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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dahulu ada anggapan bahwa guru adalah orang yang paling tahu. Paradigma itu 

kemudian berkembang menjadi guru lebih dahulu tahu. Namun sekarang bukan saja 

pengetahuan guru bisa sama dengan murid, bahkan murid bisa lebih dulu tahu dari gurunya. 

Itu semua dapat terjadi akibat perkembangan media informasi di sekitar kita. Pada saat ini 

guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Banyak contoh, di mana siswa dapat lebih 

dahulu mengakses informasi dari media masa seperti surat kabar, televisi, bahkan internet. 

Bagaimana guru menyikapi perkembangan ini? Ada tiga kelompok guru dalam menyikapi hal 

ini, yaitu tidak peduli, menunggu petunjuk, atau cepat menyesuaikan diri.  

Kelompok pertama yaitu mereka yang tidak peduli. Seorang guru yang mempunyai 

rasa percaya diri berlebihan (over confidence) barangkali akan berpegang kepada anggapan 

bahwa sampai kapanpun posisi guru tidak akan tergantikan. Dalam setiap proses pembelajaran 

tetap diperlukan sentuhan manusiawi. Teknologi tidak bisa menggantikan manusia. 

Bagaimanapun teknologi berkembang, guru adalah guru, harus digugu dan ditiru. Benar 

bahwa media tidak dapat menggantikan guru, namun sikap tidak peduli terhadap 

perkembangan, bukanlah sikap yang tepat. Walau bagaimana, lingkungan kita terus 

berkembang, tuntutan masyarakat terhadap kualitas guru semakin meningkat. Kita tidak bisa 

tak peduli. 

Kelompok kedua adalah yang menunggu petunjuk. Kelompok inilah yang paling 

banyak ditemukan. Mungkin ini akibat dari kebijakan selama ini, di mana guru dalam system 

pendidikan nasional hanya dianggap sebagai “tukang” melaksanakan kurikulum yang 

demikian rinci dan kaku. Kurikulum yang sangat lengkap dengan berbagai petunjuk 

pelaksanaannya, sehingga guru tinggal melaksanakan, tanpa boleh menyimpang dari pedoman 

baku.  

Sejalan dengan perubahan kurikulum dan otonomi pendidikan, bukan lagi masanya 

bagi guru untuk selalu menunggu petunjuk. Guru adalah tenaga profesional, bukan tukang. 

Oleh karena itu, sikap yang tepat untuk kita adalah cepat menyesuaikan diri. Guru perlu segera 

mereposisi perannya. Pada saat ini guru tidak lagi harus menjadi orang yang paling tahu di 

kelas. Namun ia harus mampu menjadi fasilitator belajar. Ada banyak sumber belajar yang 
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tersedia di lingkungan kita, apakah sumber belajar yang dirancang untuk belajar ataukah yang 

tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar. Guru yang baik akan merasa senang 

kalau muridnya lebih pandai dari dirinya 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. ARTI MEDIA PEMBELAJARAN 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. 

Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu 

yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi.  

MEDIA adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi 1 

Media menurut AECT 2 adalah segala sesuatu yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan. Sedangkan gagne mengartikan media sebagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Briggs mengartikan media 

sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa agar terjadi proses belajar 3  

Istilah pembelajaran lebih menggambarkan usaha guru untuk membuat belajar para 

siswanya. Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan kegiatan 

belajar pada para siswanya. Kegiatan belajar hanya akan berhasil jika si belajar secara aktif 

mengalami sendiri proses belajar. Seorang guru tidak dapat mewakili belajar siswanya. 

Seorang siswa belum dapat dikatakan telah belajar hanya karena ia sedang berada dalam 

satu ruangan dengan guru yang sedang mengajar.  

Pekerjaan mengajar tidak selalu harus diartikan sebagai kegiatan menyajikan 

materi pelajaran. Meskipun penyajian materi pelajaran memang merupakan bagian dari 

kegiatan pembelajaran, tetapi bukanlah satu-satunya. Masih banyak cara lain yang dapat 

dilakukan  guru untuk membuat siswa belajar. Peran yang seharusnya dilakukan guru 

adalah mengusahakan agar setiap siswa dapat berinteraksi secara aktif dengan berbagai 

sumber balajar yang ada.       

