembelajaran 

terintegrasi pendidikan lingkungan hidup. 

f. Melaksanakan pemilahan dan pengolahan 

sampah organik dan anorganik. 

g. Menanamkan sikap peduli dan berbudaya 

lingkungan sehingga tercipta lingkungan sekolah 

yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman. 

h. Menyiapkan generasi yang mantap dalam 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa.
67

 

 

5. Keadaan Peserta Didik SDN I Jenangan Ponorogo 

Data yang diperoleh peneliti jumlah peserta 

didik tahun ajaran 2018/2019 adalah 136 peserta 

didik yang terdiri dari 72 perempuan dan 63 laki-

laki. Untuk keadaan peserta didik lebih lengap dapat 

dilihat pada lampiran.  

 

6. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan 

atau sekolah lebih kecil. Keberhasilan murid pada 

semua mata pelajaran yang diberikan sangat 

diperlukan adanya penanganan dari seorang guru 

yang baik dan proses belajar mengajar, apalagi guru 

yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai 

dengan keilmuan yang dimilikinya. Adapun kondisi 

guru dan karyawan SDN 1 Jenangan Ponorogo 
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adalah sebagai berikut: seluruhnya berjumlah 11 

orang guru yang terdiri dari 7 perempuan dan 4 laki-

laki sedangkan karyawan berjumlah 3 orang yang 

terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Semua guru 

menyandang sarjana pendidikan yang memadai. 

Untuk keadaan guru dan karyawan lsecara lebih 

lengkap bisa dilihat pada lampiran. 

 

7. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana adalah sebagai 

komponen penting dalam keberhasilan saat 

pembelajaran berlangsung. Dengan adanya sarana 

dan prasarana yang cukup memadai, akan 

memperlancar proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk keadaan sarana dan prasarana secara lebih 

lengkap bisa dilihat pada lampiran.  

 

8. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan bagian-bagian 

yang berhubungan dengan kekuasaan serta tanggung 

jawab keseluruhan susunan organisasi. Dalam 

penyusunan struktur organisasi diadakan suatu 

pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan 

masing-masing anggota agar tugas yang dibebankan 

mampu dilaksanakan dengan baik. Struktur 

Organisasi terlampir.
68
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Peran guru sebagai edukator dalam mengembangkan 

variasi pembelajaran tematik di SDN I Jenangan 

Ponorogo. 

Sebagai pengajar dan pendidik, guru 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

setiap upaya pendidikan. Agar dapat mengajar secara 

efektif, guru harus meningkatkan kesempatan belajar 

peserta didik (kuantitas) dan meningkatkan mutu 

(kualitas) mengajarnya. Guru adalah mereka yang 

bekerja di sekolah atau madrasah, mengajar, 

membimbing, melatih peserta didik agar mereka 

memiliki kemampuan dan keterampilan untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, juga dapat 

menjalani kehidupan dengan baik.
69

 

Seseorang yang dapat mendidik, tetapi tidak 

memiliki kemampuan membimbing, mengajar dan 

melatih. Ia tidak dapat disebut sebagai guru yang 

paripurna. Selanjutnya, seseorang yang memiliki 

kemampuan mengajara, tetapi tidak memiliki 

kemampuan mendidik, membimbing, dan melatih 

juga tidak disebut sebagai guru sebenarnya.
70

 

Dalam kegiatan belajar, menjadi seorang 

guru harus dapat mendidik dan menguasai dalam 

perkembangan serta kemampuan yang dimiliki oleh 

peserta didik. Sebagai seorang guru tidak 
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memandang atau memilih peserta didik untuk 

dibimbing dengan baik. Akan tetapi guru harus 

memiliki sifat adil dan konsisten dalam memberikan 

pengajaran serta ilmu yang sesuai untuk semua 

peserta didik yang dibimbingnya di kelas. 

Setiap sekolah pasti memiliki suatu prinsip 

dalam mengembangkan dan mendidik peserta didik 

yang lebih baik. Agar peserta didik memiliki 

wawasan yang luas dan terdidik. Untuk mencapai 

sebuah kesuksesan dalam pelaksanaan belajar 

mengajar kepala sekolah dan seluruh guru harus 

memilki suatu prinsip dalam pelaksanaan pendidikan 

agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan keinginan. Seperti yang diungkapkan 

oleh ibu kepala sekolah di SDN I Jenangan tentang 

suatu pengelolaan atau prinsip dalam pelaksanaan 

pembelajaran yaitu: 
tentu ada prinsip dan prosedur dalam 

pendidikan yaitu, dimulai dari pembagian jam 

pembelajaran, mata pelajaran, jadwal pelajaran, serta 

waktu untuk menyesuaikan  kondisi yang ada di 

sekolahan dan kemampuan  peserta didik dalam 

menerima mata pelajaran tersebut. Semua itu 

mengikuti kondisi dan kemampuan yang ada pada 

guru dan peserta didik itu sendiri.
71

 

 

Selain menentukan suatu prinsip dalam 

pendidikan sebagai guru yang profesional harus 

dapat menguasai empat kompetensi yang ada pada 

diri guru itu sendiri. Agar guru dapat menguasai 
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semua materi dalam menerapkan pembelajaran dan 

memiliki pengalaman yang luas tentang kurikulum 

yang diterapkan oleh sekolah seperti halnya yang 

diungkapkan oleh kepala sekolah yaitu: 
yah dengan cara mewajibkan semua guru 

untuk mengikuti pelatihan, workshop, seminar tentang 

kurikulum 2013. Ya walaupun belum semua guru 

belum  mendalami dan mengikuti pelatihan tersebut. 

