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MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS GURU DI SMP NEGERI 46

SURABAYA UNTUK MEMBUAT PTK DENGAN TEHNIK DESKRIPSI

FORMAT TEMPLATE EMAIL

Oleh  :Bambang Sutedjo, SPd, Msi
Kepala SMP Negeri 46 Surabaya

Pengantar :

Karena kurang termotivasi guru untuk melakukan karya tulis khususnya pembuatan

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sebagai kepala Sekolah kami merasakan perlu

mencarikan solusi termudah dalam melangkah awal untuk membuat karya tulis,

upaya tersebut kami lakukan dengan model diskripsi, ternyata guru mampu membuat

PTK dengan mudah menemukan permasalahan dan memecahkan masalah sampai

mewujudkan sebuah judul dari karya tulisnya. Langkah ini yang paling mudah untuk

melakukan penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

 Dalam pengelolaan sekolah yang

berperan bertanggung jawab

menghadapi perubahan adalah

kepemimpinan  kepala sekolah yaitu

perilaku kepala sekolah yang mampu

memprakarsai  pemikiran baru di

dalam proses interaksi di lingkungan

sekolah dengan melakukan perubahan

atau penyesuaian tujuan, sasaran,

konfigurasi, prosedur, input, proses

atau output dari suatu sekolah sesuai

dengan tuntutan perkembangan.

 Kepemimpinan merupakan inti

dari organisasi dan manajemen yang

berperan sebagai penggerak,

dinamisator, koordinator, dan dari

segala sumber daya manusia dan

sumber daya yang lain yang ada dalam

organisasi dan juga sebagai faktor

kunci dalam aspek menejerial untuk

mencapai sasaran – sasaran tertentu.

Disamping itu kepemimpinan yang
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dinamis dan efektif merupakan sumber

daya yang paling pokok

(Wahjosumidjo, 2002:4), sedangkan

menurut  Hasibuan (2001, 167) bahwa

kepemimpinan seseorang akan

mewarnai pola kerja serta cara

mengakomodasikan seluruh fungsi

yang ada dalam mendukung

terwujudnya tujuan organisasi.

Dalam Panduan Manajemen

Sekolah (Depdiknas, 2000:112)

disebutkan kepemimpinan kepala

sekolah adalah cara atau usaha kepala

sekolah dalam mempengaruhi,

mendorong, membimbing,

mengarahkan, dan menggerakkan guru,

staf,  siswa,  orang  tua  siswa,  dan  pihak

lain yang terkait untuk bekerja atau

berperan serta guna mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Kepala Sekolah sebagai

pemimpin pendidikan mempunyai

peran yang besar dalam

mengembangkan mutu pendidikan

sekolah. Tujuan pendidikan menurut

Undang Undang Republik   Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional adalah untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta

bertanggungjawab.

 Tindakan kepala sekolah untuk

mencapai visi dan misi tersebut sangat

tergantung pada kemampuan dan peran

kepala sekolah dalam membina guru-

guru untuk mencapai  tujuan terutama

disesuaikan dengan kebutuhan guru

yang mempunyai tugas pokok dalam

menyampaikan materi pembelajaran

sebagai fungsi dasar melakukan

perubahan dalam menyampaikan

materi guna meningkatkan kemampuan

siswa.

 Perubahan yang dilakukan guru,

dengan menemukan hambatan atau

permasalahan ketika menyampaikan

materi kemudian mampu menemukan

sendiri untuk keluar dari permasalahan

tersebut. Kemampuan perubahan

tersebut kemudian dituang dalam karya

tulis penelitian tindakan kelas (PTK),

namun guru banyak mengalami

kesulitan,  tidak memiliki ketrampilan

kemampuan menulis.

Sebagaimana aturan yang berlaku

terbaru Permendiknas nomor 35 tahun
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2010 tentang “Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru

dan Angka Kreditnya”, yang

didalamnya menyebutkan bahwa guru

PNS yang akan naik pangkat/golongan

dengan sistem Penilaian Kinerja Guru

(PKG) yang salah satu syaratnya

menyebutkan bahwa guru harus

membuat minimal satu karya tulis

ilmiah. Peraturan ini efektifnya akan

diberlakukan mulai tahun 2013.