                                                
1 Kiranawati, Kegiatan Pembelajaran dan Pemilihan Media Pembelajaran, 

http://gurupkn.wordpress.com/2008/01/17/kegiatan-pembelajaran-dan-pemilihan-media-pembelajaran/, tgl. 17 
Januari 2008 

2 Prof. Dr. H. Basyiruddin Asnawi Usman, Media Pembelajaran, Jakarta, 2002, hlm. 11 
3 Ardiana Mustikasari, S. Si, M.Pd,  Mengenal Media Pembelajaran, http://edu-articles.com/mengenal-media-

pembelajaran/, tgl. 25 Nopember 2008  
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Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu 

meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar 

ke penerima pesan belajar (siswa). Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar 

dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajiakan informasi belajar kepada siswa. 

Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan 

dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru.  

Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada 

guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi, masih banyak tugas guru yang lain 

seperti: memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama 

ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan teus terjadi selama guru menganggap 

dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Jika guru memanfaatkan 

berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran 

guru akan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran dan bertanggung jawab 

menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu guru lebih 

berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator dan fasilitator dalam Kegiatan 

Belajar mengajar. 

 

B. MANFAAT MEDIA PEMBELAJARAN 

  Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara 

guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. Sedangkan 

secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah:  

a. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media 

pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat 

mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa dimanapun berada.  

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun 

manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih 

hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.  

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya 

komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu 

arah.  
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d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah 

tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak 

harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian 

menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.  

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa 

menyerap materi belajar lebih mandalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi 

verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan 

kegiatan melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami sendiri melalui media 

pemahaman siswa akan lebih baik.  

f. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 

Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa 

tergantung seorang guru. Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan 

waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah.  

g. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 

Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk 

mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu 

pengetahuan.  

h. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi 

peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada 

aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan 

kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. 

 

C. PERAN GURU DALAM MEDIA PEMBELAJARAN 

a. Guru sebagai FASILITATOR 

Dalam konteks pendidikan, istilah fasilitator semula lebih banyak diterapkan 

untuk kepentingan pendidikan orang dewasa (andragogi), khususnya dalam lingkungan 

pendidikan non formal. Namun sejalan dengan perubahan makna pengajaran yang 

lebih menekankan pada aktivitas siswa, belakangan ini di Indonesia istilah fasilitator 

pun mulai diadopsi dalam lingkungan pendidikan formal di sekolah, yakni berkenaan 

dengan peran guru pada saat melaksanakan interaksi belajar mengajar. Wina Senjaya 
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(2008) menyebutkan bahwa sebagai fasilitator, guru berperan memberikan pelayanan 

untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran 4 

Peran guru sebagai fasilitator, peranannya adalah sebagai penyedia yang 

bersifat sebagai pendukung kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan konsep belajar di atas bahwa belajar adalah suatu proses, maka dalam 

proses ketrampilan mendengarkan dipersiapkan terlebih dahulu adalah siswanya, selain 

itu materi yang sangat penting untuk menjadi suatu proses belajar berlangsung, guru 

dapat menyiapkan teks / wacana yang dibacakan atau menyediakan rekaman teks 

dalam kaset maka Tape Recorder dipersiapkan. 

Teknik dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara bervariasi, 

misalnya sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru terlebih dahulu memutar lagu atau 

bernyanyi bersama. Hal ini dilakukan agar siswa menyiapkan diri dalam pembelajaran 

sehingga tidak stres. Mendengarkan (menyimak) merupakan ketrampilan berbahasa 

yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan manusia untuk mendapatkan suatu informasi. Pada masa sekarang bahwa 

mendengarkan (menyimak) lebih banyak dilakukan manusia sebagai bentuk 

penyerapan informasi dari pada ketrampilan berbahasa lainnya. Hal ini disadari karena 

banyaknya informasi melalui media elektronik maka membutuhkan kecepatan dan 

kecermatan menyimak. 

Dalam ketrampilan berbicara, guru dapat merancang pembelajaran sesuai 

kompetensi yang harus dikuasai. Berbicara merupakan ketrampilan berbahasa lisan 

maka materi pelajaran diarahkan pada pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa, 

memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang perlukan oleh siswa untuk 

mengembangkan potensi dirinya baik secara individu maupun kelompok sesuai 

kebutuhan siswa. Teknik pelaksanaannya dapat dilakukan dengan belajar 

mengucapkan kata-kata dengan vocal dan intonasi yang benar kemudian kegiatan 

intinya sesuai indikator yang harus dicapai. Materi disesuaikan dengan tuntutan 

kecakapan hidup sesuai kurikulum. 