Secara bertahap guru diwajibkan untuk menguasai 

kurikulum 2013 dan harus memiliki bekal tentang 

kurikulum tersebut sehingga guru harus mengikuti 

pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum tersebut.
72

 

 

Untuk lebih menguatkan penuturan dari 

kepala sekolah, maka peneliti juga menghimpun 

informasi dari wali kelas III, beliau menuturkan 

tentang upaya guru dalam penerapan media 

pembelajaran adanya suatu kendala dalam 

pembelajaran.  
kesulitan yang saya temui adalah ada dari dua 

sisi. Yaitu pertama itu dari peserta didiknya dan 

kemudian dari sarana yang ada di sekolahan masih 

kurang memadai. Dari peserta didik misalnya masih 

ada beberapa peserta didik yang malu-malu dan 

kurang percaya diri ketika mengikuti pembelajaran. 

Karena tidak terbiasa berdiskusi diluar kelas sehingga 

saat berdiskusi merasa canggung dan merasa bingung 

dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Pola 

pikir peserta didik masih banyak yang monoton atau 

kurang cepat dalam memahami pembelajaran sehingga 

membutuhkan waktu lama untuk menerapkannya 

karena waktu pembelajaran yang sangat singkat dan  

rata-rata hanya 2x45 menit, jadi waktu yang 

diperlukan masih sangat terbatas dan minim karena 
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dalam pembelajaran yang menggunakan model 

tersebut membutuhkan waktu yang agak lama. 

Kemudian dilihat dari segi sarana dan prasarana masih 

kurang memadai karena hanya sebagian kelas saja 

yang memiliki fasilitas sebagai model pembelajaran 

sehingga masih cukup menyulitkan ketika saya ingin 

menerapkan beberapa model pembelajaran tertentu. 

Jadi, sebelum menggunakan model pembelajar saya 

harus menyediakan dan mencari alat-alat yang akan di 

gunakan terlebih dahulu dan membuat peserta didik 

tambah kurang fokus dalam memahami materi yang 

saya ajarkan.
73

 

 

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas 

dapat diketahui suatu upaya yang dilakukan oleh 

guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Guru 

harus mengetahui kemampuan peserta didik untuk 

mempermudah dalam menyampaikan materi. 

penerapan metode dalam kelas masih kurang sesuai. 

Karena masih banyak peserta didik yang lebih suka 

di jelaskan dari pada menggunakan metode, karena 

peserta didik masih kurang berkomunikasi dengan 

temanya, masih belum percaya diri dalam 

menyampaikan pendapatnya. Jadi guru harus bisa 

memahami kondisi setiap peserta didik dalam 

pembelajaran yang menggunakan metode atau hanya 

dijelaskan lalu mengerjakan tugas. Agar peserta 

didik dapat memahami pembelajaran. maka guru 

harus selalu memotivasi peserta didik agar selalu 

bersemangat dalam mengikuti pembelajar di dalam 

kelas. Selain itu guru harus bisa menggunakan 
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sumber belajar lebih dari satu agar peserta didik 

tertarik dengan suasana belajar mengajar tersebut. 

Seprti yang dikatakan oleh ibu wali kelas III yaitu. 

Saat pembelajaran sebagai pedoman atau bahan ajar 

yang digunakan adalah buku siswa, buku paket, dan 

alat peraga yang ada di sekitar kelas.
74

 

Dengan adanya berbagai sumber sebagai 

pedoman yang digunakan oleh guru maka, 

pembelajaran tidak monoton dengan satu buku 

panduan saja. Guru bisa mengembangan materi 

dengan media dan pedoman yang dimiliki oleh guru. 

Agar lebih menarik dan kretif lagi dalam 

pembelajaran supaya peserta didik tidak bosan dan 

mudah memahami materi yang disampaikan oleh 

guru kepada peserta didik.  
Saya memberikan tugas tambahan kepada 

peserta didik yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitar. Seperti pada meteri yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. 

Contohnya memberikan jadwal dalam kegiatan sehari-

hari.
75

 

 

Sebagai evaluasi dalam pembelajaran guru 

harus kratif agar peserta didik bisa mengembangkan 

bakat dan kratif dalam mengembangkan 

pemikirannya. Guru dapat mengembangkan 

sosialisasi dan komunikasi peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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Jadi, dari penuturan di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru sudah biasa memebimbing 

dan mendorong peserta didik untukmelajar dengan 

baik dan guru sudah menggunakan media walaupun 

tidak semua materi dalam belajar menggunakan 

media dan memberikan evaluasi agar peserta didik 

lebih giata belajar dan lebih kratif. Jadi, guru sudah 

tidak monoton lagi dalam mengajar.  