 Oleh karena itu dalam pelaksanaan

pembimbingan tersebut diperlukan

teknik yang cocok untuk meningkatkan

keterampilan menulis Penelitian

Tindakan Kelas (PTK), yaitu dengan

teknik deskripsi terbimbing lewat email

.

 Berdasarkan pertimbangan diatas,

maka perlu peningkatan keterampilan

menulis dimotivasi dari pembuatan

deskripsi dengan teknik menulis

terbimbing pada guru SMP Negeri 46

Surabaya dengan menggunakan

internet

Keterampilan menulis diskripsi

merupakan salah satu keterampilan

yang perlu dimiliki guru yang sedang

belajar mulai tingkat dasar sampai

dengan pembuatan PTK  yang

bertujuan untuk mencapai

keterampilan-keterampilan berbicara,

membaca, menyimak, dan menulis.

Keterampilan menulis merupakan

keterampilan yang sangat penting

dalam kehidupan, tidak hanya penting

dalam kehidupan pendidikan, tetapi

juga sangat penting dalam kehidupan

masyarakat.

 Dalam menulis deskripsi guru

memindahkann kesan-kesanya,

pengamatan, dan perasaanya kepada

pembaca. Sasaran yang ingin dicapai

penulisan deskripsi adalah menciptakan

daya membaca masalah, melihat

sendiri objek secara keseluruhan

seperti yang dialami oleh guru tersebut.

 Oleh karena itu, Pembahaman dan

penggunaan internet dan email di SMP

Negeri 46 Surabaya diarahkan agar

guru terampil berkomunikasi, baik

lisan maupun tulisan. Pembahaman dan

penggunaan internet selain untuk

meningkatkan keterampilan

berinternet, juga untuk meningkatkan

kemampuan berpikir, mengungkapkan

gagasan, perasaan, pendapat,

persetujuan, keinginan, penyampaian

informasi tentang suatu peristiwa dan

kemampuan memperluas wawasan.

http://agupenajateng.net/tag/menulis/
http://agupenajateng.net/tag/pendidikan/
http://agupenajateng.net/category/sastra/
http://agupenajateng.net/tag/indonesia/
http://agupenajateng.net/tag/indonesia/
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Sebagaimana diketahui bahwa

sekarang ini  Pembahaman dan

penggunaan internet berubah, dari

penekanan pada Pembahaman dan

penggunaan aspek bentuk ke

Pembahaman dan penggunaan yang

menekankan pada aspek fungsi.

B. Rumusan Masalah

 Bagaimana meningkatkan

kemampuan menulis guru SMP Negeri

46 Surabaya

         untuk membuat PTK dengan

menggunakan teknik deskripsi format

template email.

C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui peningkatan

ketrampilan dan kemampuan

menulis melalui deskripsi setelah

diadakan latihan dengan teknik

menulis terbimbing lewat email,

agar guru lancar dan mampu

dengan  tepat untuk menulis

penelitian tindakan kelas.(PTK)

D. Manfaat .

     D.1 Manfaat bagi guru :

1.Dengan memahami pengertian

deskripsi guru mampu menyampaikan

pendapat   untuk dituangkan menjadi

tulisan.

2.Guru trampilan dan mampu membuat

    karya tulis ilmiah

3.Guru ketika mengajar dapat

   menemukan permasalahan dan

   solusinya

4.Guru mampu eksis menggunakan

    internet dan email sebaga alat

    komunikasi guru dan siswa.

5.Menunjang syarat kenaikan pangkat

    dan golongan.

D.2 Manfaat bagi sekolah :

    1.Meningkatkan kompetensi tenaga

        pendidik

     2.Menunjang program dan tujuan

        visi dan misi sekolah.

     3.Menambah literatur kepustakaan

        sekolah.

     4.Memaksimalkan penggunaan

         internet sekolah

D.3Manfaat bagi Pemerintahan

      kota/Dinas Pendidikan

1.Menunjang Program peningkatan

   mutu tenaga pendidik

2.Menunjang Visi dan misi Dinas

   Pendidikan kota sebagai barometer

    pendidikan

3.Meningkatkan jumlah kenaikan
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   tingkat dan golongan bagi guru .