 
                                                
4 Akhmad Sudrajat, Peranan Guru Sebagai Fasilitator, http://www.psb-psma.org/content/blog/peran-guru-

sebagai-fasilitator, 04 Oktober 2008 
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b. Guru sebagai MOTIVATOR 

Selain sebagai fasilitator, peran guru dalam media pembelajaran juga untuk 

memotivasi siswa tetaplah diharapkan, misalnya mendorong siswa agar tetap 

berkonsentrasi pada kegiatan belajar. Selain itu juga mengajak siswa untuk melakukan 

refleksi diri, misalnya menyisihkan waktu untuk memikirkan siapa sebenarnya diri 

siswa, apa yang menyebabkan rasa puas 5 

Terlepas dari kompleksitas dalam kegiatan pemotivasian tersebut, dengan 

merujuk pada pemikiran Wina Senjaya (2008), di bawah ini dikemukakan beberapa 

petunjuk umum bagi guru dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa 

a. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa 

paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa tentang tujuan 

pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin 

dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum 

proses pembelajaran dimulai hendaknya guru menjelaskan terlebih dulu tujuan 

yang ingin dicapai. Dalam hal ini, para siswa pun seyogyanya dapat dilibatkan 

untuk bersama-sama merumuskan tujuan belajar beserta cara-cara untuk 

mencapainya. 

b. Membangkitkan minat siswa. Siswa akan terdorong untuk belajar manakala 

mereka memiliki minat untuk belajar. Oleh sebab itu, mengembangkan minat 

belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan motivasi belajar. 

Beberapa cara dapat dilakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa, 

diantaranya : 

· Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan siswa. 

Minat siswa akan tumbuh manakala ia dapat menangkap bahwa materi 

pelajaran itu berguna untuk kehidupannya. Dengan demikian guru perlu 

enjelaskan keterkaitan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa. 

· Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa. 

Materi pelaaran yang terlalu sulit untuk dipelajari atau materi pelajaran yang 

                                                
5 Drs. Heri Wahyono, Peranan guru, http://media.diknas.go.id/media/document/4674.pdf, tgl 25 Oktober 2008 
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jauh dari pengalaman siswa, akan tidak diminati oleh siswa. Materi pelajaran 

yang terlalu sulit tidak akan dapat diikuti dengan baik, yang dapat 

menimbulkan siswa akan gagal mencapai hasil yang optimal; dan kegagalan itu 

dapat membunuh minat siswa untuk belajar. Biasanya minat siswa akan 

tumbuh kalau ia mendapatkan kesuksesan dalam belajar. 

· Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi, misalnya 

diskusi, kerja kelompok, eksperimen, demonstrasi, dan lain-lain. 

c. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa hanya mungkin 

dapat belajar dengan baik manakala ada dalam suasana yang menyenangkan, 

merasa aman, bebas dari rasa takut. Usahakan agar kelas selamanya dalam suasana 

hidup dan segar, terbebas dari rasa tegang. Untuk itu guru sekali-sekali dapat 

melakukan hal-hal yang lucu. 

d. Berilah pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Motivasi akan 

tumbuh manakala siswa merasa dihargai. Memberikanpujian yang wajar 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memberikan penghargaan. 

Pujian tidak selamanya harus dengan kata-kata. Pujian sebagain penghargaan dapat 

dilakukan dengan isyarat, misalnya senyuman dan anggukan yang wajar, atau 

mungkin dengan tatapan mata yang meyakinkan. 

e. Berikan penilaian. Banyak siswa yang belajar karena ingin memperoleh nilai 

bagus. Untuk itu mereka belajar dengan giat. Bagi sebagian siswa nilai dapat 

menjadi motivasi yang kuat untuk belajar. Oleh karena itu, penilaian harus 

dilakukan dengan segera agar siswa secepat mungkin mengetahui hasil kerjanya. 

Penilaian harus dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan siswa masing-

masing. 

f. Berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa 6. Siswa butuh penghargaan. 

