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ABSTRAK 

 

This research is based on the background that class IV SDN 140/1 Malapari know and describe the 

role of teacher as facilitator in material understanding in class IV SDN No.140 / 1 Malapari. The 

purpose of this research is to know the role of teacher as facilitator in material understanding. This 

research procedure by way of data collection with Observation Technique, Interview and 

documentation. The results of this study indicate that the role of the teacher as a facilitator has been 

running well in accordance with the observed indicators of the teacher as a model of learning for 

students, teachers as learning planners, Teachers as mutual respect and humble, Master as a leader 

to be friendly and fused, and Master as a guide for his students, Master is authoritative in front of his 

students Teacher Not criticizing and favoring Teacher being open to his students, Master is not trying 

to lecture, Teacher is open to his students. Based on the results of research can be concluded that the 

teacher has been able to become a model of learning for students well and have been able to plan 

learning in accordance with both viewed from the completeness of learning such as RPP syllabus and 

assessment sheet. 
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PENDAHULUAN 

Peranan guru dalam proses pembelajaran hendaknya peserta didik mencari tahu terlebih dahulu 

sebelum guru menyampaikan akan materi yang akan disamapaikan kepada mereka untuk yang telah 

disediakan berkaitan dengan materi yang nantinya akan ajarkan kepada peserta didik. Dalam kegiatan 

pembelajaran terdapat dua kegiatan yang sinergik, yakni guru  mengajar  dan  siswa  belajar.  Guru  

mengajarkan  bagaimana  siswa  harus belajar. Sementara siswa belajar bagaimana seharusnya belajar 

melalui berbagai pengalaman belajar hingga terjadi perubahan dalam dirinya dari aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan  yang  

efektif  dan  akan  lebih  mampu  mengelola  proses  belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa 

berada pada tingkat yang optimal.                                                              

Proses  belajar  mengajar  merupakan  inti  dari  kegiatan  pendidikan  di sekolah.  Guru  

merupakan  personel  yang  menduduki  posisi  strategis  dalam rangka pengembangan sumber  daya 

manusia,  dituntut  untuk  terus  mengikuti berkembangan konsep-konsep baru dalam dunia 

pengajaran. Menurut James B. Brow seperti yang dikutip oleh Sardiman A.M mengemukakan bahwa 

tugas dan peranan  guru  antara  lain:  menguasai  dan  mengembangkan  materi  

pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol  dan mengevaluasi  

kegiatan  siswa.  Tugas  guru  dalam  proses  belajar  mengajar meliputi  tugas  paedagogis  dan  tugas  

administrasi.  Tugas  paedagogis  adalah tugas membantu, membimbing dan memimpin. Disinilah  

guru  sebagai  pendidik  memiliki  peran  yang  sangat  besar, disamping  sebagai  fasilitator  dalam  

pembelajaran  siswa,  juga  sebagai pembimbing dan mengarahkan peserta didiknya sehingga menjadi 

manusia yang mempunyai pengetahuan  luas  baik pengetahuan agama, kecerdasan, kecakapan.  

Peranan guru adalah sekaligus sebagai pengorganisasian lingkungan belajar dan sebagai 

fasilitator belajar, peranan pertama meliputi perana-peranan yang  lebih  spesifik  yaitu  guru  sebagai  

model,  guru  sebagai  perencana,  guru sebagai peramal, guru sebagai pemimpin,dan guru sebagai 

penunjuk jalan atau sebagai pembimbimg. Peranan  guru  sebagai  fasilitator  belajar  bertitik  tolak  

dari  tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Implikasinya terjadi pada tugas tanggungjawab, guru yang 

mengemban peranan dalam proses kalompok, model kelompok, memberikan penyuluhan dan 

keterampilan-keterampilan belajar.  

Guru  sebagai  pengorganisasi  lingkungan  belajar.  Peranan  guru  sebagai pengorganisasi 

pada dasarnya bertitik tolak dari asumsi bahwa pengajaran adalah suatu aktivitas professional yang 

unik, rasianal, dan humanistis. Dalam hal itu seseorang  menggunakan  pengetahuannya  secara  

kreatif  dan  imajinatif  untuk mempromosikan  pelajaran  dan  kesejahteraan  bagi  orang-orang  lain.  

Sekolah mengandung pola-pola karakteristik yang proses sosialisasinya berlangsung dan anak 

memperoleh pengalaman-pengalamannya didalam situasi sekolah. 

Adapun dalam proses pembelajaran seorang guru hendaknya mengatur peran penting sebagai 

fasilitator dimana pembelajaran  merupakan  kegiatan  belajar  mengajar  yang  berlangsung  dalam 

interaksi antara guru dan peserta didik. Dalam pembelajaran, peserta didik dibantu oleh guru sebagai 

fasilitator dalam melibatkan diri untuk membentuk kompetensi, serta mengembangkan dan 

memodifikasi kegiatan pembelajaran, apabila kegiatan itu  menuntut  adanya  pengembangan  dan  

modifikasi.  Kegiatan  inti  pembelajaran atau pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan  

tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 140/1Malapari Penelitian ini dilakukan 

pada kelas IV SD Negeri 140/1 Malapari dengan jumlah 14 orang, yang terdiri dari 8 orang 

siswa laki-laki dan 6 orang siswa perempuan. 