 

2. Peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan Ponorogo. 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan 

belajar apabila seseorang anak yang belajar 

dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan 

pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat 

bantuan hal-hal yang dapat dilaluinya. Dengan kata 

lain, motivasi dapat menentukan hal-hal apa yang 

ada di lingkungan anak yang dapat memperkuat 

perbuatan belajar. Untuk seorang guru perlu 

memahami suasana itu, agar dia dapat membantu 

siswanya dalam memilih faktor-faktor atau keadaan 

yang ada dalam lingkungan siswa sebagai bahan 

penguat belajar. Hal itu, tidak cukup dengan 

memberitahukan sumber-sumber yang harus 

dipelajari, melainkan yang lebih penting adalah 
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mengaitkan isi pelajaran dengan perangkat apapun 

yang berada paling dekat dengan lingkungannya.
76

 

Peran guru sebagai motivator sangat 

berpengaruh bagi peserta didik tanpa adanya sebuah 

motivasi. Dalam sebuah upaya memberikan 

motivasi, guru dapat mengetahui suatu kekurangan 

yang dapat melatarbelakangi malas belajar dan 

menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru 

menjadi seorang motivator, karena dalam setiap 

interaksi atau saat pembelajaran berlangsung 

mustahil bila peserta didik tidak memerlukan suatu 

motivasi. Akan tetapi motivasi dapat bermanfaat 

apabila memberikan motivasi sesuai dengan 

kebutuhan jika tidak maka motivasi tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik. maka pembelajaran akan 

terasa kurang teratur seperti yang diutarakan oleh 

guru kelas III yaitu:  
ya saya berikan motivasi melalui tindakan 

seperti memberikan hadiah atau nilai tambahan bagi 

yang bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. 

Jadi siswa akan bersemangat untuk mendengarkan dan 

memperhatikan materi yang saya berikan.
77

 

 

Dengan adanya motivasi akan mendorong 

peserta didik lebih bersemangat lagi dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas. Maka setiap guru 

harus memiliki strategi tersendiri dalam 
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pembelajaran agar lebih bersemangat dan guru lebih 

kreatif, atau memberi selingan permainan.  
Saya memberikan motivasi sesuai kebutuhan 

yang diperlukan oleh peserta didik seperti halnya saat 

pembelajaran ada peserta didik yang yang aktif saya 

beri pujian atau hadih berupa alat tulis atau 

sebagainya. Selain itu untuk peserta didik yang masih 

kurang aktif saya beri pertanyaa atau tugas tersendiri 

agar mereka lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar tersebut.
78

 

 

Dengan adanya metode dalam pembelajaran 

maka akan membuat guru dan peserta didik mudah 

memahami, tetapi kebanyakan peserta didik yang 

kurang memahami dan kurang suka dengan 

penggunaan metode yang diberikan oleh guru. 

Mereka lebih suka dijelaskan dan mengerjakan 

tugas. Jadi, guru harus bisa menempatkan 

penggunaan strategi yang tepat untuk peserta didik 

agar mereka tidak merasa bosan dalam pembelajaran 

tersebut.  
menurut saya siswa itu saat  pembelajaran 

lebih kondusif  mendengarkan  penjelasan guru dari  

pada menggunakan metode, karena saat menggunakan  

metode siswa lebih banyak yang tidak memperhatikan 

dan bermain sendiri terlebih tidak mudah memahami 

materi yang sedang diajarkan saat itu, walaupun 

terkadang menggunakan metode. Tetapi lebih sering 

guru yang menjelaskan  materi dan  siswa 

mendengarkan  lalu bertanya yang belum di pahami 

nya setelah itu siswa mengerjakan tugas individu dan  

terkadang mengerjakan secara berkelompok agar ada 

variasi dalam sebuah pembelajaran dan tidak 
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membosankan saat dalam proses pembelajaran 

berlangsung.
79

 

 

Selama proses belajar mengajar guru harus 

memiliki strategi dan cara yang kreatif dalam 

penyampaian materi kepada peserta didiknya agar 

tidak membosankan bagi peserta didik bahkan guru 

itu sendiri. Guru yang kreatif maka akan membuat 

peserta didik untuk menyukai pembelajaran yang 

ada. Mereka akan mudah untuk mengikuti 

pembelajaran tanpa adanya rasa malas saat pelajaran 

dimulai. Guru harus bisa memberikan motivasi pada 

peserta didik yang sesuai dengan keinginan dan 

kemampuan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh 

wali kelas III sebagai berikut: 
Saya memberikan tambahan jam pelajaran 

pada peserata didik. Saya lakukan di waktu kosong 

atau setelah pulang sekolah agar peserta didik tersebut 

tidak merasa malu dengan temanya yang sudah bisa. 