4.Meningkatkan kemauan guru untuk

   menulis Jurnal yang diselenggarakan

    dinas pendidikan kota Surabaya

BAB II

PEMBAHASAN

A.Kajian Pustaka

 Penelitian bagi guru  adalah salah

satu bentuk belajar untuk lebih

memahami dan mendalami seluk beluk

pembelajaran. Dengan meneliti guru

mencoba untuk mengidentifikasi

masalah-masalah dan kelemahan-

kelemahan yang terjadi dalam

pembelajaran kemudian mencari solusi

unutk memecahkannya. Proses mencari

solusi itulah yang menyebabkan guru

menjadi lebih pintar karena mengalami

proses ilmiah seperti membaca

referensi, berdiskusi dengan teman

sejawat dan melakukan kegiatan

penelitian. Selain itu dengan meneliti

guru dapat menemukan sesuatu yang

baru, menerapkannya dan menjadi

bagian dari kehidupan profesinya.

Dengan begitu guru tidak melakukan

sesuatu yang berulang dari tahun ke

tahun tetapi selalu berinovasi. Oleh

karena itu seorang guru harusnya

adalah seorang peneliti.Penelitian bagi

guru tentu saja tidak sama dengan

peneliti profesional yang bekerja di

lembaga-lembaga penelitian. Yang

dimaksud penelitian dalam profesi guru

lebih cenderung berupa kajian

mengenai pembelajaran, meskipun

tidak dilarang untuk melakukan

penelitian umum. Dalam Permendiknas

no 35 tahun 2012 tentang jabatan

fungsiona guru dan angka kreditnya,

dan permendiknas no. 16 tahun 2007

mengenai Kualifikasi dan Kompetensi

Guru poin 10 tercantum bahwa guru

harus melakukan penelitian tindakan

kelas. Jadi penelitian yang yang

dianjurkan bagi peneliti adalah

classroom action research atau

penelitian tindakan kelas (PTK).

Menurut Muchtar (2001; 104)

seorang profesional memiliki tanggung

jawab moral/etika dan pengembangan

standar profesionalime. Dalam setiap

profesi selalu bersentuhan dengan

kehidupan masyarakat, sehingga di

dalamnya mengandung aspek-aspek

etika yang harus dicapai dengan apa

yang disebut “etika profesi”. Tanggung

jawab lain adalah pengembangan

standar profesionalisme. Setiap jenis
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profesi yang erat kaitannya dengan

budaya (culture-bound proffesions) –

seperti profesi di bidang hukum,

kedokteran, apalagi guru – masalah

standar profesionalisme sangat penting.

Guru, sebagai profesional, harus selalu

bertanya apakah ukuran, kriteria

kemampuan dan keterampilannya

masih berlaku saat ini. Bilamana perlu

harus melakukan pemutakhiran

(updating) kemampuannya, jangan

hanya menguasai kemampuan yang itu-

itu saja apalagi sudah kedaluwarsa

(outdate profesionlisme).

Salah satu profesi yang sangat

diuntungkan dengan adanya internet

adalah guru. Guru tidak hanya dapat

melaksanakan tugas mendidiknya di

dunia nyata tetapi juga di dunia maya.

Anak jaman sekarang, terutama usia

sekolah, pergaulannya tidak terbatas

hanya di dunia nyata. Dunia maya

sudah menjadi salah satu habitat

mereka. Guru semestinya mengerti

dengan keadaan ini dan lantas tidak

melarang siswa-siswanya

memanfaatkan internet. Banyak hal-hal

positif di dunia maya yang bisa

dijadikan bahan pembelajaran dan

pendidikan bagi siswa dan sekolah.

Dengan adanya media internet, guru

juga bisa akses tidak hanya di kelas dan

di sekolah tapi juga di dunia maya.