Penelitian ini secara kualitatif adalah penelitian yang dapat diklasifikasikan, relatit 

tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat yang bertujuan 

untuk memahami fenomena pada subjek penelitian secara deskriftif dalam konteks alamiah 

dengan mengumpulkan data secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang ada dengan peneliti sebagai instrumen 

kunci.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dilaksanakan Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran yakni memuat kegiatan pembelajaran, 

lembar observasi yang dilakukan adalah lembar observasi kegiatan guru dalam menerapkan 

peranan guru sebagai fasilitator pada proses pembelajaran. Teknik wawancara dilaksanakan 

secara struktur dimana seorang guru sebagai narasumber dengan sejumlah pertanyaan yang 

diajukan kepada narasumber guru maupun kepala sekolah. Teknik dokumentasi yang 

digunakan dalam penilitian ini berupa data dari lembar observasi, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), silabus, daftar nama-nama siswa kelompok belajar dan foto-foto selama 

proses pembelajaran. 

. Lembar observasi peranan guru sebagai fasilitator kualitatif yang digunakan sebagai acuan 

dalam pengumpulan data dengan skala yang berupa penilaian dari peranan guru 

sebagai fasilitator.   

Tabel 3.1 Instrumen Kriteria penilaian Peran Guru  Sebagai Fasilitator 

NO 
Kriteria 

Penilaian 

Kisi-Kisi Peranan Guru 

Ket 

Indikator Sasaran Observasi 

1. 
Pelaksanaan 

proses 

pembelajaran 

sesuai 

dengan tujuan Pe

mbelajaran 

 Pemahaman terhadap 

peserta didik 

Tanggapan positif 

akan pelaksanaan 

peran guru dalam 

proses pembelajaran 

 

2. 

 

Penyampaian 

materi sesuai RPP 

dan Silabus 

 Perancangan pembel

ajaran sesuai RPP 

dan Silabus 

Terlaksananya 

penyampaian materi 

yang efisien dan 

efektif 

 

3. Kemampuan guru 

dalam 

pengelolaan pemb

elajaran  peserta  

didik 

 Mengerti dan dapat  

menerapkan metode  

pembelajaran yang 

bervariasi 

Menumbuhkan 

kemampuan peranan 

guru dari aspek 

kompetensi 

professional seorang 

guru 

 

4. Mampu melaksan

akan 

evaluasi hasil bela

 Mampu menumbuhk

an kepribadian 

peserta didik 

Melaksanakan 

evaluasi hasil 

belajar peserta didik 
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jar peserta didik. 

5. Menggunakan  

media  dan  

sumber 

pembelajaran,  

yang  

meliputi: Memilih

 dan 

menggunakan me

dia pembelajaran, 

 Menguasai materi sta

ndar,  

(menguasai bahan 

pembelajaran / 

bidang  studi),  

Berupaya peserta 

didik dapat 

memperoleh 

pemamahaman materi 

dari peranan guru 

tersebut. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru kelas IV secara umum sudah berjalan dengan baik dari indikator yang 

diamati sehingga peran guru sebagai fasilitator pada proses pembelajaran telah berjalan dengan 

prinsip-prinsip pembelajaran. Adapun prinsip pembelajaran yang dimaksud adanya balikan dan 

Penguatan dari guru tersebut dapat terlihat dari adanya keterlibatan langsung dari siswa secara aktif 

dan peran guru sebagai fasilitator telah memberikan perhatian (motivasi) belajar siswa secara baik. 

  Setelah melakukan pengamatan peneliti memberi kesimpulan pentingnya peran guru sebagai 

fasilitator didalam proses pembelajaran. Dilihat dari segi aspek yang meliputi beberapa deskriptor 

yang telah disampaikan peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran kelas IV SDN 

No.140/1 Malapari beberapa deskripsi indikator peran guru sebagai fasilitator masih perlunya 

perbaikan hal ini dikarenakan guru melakukan pembelajaran hanya mengajar 14 peserta didik 

sehingga murid berfokus hanya kepada guru yang hanya memberikan satu pemikiran dalam proses 

pembelajaran. Dalam hal ini peneliti melakukan struktur yang lebih baik dalam pentingnya peran guru 

sebagai fasilitator dengan meminta pendapat guru atas pentingnya dan efektifnya peran guru sebagai 

fasilitator. Adapun deskriptor indikator yang telah dilakukan ada beberapa indikator yang peneliti 

simpulkan sebagai penjabaran hasil pembehasan penelitian. Dengan melihat dari deskripsi indikator 

peran guru sebagai fasilitator antara lain Guru sebagai model pembelajaran bagi siswanya, Guru 

sebagai perencana pembelajaran, Guru sebagai saling menghargai dan rendah hati, Guru sebagai 

pemimpin bersikap akrab dan melebur, Guru sebagai penunjuk jalan dan sebagai pembimbing bagi 

siswanya, Guru Tidak mengkritik dan memihak, Guru bersikap terbuka kepada siswanya, Guru tidak 

berusaha menceramahi dari beberapa dekripsi indikator peran guru sebagai fasilitator tersebut telah 

terlaksana dengan baik guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan 

kegitan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.  