Disela-sela itu saya mendorang peserta didik agar 

lebih bersemangat lagi supaya bisa mengikuti teman-

temanya dan tidak merasa terkucilkan dengan teman 

lainya.
80

 

 

Setiap guru harus menguasai dalam semua 

bidang serta menguasai keluh kesah yang terjadi 

pada peserta didiknya. Bagaimanapun guru harus 

punya strategi dan motivasi dalam persiapan agar 

pelaksanaan tidak membosankan. Guru harus bisa 
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mengatur waktu dan kondisi yang diinginkan oleh 

setiap peserta didik.  

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa guru 

sudah bisa memberikan motivasi untuk peserta didik 

agar mereka lebih bersemangat dan kratif dalam 

proses belajar mengajar. Guru harus bisa menguasai 

kondisi dan kemampuan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar.  

 

3. Peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan Ponorogo. 

Guru sebagai fasilitator hendaknya mampu 

mengusahakan sumber belajar yang berguna serta 

dapat menunjang pencapaian tujuan dan proess 

belajar-mengajar, baik yang berupa narasumber, 

buku teks, majalah, ataupun surat kabar.
81

 Dalam 

lingkungan pendidikan, salah satu peran guru adalah 

sebagai fasilitator. Dalam hal ini seorang guru akan 

memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar sehingga interaksi belajar mengajar 

akan senang tiasa berlangsung secara efektif.  

Guru menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar kepada seluruh 

peserta didik, guru menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, gembira, penuh 

semangat, tidak cemas dan berani mengemukakan 
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pendapat secara terbuka. Sebagai fasilitator, tugas 

guru yang paling utama adalah memberi kemudahan 

belajar, mampu mengusahakan sumber belajar yang 

berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan 

dan proses belajar mengajar. 

Guru menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar kepada seluruh 

peserta didik. Guru dapat menciptakan suasana 

pembelajaran tang menyenangkan, gembira, penuh 

semangat, tidak cemas dan berani mengemukakan 

pendapat secara terbuka. Sebagai fasilitator, tugas 

guru yang paling utama adalah memberi kemudahan 

belajar, mampu mengusahakan sumber belajar yang 

berguna serta serta dapat menunjang pencapaian 

tujuan dan proses belajar mengajar.
82

  

Sebagai fasilitator guru seharusnya bisa 

memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar mengajar agar tercipta suatu kegiatan yang 

aktif dan menyenangkan. Agar pembelajaran tidak 

membosankan maka sebagai seorang orang guru 

harus bisa memahami dan menguasai tentang media 

pendidikan, sebagai fasilitator guru tidak hanya 

menjadikan dirinya sendiri sebagai sumber belajar 

yang utama karena suatu media dapat dijadikan 

sebagai alat komunikasi bagi peserta didik dan guru 

itu sendiri agar proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Telaah 
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ini seperti yang diutarakan  oleh kepala sekolah di 

SDN I Jenangan adalah: 
sudah memberikan fasilitas dari sekolah, 

tetapi masih kurang memadai untuk digunakan seluruh 

kelas, jadi guru juga harus menyiapkan   fasilitas yang 

akan digunakan dalam pembelajaran supaya 

pembelajaran tidak terhambat dengan kurangnya 

fasilitas dari sekolahan.
83

 

Dari penuturan di atas sebelum guru 

melaksanakan pembelajaran maka guru harus 

mempersiapkan media, dan alat belajar yang akan 

digunakan untuk mengajar agar dalam pembelajaran 

tidak terjadi hambatan, seperti media yang sesuai 

dengan kebutuhan dalam materi saat pembelajaran 

berlangsung. 
Penerapan   model-model pembelajaran yang 

saya ajarkan dan  tentunya langkah-langkahnya pun 

bergantung pada model pembelajaran nya. Langkah-

langkahnya sesuai dengan modelnya. Misalnya model 

berkelompok, saya pertama kali membagi kelompok 

secara acak agar peserta didik tidak merasa saling iri, 

seperti peserta didik  yang pintar dicampur dengan 

peserta didik yang kurang memahami  materi bahkan 

yang malu untuk menyampaikan  pendapatnya. Jadi 

dengan begitu semua peserta didik bisa berpendapat 

sesuai dengan pemikirannya masing-masing.
84

 

 

Agar dalam pembelajaran tidak 

membosankan maka saat pembelajaran guru harus  

menggunakan media di dalamnya agar semua peserta 

didik dapat menguasai dan saling menyampaikan 
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pendapat mereka masing-masing dan mempermudah 

peserta didik dalam memahami materi yang sedang 

dipelajari tersebut. Akan tetapi berbeda dengan  

pendapat peserta didik yang saya wawancara  ia 

berpendapat sebagai berikut. 
suka menggunakan metode jadi tidak 

membosankan saat pelajaran dan tidak hanya 

mendengarkan tetapi kita bisa mengungkapkan atau 

berpendapat sesuai dengan apa yang kita belum atau 

sudah memahami materi tersebut.85
 

 