Dengan mengaksesnya guru tersebut,

siswa akan lebih mudah mengenal guru

dan lebih mudah menerimanya di kelas

ketika menyampaikan pelajaran. Guru

juga dengan mudah mendapatkan

untuk mencari informasi sebagai

tambahan literatur pustaka. Peran

internet dalam penyelenggaraan

pendidikan makin menunjukkan

kepentingannya. Dalam beberapa tahun

terakhir jumlah guru yang terintegrasi

pada jaringan internet semakin

meningkat. Tingkat ketergantungan

pendidikan terhadap internet semakin

meningkat.  Hal itu terbukti dari

fenomena bahwa seluruh guru pada

sekolah telah memanfaatkan informasi

dari internet sebagai sumber belajar.

1.Pengertian Menulis

 Pada hakikatnya menulis

merupakan keterampilan seseorang

dalam mengekspresikan pikiran dan

perasaan yang disampaikan melalui

bahasa tulis yang realisasinya berupa

simbol-simbol grafis sehingga orang
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lain, yaitu pembaca mampu memahami

pesan yang terkandung di dalamnya.

Menulis ialah melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan

suatu bahasa yang dipahami oleh

seseorang, sehingga orang-orang lain

dapat membaca lambang-lambang

grafik tersebut kalau mereka

memahami bahasa dan gambaran grafik

itu. Gambaran dapat menyampaikan

makna-makna, tetapi tidak

menggambarkan kesatuan-kesatuan

bahasa. Menurt Henry Guntur Tarigan

(1984:21) menulis merupakan

representasi bagian dari kesatuan-

kesatuan ekspresi bahasa. Menulis

merupakan suatu kegiatan yang

produktit dan ekspresif.  Keterampilan

menulis ini tidak akan datang secara

sendirinya, tetapi harus melalui latihan

terampil dan praktik yang banyak dan

teratur. Dapat disimpulkan bahwa

menulis merupakan suatu keterampilan

berbahasa yang dipergunakan untuk

berkomunikasi secara langsung, tidak

langsung. Menulis sebenarnya

bukanlah sesuatu yang asing bagi kita.

Penulis deskripsi tak ubahnya seorang

pelukis. Yang membedakan keduanya

adalah media yang digunakan, yaitu

pena dan kanvas. Penulis  deskripsi

bertujuan agar pembaca seolah-olah

ikut merasa, melihat, meraba, dan

menikmati objek yang dilukiskan

penulis.

2.Manfaat Menulis

 Banyak manfaat yang dapat

dipetik dari menulis. Manfaat itu antara

lain,(1) peningkatan kecerdasan, (2)

pengembangan daya inisiatif dan

kreativitas, (3) penumbuhan keberanian,

(4) pendorong kemauan dan

kemampuan mengumpulkan informasi.

3.Pengertian  Deskripsi

 Kata deskripsi berasal dari kata

latin describere yang berarti

menggambarkan atau memberikan

suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi

adalah suatu bentuk  yang melukiskan

atau memberikan sesuatu hal sejelas-

jelasnya sehingga pembaca seolah-

olah menyaksikan atau mengalaminya

sendiri. Melalui deskripsi, penulis

memindahkan kesan-kesannya, hasil

pengamatan, dan perasaan kepada

pembaca. Dia gambarkan sifat, ciri,

serta rincian wujud yang terdapat pada

objek yang dilukiskannya.

 Seorang penulis deskripsi harus

memiliki kata yang tepat sesuai
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dengan gambaran objek yang

sebenarnya sehingga melahirkan

imajinasi yang hidup dan legal tentang

ciri-ciri, sifat-sifat, atau hakikat dari

objek yang dideskripsikan itu. Tulisan

deskripsi dimaksudkan untuk

menciptakan sebuah pengalaman pada

diri pembaca dan memberi identitas

atau informasi mengenai objek tertentu

sehingga pembaca dapat mengenalinya

bila bertemu atau berhadapan dengan

objeknya tadi.

Sesuatu yang dideskripsikan

tidak hanya terbatas dari apa yang

dilihat, didengar, dicium, dirasa, dan

diraba, tetapi juga yang dapat dirasa

oleh hati dan pikir, seperti rasa takut,

cemas, tegang, jijik, kasih, dan

hambar. Begitu pula suasana yang

timbul dari suatu peristiwa, seperti

suasana mencekam, teriknya panas

matahari, serta keromantisan purnama.