Tugas guru sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugasnya, guru khususnya 

ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan 

keterampilan keguruan dan ada kondisi itu pula ia belajar menjadikan sikap keguran yang 

diperlukannya. Seorang yang berpribadi khusus yakni ramuan dari pengetahuan sikap dan 

keterampilan keguruan yang akan ditranformasikan kepada anak didik atau siswanya.agar  guru  dapat  

menjalankan  perannya  sebagai  fasilitator seyogyanya  guru  dapat  memenuhi  prinsip-prinsip  

belajar  yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan, yaitu bahwa siswa akan belajar dengan baik 

apabila: 

a.  Siswa  secara  penuh  dapat  mengambil  bagian  dalam  setiap  aktivitas  
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pembelajaran 

b.  Apa yang dipelajari bermanfaat dan praktis. 

c.  Siswa  mempunyai  kesempatan  untuk  memanfaatkan  secara  penuh  

pengetahuan dan keterampilannya dalam waktu yang cukup. 

d.  Pembelajaran  dapat  mempertimbangkan  dan  disesuaikan  dengan pengalaman-pengalaman 

sebelumnya dan daya pikir siswa.  

e.  Terbina saling pengertian, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 

Dari  Pembahasan  ini,  jelas  bahwa  untuk  mewujudkan peran guru sebagai fasilitator dirinya  

sebagai  fasilitator,  guru  mutlak  perlu  menyediakan  sumber  dan media belajar yang cocok dan 

beragam dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan tidak menjadikan dirinya sebagai satu-satunya 

sumber belajar  bagi para siswanya. Terkait  dengan  sikap  dan  perilaku  guru  sebagai  fasilitator,  

ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  guru  untuk  dapat  menjadi  seorang fasilitator  yang  

sukses  yakni:  mendengarkan  dan  tidak  mendominasi, bersikap sabar, menghargai dan rendah hati, 

mau belajar, bersikap sederajat. bersikap akrab dan melebur, tidak berusaha menceramahi, 

berwibawa, tidak memihak dan mengkritik, bersikap terbuka, serta bersikap positif. Dari pembahasan 

yanb telah dijabarkan telah banyak yang didapatkan peneliti tentang peran guru sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran di SD N.140/1 Malapari. 

 Pada pembahasan kesimpulan dari penelitian ini peranan guru dalam proses pembelajaran telah 

sesuai dan sejalan dengan cara peserta didik mencari tahu terlebih dahulu sebelum guru 

menyampaikan akan materi yang akan disampaikan kepada mereka untuk yang telah disediakan 

berkaitan dengan materi yang nantinya akan ajarkan kepada peserta didik. Dalam perannya guru kelas 

IV yang diteliti telah berkompeten dalam menciptakan lingkungan  yang  efektif  dan  mengelola  

proses  belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang peran guru sebagai 

fasilitator dalam SDN 140/1 Malapari. Secara umum dapat disimpulkan bahawa peran guru 

sebagai fasilitator telah terlaksana dengan baik dilihat berdasarkan indikator peran guru, dan 

pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran kegiatan proses 

pembelajaran dikelas. 

 Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari penelitian pada peran guru sebagai fasilitator yaitu 

guru sudah mampu menjadi model pembelajaran bagi siswanya dengan baik dan sudah mampu 

merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan baik dilihat dari kelengkapan pembelajaran seperti 

silabus RPP dan lembar penilaian. Antara guru dan peserta didik terjalin keakraban dan saling 

menghargai walaupun demikian guru juga bersikap wibawa didepan anak didiknya dan terbuka pada 

saat proses pembelajaran berlangsung, dan tidak juga berusaha menceramahi pada siswanya sehingga 

tercipta dengan dengan baik dalam proses pembelajaran yang pada kegiatan proses belajar yang di 

laksanakan sesuai dengan bagaimana Peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran kelas 

IV SD.Negeri No.140/1 Malapari. saran bagi para guru hendaknya berperan sebagai fasilitator pada 

proses belajar agar mendukung terlaksananya pembelajaran. Kemudian untuk peran guru juga lebih 

memahami kondisi peserta didik agar bersemangat dan lebih kreatif lagi didalam mengajar, 

diharapkan dalam peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran hendaknya mampu 
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berperan dalam memperbaiki lingkungan belajar serta mampu menciptakan interaksi  belajar  

mengajar dan peserta didik agar menjadisiswa yang aktif, kreatif, dan cerdas. Dengan harapan pula 

kepada para sekolah untuk membantu guru dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 
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