 Setiap peserta didik memiliki pendapat yang 

berbeda-beda dalam memahami materi. Seperti 

halnya yang telah tertera diatas bahwa ia lebih suka 

menggunakan metode dalam pembelajaran agar saat 

pembelajaran dimulai tidak membuat peserta didik 

mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran 

tersebut. Akan tetapi ada yang tidak suka 

menggunakan strategi karena dia lebih suka 

mendengarkan saat pembelajaran dari pada bermain 

dalam belajar. Seperti yang diungkapkan oleh 

peserta didik kelas III yaitu: Suka dijelasin dan 

setelah itu mengerjakan tugas langsung suapaya 

mudah dalam memahami. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa guru 

sudah dapat menyesuaikan kondisi dan kemampuan 

peserta didik dalam menerima materi yang diberikan 

oleh guru. Guru juga sudah dapat menjelaskan 

meteri serta menggunakan metode yang tepat saat 
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pelaksanaan pembelajaran agar tidak membosankan 

walaupun fasilitas tersebut belum tersedia di kelas. 

Jadi, sebagai guru tetap harus berusaha semaksimal 

mungkin agar peserta didik mudah dalam memahami 

materi tematik tersebut. Karena setiap peserta didik 

memiliki kemapuan yang berbeda-beda dalam 

menerima materi. Seperti halnya ada peserta didik 

yang lebih cenderung pada penjelasan saja guru 

harus bisa menyesuiakan.  

Jadi. Dari keterangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran masih kurang guru masih cenderung 

pada metode ceramah. Komunikasi antara guru dan 

peserta didik pun masih kurang maksimal. 

Seharusnya guru bisa menyesuaikan kondisi yang 

ada karena setiap peserta didik memeiliki 

kemampuan yang berbeda. Seperti halnya dalam 

menggunakan strategi dapat digunakan sebagai 

selingan tidak harus digunakan setiap materi agar 

peserta tidak merasa bosan dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Peran guru sebagai edukator dalam mengembangkan 

variasi pembelajaran tematik di SDN I Jenangan 

Dalam mengelola program belajar mengajar 

seorang guru perlu mengetahui kemampuan siswanya. 

Karena bagaimanapun sitiap peserta didik memiliki 

karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Peran guru 

sebagai edukator yaitu peran yang utama dan terutama, 

khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan 

dasar. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi 

peserta didik, sebagai role model. Memberikan contoh 

dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk 

kepribadian peserta didik. 

Menjadi seorang guru harus memiliki karakter, 

moral, dan dedikasi sosial untuk memberikan contoh 

yang terbaik dan teladan kepada peserta didiknya. Selain 

itu, guru harus memiliki kesabaran, keteladanan, dan 

keuletan yang sangat luas dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai guru.
86

 Untuk menjadi seorang guru yang 

profesional maka guru harus dapat menguasai empat 

kompetensi yang menjadi syarat untuk menjadi 

profesional. 

Dengan berjalanya dan menjadikan guru yang 

professional maka kepala sekolah mewajibkan kepada 

selutuh guru untuk mengikuti pelatihan, workshop, 
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seminar tentang kurikulum 2013. Ya walaupun belum 

semua guru dapat mendalami dan mengikuti pelatihan 

tersebut. Secara bertahap guru diwajibkan untuk 

menguasai kurikulum 2013 dan harus memiliki bekal 

tentang kurikulum tersebut sehingga guru harus 

mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum 

tersebut.
87

 

Dalam praktik pendidikan, peserta didik sering 

meneladani apa yang dilihat, dan didengar. Maka dari 

itu, peserta didik akan meniru semua perbuatan yang 

guru ajarkan secara sengaja atau tidak sengaja, baik atau 

buruk tetap akan ditiru oleh peserta didik tersebut. Jadi, 

sebagai guru harus tahu dalam memberikan contoh yang 

baik untuk ditiru pada peserta didik.  

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, 

panutan, dan identifikasi bagi peserta didik, dan 

lingkungan. Guru harus bisa memahami peserta 

didiknya  serta memahami nilai, nilai norma, norma 

moral, dan sosial. Selain itu guru harus bisa 

membimbing, dalam arti menuntun sesuai dengan 

kaidah yang baik dan mengarahkan pada perkembangan 

peserta didik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Dengan adanya seorang guru maka peserta didik 

dapat terarahkan dengan baik dan terencana, sebab tanpa 

adanya suatu pendidikan maka anak-anak tidak akan 

memiliki suatu tujuan dan harapan untuk masa 

depannya. Saat pembelajaran sebagai pedoman atau 
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bahan ajar yang digunakan adalah buku siswa, buku 

paket, dan alat peraga yang ada di sekitar kelas.
88

 

Kemampuan berfikir manusia selalu mengalami 

perkembangan. Pada anak-anak masih dalam tingkat 

konkret. Makin maju perkembangan psikis kemampuan 

berpikirnya, Setahap demi setahap meningkat. Tanpa 

bimbingan, peserta didik akan mengalami kesulitan 

dalam menghadapi perkembangan dirinya. 