Pendeknya, deskripsi merupakan suatu

upaya untuk melukiskan sesuatu

dengan kata-kata untuk menghidupkan

kesan dan daya khayal mendalam pada

si pembaca.

Hakikat deskripsi, sebagai

wujud pernyataan pikiran dan

perasaan,  mempunyai beberapa

tujuan. Bentuk tulisan menurut Enre

(1988:145), dibedakan menjadi 4 jenis

yaitu (1) keinginan menjelaskan atau

menginformasikan, (2) keinginan

bercerita tentang bagaimana

tampaknya sesuatu atau kedengaranya

atau terasa seperti apa, (3) keinginan

bercerita tentang apa yang terjadi, dan

(4) keinginan meyakinkan seseorang.

Menurut   Parera (1993:5), tulisan atau

dapat dikembangkan dalam bentuk (1)

narasi,(2) eksposisi,(3) deskripsi dan

(4) argumentasi. Taringan (1982:50)

berpendapat bahwa tujuan deskripsi

adalah mengajak pada pembaca

bersama-sama menikmati, merasakan,

memahami dengan sebaik-baiknya

beberapa objek (sasaran, maksud),

adegan, kegiatan (aktivitas), orang

(pribadi, oknum), suasana hati (mood)

yang telah dialami oleh seseorang

yang sedang menulis. Dengan tulisan

tersebut, sang penulis bermaksud

menjelaskan, menerangkan dan

menarik minat, serta perhatian orang

lain atau pembaca.

4.Pembimbingan Menulis  Deskripsi

 Menulis  merupakan kegiatan

terpadu. Semua komponen bahasa akan
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tampak dalam ketrampilan .  deskripsi

merupakan bentuk  yang menarik dan

perlu diberikan.

Tugas Kepala Sekolah adalah

memberikan atau mengenalkan  kepada

gurunya, pembimbingan menulis

deskripsi diambil dari pengalaman dan

pengamatan terhadap guru dan itu bisa

membantu guru dalam mengingkatkan

ide atau gagasan.

 Teknik menulis terbimbing

merupakan suatu cara atau petunjuk

yang digunakan oleh Kepala Sekolah

dalam membimbing gurunya untuk

menuangkan segala idea atau gagasan

secara tertulis, sehingga ide tersebut

dapat digambarkan secara jelas. Cara

meningkatkan ketrampilan menulis

dengan teknik terbimbing ini Kepala

sekolah menempuh jalan dengan

memberikan contoh kepada guru

bagaimana membuat  deskripsi dengan

baik, dilakukan pertemuam tatap muka,

kemudian diterus pembimbingan

melalui email karena waktu Kepala

Sekolah terbagi dalam berbagai

kegiatan. Sehingga dengan melalui

email sewaktu-waktu guru dapat

menyampaikan. Setelah guru paham,

guru disuruh membuat  deskripsi

dengan tema yang sudah ditentukan.

Guru diminta untuk menemukan

masalah ketika mengajar dan

menemukan pemecahan masalah

tersebut dengan menggunakan kalimat

tanya ” Mengapa, kenapa, apa

sebabnya, bagaimana, apa yang harus

dilakukan ” .

 Teknik menulis terbimbing harus

dapat ditumbuh kembangkan dalam

diri guru, sesuai dengan taraf

pemikiranya. Sehingga melalui teknik

terbimbing diharapkan dapat

menyampaikan pesan kepada orang

lain.  Semiawan  (1990:  23)  ada  lima

kemampuan yang harus dikuasai untuk

membuat  tulisan yang baik, yaitu

kemampuan mengungkapkan, (1) isi,

(2) bentuk, (3) penggunaan tata

bahasa,(4) ejaan,(5) gaya

 Berdasarkan penjelasan di atas

bahwa pelatihan dengan teknik menulis

terbimbing merupakan salah satu

teknik yang efektif untuk

meningkatkan kemampuan dan

ketrampilan guru. Karena ketrampilan

menulis bukan bakat alami yang

dengan sendirinya dimiliki oleh

seseorang. Untuk memiliki

kemampuan menulis yang baik,
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diperlukan beberapa kerampilan dan

pelatihan yang memadai, meliputi

kemampuan memahami,

mengembangkan gagasan, struktur

kalimat, koherensi, diksi, ejaan, dan

tanda baca, dengan demikian seorang

penulis akan mampu menulis  dengan

baik. Dengan teknik menulis

terbimbing guru dituntut oleh Kepala

Sekolah untuk meningkatkan

ketrampilan menulis  deskripsi yang

baik.