Penghargaan bisa dilakukan dengan memberikan komentar positif. Setelah siswa 

selesai mengerjakan suatu tugas, sebaiknya berikan komentar secepatnya, misalnya 

dengan memberikan tulisan “bagus” atau “teruskan pekerjaanmu” dan lain 

sebagainya. Komentar yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

                                                
6 Peranan Guru Sebagai Motivator dalam Motivator KTSP, 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/22/peran-guru-sebagai-motivator-dalam-ktsp/, 22 Agustus 2008 
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g. Ciptakan persaingan dan kerja sama. Persaingan yang sehat dapat memberikan 

pengaruh yang baik untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Melalui 

persaingan siswa dimungkinkan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

memperoleh hasil yang terbaik. Oleh sebab itu, guru harus mendesain 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk bersaing baik antara kelompok 

maupun antar-individu. Namun demikian, diakui persaingan tidak selamanya 

menguntungkan, terutama untuk siswa yang memang dirasakan tidak mampu untuk 

bersaing, oleh sebab itu pendekatan cooperative learning dapat dipertimbangkan 

untuk menciptakan persaingan antarkelompok. 

Di samping beberapa petunjuk cara membangkitkan motivasi belajar siswa di 

atas, adakalanya motivasi itu juga dapat dibangkitkan dengan cara-cara lain yang 

sifatnya negatif seperti memberikan hukuman, teguran, dan kecaman, memberikan 

tugas yang sedikit berat (menantang). Namun, teknik-teknik semacam itu hanya bisa 

digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Beberapa ahli mengatakan dengan 

membangkitkan motivasi dengan cara-cara semacam itu lebih banyak merugikan 

siswa. Untuk itulah seandainya masih bisa dengan cara-cara yang positif, sebaiknya 

membangkitkan motivasi dengan cara negatif dihindari 

c. Guru sebagai KONSELOR 

Peran ini seperti yang telah diuraikan pada aspek bimbingan dan bantuan 

belajar guru. Hal ini, guru dapat memberi bantuan pada setiap pembelajaran sewaktu-

waktu siswa membutuhkan maka bantuan nasehat untuk siswa dapat diberikan. Jadi, 

selain guru memegang mata pelajaran sebagai guru, juga bertugas melayani konseling 

d. Guru sebagai EVALUATOR 

Peran sebagai evaluator, bahwa setiap pembelajaran melakukan evaluasi sesuai 

indikator yang harus dicapai. Dalam mengevaluasi guru hendaknya kreatif dengan 

berbagai cara mengevaluasi dan memberikan penguatan agar keberhasilan belajar 

siswa dapat dirasakan. Dalam memberikan penilaian, guru dapat berkreatifitas 

membuat nilai dengan memberikan tanda bintang yang dibuat atau ditempal pada 

sebuah karton yang berbentuk buah atau bunga, lalu ditutup. Pada sisi luar digambar 

raut wajah sesuai isi bintang, misalnya bintang satu wajah sedih, bintang dua wajah 
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tersenyum, bintang tiga senyum agak lebar, dan bintang empat senyum lebar, 

sedangkan gambar bintang lima tertawa sambil mengangkat tangan. 

Cara menyampaikan penilaiannya yaitu setelah para siswa mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya dan telah ditanggapi oleh kelompok lain. Selanjutnya guru 

akan menguji keberhasilan anggota kelompok dengan pertanyaan sehubungan dengan 

materi. Apabila siswa dapat menjawab benar, maka siswa tersebut berhak membuka 

nilai yang telah ditempel atau digantung pada papan tulis. 

Menurut sebagian pakar pendidikan, untuk disebut sebagai guru yang profesional 

harus mempunyai tujuh komponen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu 7: 

a. Guru sebagai sumber belajar; Peran guru sebagai sumber belajar berkaitan erat 

dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Guru yang profesional 

manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia 

berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Apapun yang ditanyakan siswa 

berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkannya, ia akan bias menjawab dengan 

penuh keyakinan. Sebagai sumber belajar, guru harus memiliki bahan referensi yang 

lebih banyak dibandingkan dengan siswanya. Guru harus mampu menunjukkan sumber 

belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar di 

atas rata-rata siswa lainnya.Guru harus mampu melalukan pemetaan materi pelajaran, 

misalnya dengan menentukan materi inti (core), yang wajib dipelajari siswa, mana 

materi tambahan, dan mana materi yang diingat kembali karena pernah di bahas. 

b. Guru sebagai fasilitator; Sebagai fasilitator guru guru berperan dalam memberikan 

pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Agar dapat 

melaksanakan peran sebagai fasilitator, ada beberapa hal yang harus dipahami guru. 