Kekurangmampuan peserta didik akan lebih banyak 

tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, 

ketergantungan peserta didik semakin berkurang. Jadi, 

bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat 

diperlukan pada saat peserta didik belum mampu berdiri 

sendiri atau mandiri.
89

 

Dengan adanya pendidikan di sekolahan maka, 

seorang guru harus dapat memberikan pendidikan dan 

contoh yang positif bagi peserta didiknya agar dapat 

ditiru untuk masa depan peserta didik tersebut. Seprti 

dalam wawancara yang disampaikan oleh wali kelas III 

yaitu: Saya memberikan tugas tambahan kepada peserta 

didik yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Seperti 

pada meteri yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari dan lingkungan sekitar. Contohnya memberikan 

jadwal dalam kegiatan sehari-hari.
90
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Di SDN I Jenangan Ponorogo guru sudah bisa 

dan sesuai saat membimbing atau mendidik dan 

memberi contoh yang baik. Walaupun guru masih 

kurang memperhatikan semua peserta didik yang 

terutama adalah peserta didik pada kelas III. Sebagai 

guru harus memiliki suatu keterampilan dan memahami 

perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam 

mendidik guru tidak hanya bisa menguasai materi saja 

tetapi menguasai dan membimbing peserta didik agar 

lebih maju itu yang diutamakan oleh setiap guru.  

Dalam pekerjaan guru tidak hanya mengajar 

seseorang agar tahu beberapa hal, tetapi guru juga 

melatih beberapa keterampilan terutama sikap mental 

pada peserta didik. Mendidik sikap mental seseorang 

tidak cukup hanya dengan mengajarkan, tetapi dibarengi 

dengan contoh-contoh teladan dari sikap dan tingkah 

laku gurunya.
91

 

Jadi, dari penuturan di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru sudah biasa membimbing dan mendorong 

peserta didik untuk mengajar dengan baik dan guru 

sudah menggunakan media walaupun tidak semua 

materi dalam belajar menggunakan media dan 

memberikan evaluasi agar peserta didik lebih giata 

belajar dan lebih kratif. Jadi, guru sudah tidak monoton 

lagi dalam mengajar.  
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B. Peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan 

Motivasi adalah kunci bagi tercapainya segala 

keinginan. Motivasi adalah hal yang menggerakkan 

keinginan dan mimpi menjadi kenyataan melalui usaha 

yang terus-menerus tanpa putus untuk mewujudkan apa 

yang diinginkan. Motivasi bisa mengubah diri seseorang 

dari keadaan biasa-biasa saja menjadi unggul dan luar 

biasa. Motivasi yang sesungguhnya adalah apa yang 

muncul dan menggelora dalam diri seseorang untuk 

mewujudkan segala apa yang diinginkanya. Motivasi 

akan mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu 

sebagaimana yang dia mimpikan.
92

 

Sebagai motivator, guru harus mampu 

membangkitkan semangat dan mengubur kelemahan 

peserta didik tanpa memandang latar belakang hidup 

keluarga, kelam masa lalu, dan berat tantangannya. Guru 

adalah sebagai psikolog yang diharapkan mampu 

menyelami psikologi muridnya, sehingga mengetahui 

kondisi lahir batin peserta didik. Dari pengetahuan ini, 

guru akan menyesuaikan model motivasi yang paling 

cocok untuk peserta didik.
93

 

Dalam wawancara terkemuka guru memotivasi 

peserta didiknya yaitu, guru  memberikan motivasi 

sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik 
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seperti halnya saat pembelajaran ada peserta didik yang 

yang aktif saya beri pujian atau hadih berupa alat tulis 

atau sebagainya. Selain itu untuk peserta didik yang 

masih kurang aktif saya beri pertanyaa atau tugas 

tersendiri agar mereka lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut.
94

 

Menurut McDonald sebagaimana dikutip 

Sudarwan Danim dan Khoril bahwa motivasi adalah 

perubahan yang terjadi pada diri sendiri yang ditandai 

dengan munculnya perasaan dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. McDonald itu 

mengandung tiga elemen atau ciri pokok dalam 

motivasi, yakni motivasi mengawali terjadinya 

perubahan terjadinya energi, ditandai dengan adanya 

felling, dan dirangsang dengan adanya tujuan.
95

 

Sebagai motivator, guru hendaknya dapat 

mendorong peserta didiknya agar dapat bergairah dan 

aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi. 

Guru harus bisa mengetahui kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik dalam menerima pembelajaran. Guru dapat 

menganalisa motif-motif yang dapat melatari peserta 

didik malas dalam belajar dan menurun prestasinya di 

sekolah. Setiap saat guru harus bisa menjadi motivator, 

karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada 

diantara peserta didik yang masih kurang bersemangat 

untuk belajar serta susah atau malas dalam 
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memperhatikan pembelajaran yang sedang di ajarkan 

oleh gurunya.  