5.Pengertian Template

Biasa berkelanan di dunia maya.

Setiap kali mereka browsing mencari

situs tertentu pasti mereka akan

menemui template, yang berbentuk

desain web tertentu. Selain di ranah

internet sebenarnya template memiliki

beberapa arti, tergantung dari mana

kita melihatnya. Menurut ebud sepuluh

pada (http://ebud10.blogspot.com)

template dalam penulisan adalah

sebuah format atau layout yang

memudahkan seseorang memasukan

data atau tulisan secara singkat dan

mudah dipahami. Dalam software

template adalah fasilitas yang

disediakan oleh aplikasi tertentu

dengan model/type tampilan/program

tertentu. Contohnya MS. Word

templatenya adalah berbagai bentuk

surat, Ms. Exel templatenya adalah

berbagai bentuk nota atau biling,

dreamweaver templatenya berbentuk

halaman html atau php.

 Sementara itu dalam dunia

internet, template adalah layout atau

tampilan webblog, atau website yang

akan dirancang, atau sebuah desain

tampilan halaman dengan berisikan

dokumen file model-model tambahan

yang dikodekan dalam bahasa program

dan siap pakai. Untuk lebih jelasnya.

Template merupakan salah satu bahan

dokumen atau file yang sangat di

butuhkan dalam hal pembuatan desain

data. Pada dasarnya, seorang penulis

perlu mengetahui pengertian template

itu sendiri sebelum membangun sebuah

desain, karena template merupakan

dokumen atau file yang berisikan

model-model tambahan yang akan

muncul pada saat proses pembuatan

dokumen lain(desainwebsite.org).

6.Pemanfaatan Internet

Murahnya internet dengan

tumbuhnya gadget baru seperti wireless

http://ebud10.blogspot.com/
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berbasis jaringan melalui kartu

prabayar dan luasnya penggunaan

jaringan hot spot di sekolah-sekolah

telah memberikan harapan baru bahwa

penggunaan internet sebagai sumber

belajar akan terus meningkat. Internet

dalam pengelolaan pendidikan

setidaknya dapat berfungsi sebagai (1)

fungsi sumber informasi, (2) fungsi

komunikasi, (3) fungsi interaksi, (4)

fungsi kolaborasi, (5) fungsi teknologi

administrasi. Menggunakan internet

sebagai sumber informasi telah

berkembang sejalan dengan

meningkatnya kebutuhan pengguna

terhadap informasi yang semakin hari

semakin bertambah. Perkembangan

terakhir sekolah sedang mulai

mengembangkan fungsi e learning

dengan banyaknya penggunaan model

sebagai program penunjang belajar

interaktif berbasis web. Namun

demikian sekolah pada umumnya

belum menggunakan internet sebagai

media untuk menyebarkan atau

memamerkan hasil karya guru dan

siswa. Sementara menggunakan

internet sebagai penyebar informasi

untuk meningkatkan pencitraaan

sekolah belum dapat didorong secara

optimal. Disisi lain  komunikasi juga

telah berkembang sejalan dengan

menguatnya fungsi e mail bahkan

belakangan didukung pula dengan face

book yang digunakan para pendidik,

siswa, dan orang tua siswa sebagai

media.

 Pada beberapa sekolah terkemuka

internet telah berfungsi sebagai media

berkolaborasi untuk melakukan kerja

sama. Di antaranya sekolah

memfasilitasi guru dan siswa

melakukan kegiatan bersama dengan

sekolah-sekolah lain untuk

menghasilkan karya dalam mendorong

inovasi yang kompetitif antar sekolah.