Pertama, guru perlu memahami bebagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi 

masing-masing media tersebut. Pemahaman terhadap media penting, belum tentu suatu 

media cocok digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Kedua, guru perlu 

mempunyai ketrampilan dalam merancang suatu media. Kemampuan merancang 

media merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru 

profesional. Dengan merancang media yang cocok akan memudahkan proses 

                                                
7 Dr. Muhibbuddin, M. S, Guru Sebagai Jabatan Profesional, 

http://muhibbuddin.blog.friendster.com/files/jabatan-profesional-guru1.pdf, 25 Oktober 2008 
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pembelajaran, yang pada gilirannya tujuan pembelajaran akan tercapai secara optimal. 

Ketiga, guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta 

dapat memanfaatkan sebagai sumber belajar, termasuk memanfaatkan teknologi 

informasi. Perkembangan tehnolgi informasi menuntut setiap guru untuk dapat 

mengikuti perkembangan teknologi mutakhir. Melalui teknologi informasi 

memungkinkan setiap guru bias menggunakan berbagai pilihan media yang dianggap 

cocok. Keempat, sebagai fasilitator guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat penting, kemampuan 

berkomunikasi secara efektif dapat memudahkan siswa menangkap pesansehingga 

dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. 

c. Guru Sebagai pengelola; Sebagai pengelola pembelajaran (learning manager), guru 

berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat menjaga kelas agar 

tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Sebagai menager guru 

memiliki empat fungsi umum. Pertama, merencanakan tujuan belajar. Fungsi 

perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting bagi seorang manajer. Kegiatan 

dalam melaksanakan fungsi perencanaan diantaranya memperkirakan tuntutan dan 

kebutuhan, menentukan tujuan, menulis silabus, menentukan topik yang akan 

dipelajari, mengalokasikan waktu, serta menentukan sumber yang diperlukan. Melalui 

fungsi ini guru berusaha menjembatani jurang dimana murid berada dan kemana 

mereka harus pergi. Keputusan semacam ini menuntut kemampuan berpikir kreatif dan 

imajinatif. Kedua, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan 

tujuan belajar. Fungsi pengorganisasian melibatkan penciptaan secara sengaja suatu 

lingkungan pembelajaran yang kondusif serta melakukan pendelegasian tanggung 

jawab dalam rangka mewujutkan tujuan program pembelajaran yang telah 

direncanakan. Ketiga memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong, dan 

menstimulasi siswa. Fungsi memimpin adalah fungsi yang bersifat pribadi yang 

melibatkan gaya tertentu. Tugas memimpin adalah berhubungan dengan membimbing, 

mendorong, dan mengawasi siswa sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Keempat mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana 

mestinya atau belum dalam rangka pencapaiaan tujuan. Fungsi mengawasi bertujuan 
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untuk mengusahakan peristiwaperistiwa yang sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. Dalam batas-batas tertentu fungsi pengawasan melibatkan pengambilan 

pengawasan yang terstruktur, walaupun proses tersebut sangat kompleks. 

d. Guru sebagai demonstrator; Peran guru sebagai demonstrator adalah peran guru agar 

dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih 

mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru 

sebagai demonstrator. Pertama, sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan 

sifat-sifat terpuji dalam setiap aspek kehidupan, dan guru merupakan sosok ideal yang 

dapat diteladani siswa. Kedua, sebagai demonstrator guru harus dapat menunjukkan 

bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh 

setiap siswa. 

e. Guru sebagai pembimbing; Seorang guru dan siswa seperti halnya petani dengan 

tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat tumbuh 

dengan menarik batang atau daunnya. Tanaman itu akan berbuah manakala ia memiliki 

potensi untuk berbuah serta telah sampai pada waktunya untuk berbuah. Tugas seorang 

petani adalah menjaga agar tanamannya itu tumbuh dengan sempurna, tidak terkena 

hama dan penyakit yang bisa menyebabkan tanaman tidak berkembang dan tidak 

tumbuh dengan sehat, hingga tanaman menghasilkan buah. Demikian juga halnya 

seorang guru. Guru tidak dapat memaksa agar siswanya jadi “ini” atau jadi “itu”. 

Siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Tugas guru 

adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan potensinya. Agar guru dapat berperan sebagai pembimbing, ada dua hal 

yang harus dimiliki. Pertama, guru harus memahami anak didik yang sedang 

dibimbingnya. Misalnya memahami tentang gaya dan kebiasaa belajarnya, memahami 

potensi dan bakatnya. Kedua, guru harus memahami dan terampil dalam 

merencanakan, baik merencanakan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai, maupun 

merencanakan proses pembelajaran. Proses bimbingan akan dapat dilakukan dengan 

baik, manakala sebelumnya guru merencanakan hendak dibawa kemana siswanya, apa 

yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. 

f. Guru sebagai motivator; Dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah satu 

aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan 
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disebabkan oleh kurangnya kemampuan. Tetapi disebabkan oleh kurangnya motivasi 

untuk belajar. Oleh karena itu untukmemperoleh hasil belajar yang optimal, guru 

dituntut kreatif untuk dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Beberapa hal yang 

patut diperhatikan agar dapat membangkitkan motivasi belajar adalah sebagai berikut : 

(1) Memperjelas tujuan yang ingin dicapai, (2) membangkitkan minat siswa, (3) 

Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, (4) Memberi pujian yang wajar 

terhadap keberhasilan siswa, (5) Memberikan penilaian yang positif, (6) Memberi 

komentar tentang hasil pekerjaan siswa, dan (7) menciptakan persaingan dan 

kerjasama. 

g. Guru sebagai evaluator; Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data 

atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi tidak 

hanya dilakukan terhadap hasil akhir pembelajaran (berupa nilai atau angka-angka) 

tetapi juga dilakukan terhadap proses, kinerja, dan skill siswa dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa memegang 

peranan penting. Sebab melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah siswa yang 

diajarkannya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga mereka layak 

diberikan program pembelajaran baru; atau malah sebaliknya siswa belum bisa 

mencapai standar minimal, sehingga mereka perlu diberikan remedial. Sering guru 

beranggapan bahwa evaluasi sama dengan melakukan “tes”, artinya guru telah 

melakukan evaluasi manakala ia telah melakukan tes. Hal ini tentu kurang tepat, sebab 

evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau makna tertentu pada sesuatu 

yang dievaluasi. Dengan demikian tes hanya salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk menentukan makna tersebut. Kelemahan yang sering terjadi dengan pelaksanaan 

eveluasi selama ini adalah guru dalam menentukan keberhasilan siswa terbatas hanya 

pada hasil tes yang dilakukan secara tertulis. Akibatnya sasaran pembelajaran hanya 

terbatas pada kemampuan siswa untuk mengisi soalsoal yang biasa keluar dalam tes. 

Oleh karena itu evaluasi semestinya juga dilakukan terhadap proses pembelajaran. Hal 

ini sangat penting sebab evaluasi terhadap proses pembelajaran pada dasarnya evaluasi 

terhadap keterampilan intelektual secara nyata. 
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BAB III 

ANALISIS 

 

Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi. Sedangkan pembelajaran adalah usaha guru untuk 

menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dari guru ke siswa 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa dan pada akhirnya 

dapat menjadikan siswa melakukan kegiatan belajar. Manfaat media pembelajaran tersebut 

adalah: penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi 

lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu 

dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat 

dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan 

proses belajar serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Tidak diragukan lagi kita semua dapat sepakat bahwa media itu perlu dalam 

pembelajaran. Kalau sampai hari ini masih ada yang belum menggunakan media, itu hanya 

perlu sedikit perubahan sikap. Dalam memilih media, perlu disesuaikan dengan kebutuhan, 

situasi dan kondisi masing-masing. 

Menurut penulis, peranan seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran 

haruslah lebih bersifat fleksibel. Kalau seorang guru itu mau dibilang sebagi guru yang 

professional, selain guru sebagai pengajar, guru juga harus sebagai Fasilitator, Motivator, 

Konselor dan Evaluator. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Guru merupakan faktor penting dalam pendidikan formal, karena itu harus memiliki 

perilaku dan kemampuan mengembangkan dirinya. Pengembangan itu melalui paradigma baru 

yaitu melakukan perubahan sikap dan peran sebagai guru yaitu berperan sebagai fasilitator, 

motivator, konselor, dan evaluator. Selain itu juga memiliki perubahan sikap, agar siswa aktif, 

mandiri, kritis dan kompetitif. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia hendaknya mampu 

merancang program pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapakan empat aspek 

ketrampilan secara terpadu. Karena guru harus memiliki kemampuan yang optimal untuk 

mengembangkan potensi siswa, maka perlu “Pemantapan Profesi Guru Untuk mewujudkan 

Sumber Daya manusia Unggul dan Bermartabat”, hal ini dapat dicapai melalui pelatihan-

pelatihan guru atau pendidikan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuannya. 
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