Dalam wawancara yang  terkait dengan motivasi 

peserta didik dalam menikkatkan kemampuan belajar 

peserta didik. Guru memberikan tambahan jam pelajaran 

pada peserata didik. Saya lakukan di waktu kosong atau 

setelah pulang sekolah agar peserta didik tersebut tidak 

merasa malu dengan temanya yang sudah bisa. Disela-

sela itu saya mendorang peserta didik agar lebih 

bersemangat lagi supaya bisa mengikuti teman-temanya 

dan tidak merasa terkucilkan dengan teman lainya.
96

 

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan 

memperhatikan kebutuhan peserta didik. 

Penganekragaman cara belajar setiap peserta didik juga 

dapat memberikan suatu dorongan bagi guru untuk 

memberikan semangat atau motivasi pada peserta didik 

untuk lebih bergairah dalam belajar. Peran guru sangat 

penting dalam menjadi motivator sangat penting dalam 

interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan 

mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial 

menyangkut performance dalam personialisasi dan 

sosialisasi diri.
97

 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta 

didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila 
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memiliki motivasi yang tinggi.
98

 Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mampu 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar akan 

optimal kalau ada motivasi yang tepat. Bergelut 

(berkaitan) dengan ini maka kegagalan belajar peserta 

didik  jangan begitu saja mempersalahkan pihak peserta 

didik, sebab mungkin saja guru tidak berhasil dalam 

memberi motivasi yang mampu membangkitkan 

semangat dan kegiatan siswa untuk berbuat atau belajar. 

Jadi tugas guru adalah bagaimana mendorong para siswa 

agar pada dirinya tumbuh motivasi.  

Guru sebagai motivator harus bisa memberikan 

semangat kepada siswa agar mereka mau belajar. Hasil 

belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin 

tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula 

pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para peserta didik. Dapat 

disimpulkan bahwa peranan guru sebagai motivator 

dengan persentase 79,6%, masuk dalam kategori baik.
99

 

Dengan begitu sebagai seorang guru harus mampu dan 

membimbing peserta didik agar lebih bersemangat 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.  

Sesuai dengan hasil wawancara, guru 

memotivasi peserta didik dengan cara selalu 

memberikan semangat kepada peserta didik untuk terus 
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belajar dan percaya diri. Selain memberikan semangat 

guru juga selalu memberikan hadiah atau menambah 

nilai pada peserta didik yang aktif, dengan begitu peserta 

didik akan termotivasi untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Tidak hanya itu, untuk memotivasi 

peserta didik guru juga sering memperlihatkan vidio 

tentang orang-orang yang sukses dan berprestasi. Akan 

tetapi,  guru masih kurang dalam memotivasi peserta 

didik dalam memahami pembelajaran. Guru hanya 

memberikan motivasi saja tapi masih kurang diterapkan 

dalam kegiatan sehari-harinya.  

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa guru sudah 

bisa memberikan motivasi untuk peserta didik agar 

mereka lebih bersemangat dan kratif dalam proses 

belajar mengajar. Guru harus bisa menguasai kondisi 

dan kemampuan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar.  

 

C. Peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik di 

SDN I Jenangan 

Sebagai fasilitator, guru bertugas memfasilitasi 

murid untuk menemukan dan mengembangkan bakatnya 

secara pesat. menemukan bakat peserta didik bukan 

persoalan mudah, ia membutuhkan eksperimen yang 

maksimal, latihan terus menerus, dan evaluasi rutin.
100

 

Guru saat ini lebih berperan sebagai fasilitator dan 

mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang 

                                                           
100

 Jamal Ma’mur  Asmani, Great Teacher, 32.  



91 
 

 

kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh 

pengalaman belajar sendiri dengan memanfaatkan 

berbagai sumber belajar yang tersedia tanpa menjadikan 

guru sebagai sumber belajar yang utama.
101

  

Guru sebagai fasilitator harus memiliki 

pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang media 

pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat 

komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar.
102

 Untuk kepentingan dalam pembelajaran 

tersebut, guru berpengaruh sebagai faktor penting yang 

besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembelajaran, 

bahkan menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik 

belajar.
103

 

Dalam wawancara untuk mengetahui 

penggunaan fasilitas dalam pembelajaran maka perlu 

informan dari guru kelasyang dikemukakan sebagai 

berikut. Sudah adanya fasilitas dari sekolah, tetapi masih 

kurang memadai untuk digunakan seluruh kelas, jadi 

guru juga harus menyiapkan   fasilitas yang akan 

digunakan dalam pembelajaran supaya pembelajaran 

tidak terhambat dengan kurangnya fasilitas dari 

sekolahan.
104
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Berkembangnya teknologi, khususnya teknologi 

informasi yang begitu pesat, belum mampu 

menggantikan peran guru dan fungsi guru, hanya sedikit 

mengubah atau menggeser fungsinya. Perkembangan 

teknologi tersebut dapat menggubah peran guru dari 

pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran 

menjadi fasilitator. Seorang guru hendaknya mampu 

mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat 

menunjang pencapaian tujuan dalam proses 

pembelajaran yang disampaikan oleh semua guru di 

dalam kelas. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

terkait fasilitas yang diberikan berupa penyediaan 

sumber belajar peserta didik untuk meningkatkan 

kemampuan berfikir dan memahami materi pada peserta 

didik. Mulyasa mengungkapkan bahwa tugas guru tidak 

hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, 

tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar (facilitate of learning) 

kepada seluruh peserta didik.
105

 

Dari hasil wawancara, dalam pemanfaatan 

fasilitas pembelajaran masih belum memadai, hanya 

beberapa kelas yang memiliki fasilitas akan tetapi masih 

kurang maksimal dalam menggunakan fasilitas yang ada 

di kelas tersebut. Karena guru lebih suka memberikan 

materi dengan metode ceramah dan mengerjakan tugas. 