 Bekembangnya Paket Aplikasi

Sekolah (PAS) sebagai salah satu

software pendukung pengelolaan

administrasi telah meningkatkan mutu

penggunaan internet sebagai teknologi

utama dalam pengelolaan administrasi

sehari-hari di sekolah. Perkembangan

ini sekaligus menjadi penyeimbang

perkembangan yang timpang karena

sekolah lebih banyak memperhatikan

teknologi pembelajaran daripada

tekologi pengelolaan.
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 Dalam hal ini belum banyak

sekolah yang memilikinya.

Pengembangan pada umumnya

didasarkan pada kesepakatan yang

dikembangkan di sekolah tanpa

mempertimbangkan proses

pengembangan. Berbagai

pekembangan penggunaan internet

yang menggembirakan pada ranah

reseptif  belum diikuti oleh

meningkatnya penggunaan internet

penunjang ranah produktif.

Kebanggaan sekolah masih pada batas

pengguna informasi sehingga peran

sekolah masih pada batas-batas sebagai

konsumen informasi.

B. RUMUSAN HIPOTESIS

 Berdasarkan teori di atas, hipotesis

dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan teknik deskripsi email

guru SMP negeri 46  dapat terbimbing

mampu menulis penelitian tindakan

kelas (PTK)

C.METODE PENELITIAN

1. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian ini adalah

meningkatkan kemampuan menulis

deskripsi untuk guru-guru SMP Negeri

46 Surabaya  tahun ajaran 2012/2013.

Sejumlah 29 guru PNS dengan rincian

sebagai berikut :Golongan IVb 4 guru,

golongan IVa 7 guru, dan gologan III

18 guru. Berbagai pertimbangan: 1)

Tertunda Kenaikan pangkat karena

tidak mampu membuat PTK . 2)

Kesulitan dalam membuat deskripsi. 3)

Guru kurang mampu menemukan

masalah ketika mengajar, 4) Minimnya

minat guru membaca buku

diperpustakaan menjadi penghambat

guru untuk memiliki kemampuan

menulis  deskripsi dengan baik.

2. Prosedur Penelitian

 Prosedur penelitian ini

menggunakan 3 siklus, yaitu I, II dan

III, untuk lebih jelasnya dapat

diuraikan sebagai berikut:

Siklus I

Pelaksanaan tanggal : 4 Februari

2013

Pada tahap perencanaan awal ini

dilakukan persiapan, mendata guru-

guru yang golongan IVa dan Golongan

III yang sudah waktu naik pangkat

namun terlambat. Kemudian

mengadakan wawancara permasalahan

mengapa tidak membuat PTK.
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Setelah data terkumpul dan mengetahui

permasalahan guru-guru tersebut,

diminta membuat laporan tertulis

menurut pola masing-masing dalam

kegiatan mengajar dikelas tentang

kesulitan dan keberhasilan dalam

menyampaikan materi pembelajaran.

Dari hasil laporan langsung  secara

tertulis yang dilakukan guru ditemukan

bahwa guru membuat laporan kegiatan

belajar belum mencermin temuan

permasalahan yang dihadapi dikelas.

Kalimat dan bentuk tulisan yang

disampaikan masih rancuh, dan kalimat

serta  permasalahan yang dilaporkan

dalam tulisan hampir sama isinya.

Siklus II

Tanggal pelaksanaan : 18 Februari

2013

 Berdasarkan data dari siklus I,

maka guru-guru tersebut  diberi

informasi bahwa hasil laporan yang

telah ditulis belum mengarah pada titik

persoalan dan belum mencerminkan

kalimat deskripsi. Selama ini banyak

Pembahaman dan penggunaan menulis

deskripsi dilakukan secara

konvensional. Dalam arti guru diberi

sebuah teori menulis deskripsi

kemudian guru melihat contoh dan

akhirnya guru ditugasi untuk membuat

paragraf atau wacana deskripsi baik

secara langsung atau dengan jalan

melanjutkan tulisan yang ada.