Agar peserta didik tidak terlalu banyak bermain atau 

ribut sendiri saat menggunakan metode yang digunakan 

dalam kelas. Selain itu guru saat akan memulai 
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pembelajaran mempersiapkan alat yang akan digunakan 

sebagai media dalam pembelajaran.  

penerapan   model-model pembelajaran yang 

saya ajarkan dan  tentunya langkah-langkahnya pun 

bergantung pada model pembelajaran nya. Langkah-

langkahnya sesuai dengan modelnya. Misalnya model 

berkelompok, saya pertama kali membagi kelompok 

secara acak agar peserta didik tidak merasa saling iri, 

seperti peserta didik  yang pintar dicampur dengan 

peserta didik yang kurang memahami  materi bahkan 

yang malu untuk menyampaikan  pendapatnya. Jadi 

dengan begitu semua peserta didik bisa berpendapat 

sesuai dengan pemikirannya masing-masing.
106

 

Selain itu guru dalam penggunaan suatu strategi 

lebih sering membuat kelompok kecil buat diskusi atau 

mengerjakan suatu kerajinan tangan yang dikerjakan 

secara individu tetapi di rumah atau strategi yang 

lainnya agar peserta didik tidak mudah bosan dengan 

strategi yang sama. Jadi, saat pembelajaran di dalam 

kelas lebih sering menggunakan metode ceramah. Guru 

harus lebih kreatif lagi agar peserta didik tidak mudah 

bosan dalam menerima serta memahami materi saat 

belajar mengajar berlangsung. 

Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan 

bahwa guru dalam menerapkan strategi pembelajaran 

masih kurang guru masih cenderung pada metode 

ceramah. Komunikasi antara guru dan peserta didik pun 
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masih kurang maksimal. Seharusnya guru bisa 

menyesuaikan kondisi yang ada karena setiap peserta 

didik memeiliki kemampuan yang berbeda. Seperti 

halnya dalam menggunakan strategi dapat digunakan 

sebagai selingan tidak harus digunakan setiap materi 

agar peserta tidak merasa bosan dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, 

hasilpenelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan berikut ini: 

1. Peran guru sebagai edukator dalam mengembangkan 

variasi pembelajaran tematik dengan cara: a) guru 

menguasai materi, Susana kelas, dan kemampuan 

setiap peserta didik, b) memberikan dorongan 

kepada peserta didik yang memiliki keseulitan dalam 

belajar, c) guru menggunakan sumber belajar lebih 

dari satu, d) guru menciptakan evaluasi 

pembelajaran yang lebih menerik dan berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Peran guru sebagai motivator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik 

dengan cara: a) guru dapat membengkitkan semangat 

belajar peserta didik, b) membengkitkan dan 

menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, 

c) memberikan reawed pada peserta didik yang aktif 

saat pembelajaran, d) memberikan tambahan dan 

dukungan kepada peserta didik yang masih kurang 

dalam menguasai materi.  

3. Peran guru sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan variasi pembelajaran tematik 

dengan cara: a) memberikan fasilitas berupa  buku 

teks, majalah, ataupun surat kabar, b) memanfaatkan 

sumber-sumber belajar lainnya seperti perpustakaan, 
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laboratorium, para ahli, bahkan melibatkan peserta 

didik dalam situasi tertentu. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan temuan 

penelitian,peneliti menyarankan  kepada pihak-pihak 

terkait berikut ini: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

siswa untuk mengetahui karakteristik kecerdasan 

siswa  yang dimilikinya dalam memahami pelajaran 

yang telah disampaikan oleh guru, sehingga siswa 

memiliki pemahaman dan kescerdasan yang 

diinginkan.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat  memberikan 

informasi pada guru mengenai perannya sebagai 

guru dalam mengembangkan pemahaman dalam 

pembelajaran tematik pada siswa, serta sebagai 

bantuan untuk menyusun permasalahan siswa dalam 

memahami pembelajaran tematik. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan yang sebagi acuan 

untuk perbandingan bagi kepala sekolah untuk 

mengembagkan guru yang lebih berkualitas dan 

professional dalam melaksankan pembelajaran yang 

sedang dilakukan atau laksanakan. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan pengetahuan tentang guru dan sebagai 

pijakan penelitian yang akan datang.  Dan penelitian 

dapat sebagai wacana perbandingan untuk peneliti 

yang akan datang.  
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