Agar guru memahami, menemukan

permasalah serta  dapat menulis

kalimat bentuk deskripsi Kepala

Sekolah membimbing dengan

menggunakan kalimat tanya : ”

Mengapa, kenapa, apa sebabnya,

bagaimana, apa yang harus dilakukan ”

.

Dengan menggunakan kalimat tanya

tersebut guru-guru  membuat deskripsi

yang kemudian dikirim lewat email

kepada Kepala Sekolah. Sebelumnya

guru-guru telah dibimbing cara

membuat dan menggunakan email.

Perbedaan deskripsi yang dikirimkan

guru sebelum pembimbing dan sesudah

pembimbing dikirim lewat email

sangat signifikan, misal yang

dikirimkan oleh Bu Hartini guru IPS

dan Bu Mukamillah guru Biologi.
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Tabel 1
Perbandingan sebelum dan sesudah pembimbingan

Sebelum mendapat bimbingan Dikirim email setelah mendapat bimbingan
Bu.Hartini :
  DISKRIPSI PEMBELAJARAN.

Kejadian ini
berlangsung pada saat
pelajaran IPS pembahasan
tentang materi Pengendalian
sosial di kelas VIII.H,yang
kebetulan saya sendiri wali
kelasnya.Siswa bernama
Rona Revinda, anak yang
cukup pintar,seperti yang
sering di ceritakan oleh
guru-guru lain, anak ini
selalu rame setiap
pelajaran.Pada saat itu dia
diam tetapi kelihatan kalau
sebetulnya dia tidak
mengikuti
pelajaran,sehingga ketika
diberi pertanyaan, gugup
dan tidak bisa menjawab
bahkan tidak mengerti apa
pertanyaannya.Ternyata
setelah saya dekati,buku
yang dia buka adalah buku
matematika .rupanya dia
sedang mengerjakan PR
matematika. Kemudian saya
tanya;”sekarang pelajaran
apa ?”.dia menjawab: “ya
bu,ya bu”,sambil
memasukkan buku
matematikanya.Kemudian
saya katakan kepada semua
siswa bahwa jika waktu
pelajaran IPS terdapat anak
yang melakukan hal seperti
itu, besuk dan selamanya
boleh tidak mengikuti
pelajaran IPS dan silahkan
keluar kelas. Dia berkata:

DISKRIPSI PEMBELAJARAN.
Ketika saya dikelas 8H menyampaikan

pembelajaran IPS mengenai jual beli barang
sampai satu jam pelajaran siswa kurang
memperhatikan apa yang saya sampaikan,
beberapa bicara sendiri dan sebagaian ada
yang mengerjakan soal matematika. Melihat
kondisi tersebut saya mengingatkan siswa
jangan ramai kondisinya tidak berubah,
kemudian mencoba melemparkan pertanyaan
kepada siswa suasana masih belum berubah.
Kemudian saya mencoba mengajak siswa
bermain drama dengan tema suasana pasar.
Disini ada siswa sebagai pedagang, ada siswa
sebagai pembeli, ada siswa sebagai tengkulak.
Ternyata dengan mengubah cara
menyampaikan materi bermain drama siswa
lebih tertarik dan semua aktif.
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“ya bu ,nanti kalau saya
begini lagi ,panggil bapak
saya bu “. Saya jawab: “ ibu
tidak akan pernah panggil
bapakmu, tapi kamu tidak
akan saya ijinkan mengikuti
pelajaran IPS  dan nilaimu
nol “. Sejak kejadian itu
saya perhatikan dia lebih
serius mengikuti pelajaran
dan jika ada pertanyaan-
pertanyaan selalu merespon
dengan baik.Memang
sebetulnya anak ini pintar
hanya banyak bicara dan
keras suaranya.

Dra.Mukamillah:
      DISKRIPSI

PEMBELAJARAN.
Pada hari rabu tanggal 13
februari 2013, saya masuk
kelas VIIIC, sebagai wali
kelas saya mengingatkan
anak-anak untuk kegiatan
KTS yang akan
diselenggarakan tanggal 21
febtuari 2013.
Saya menemui sjswa yang
bernama M. Gema D dan
Novan Andrean Pratama
yang tidak ikut KTS. Setelah
saya tanya, ternyata
permasalahan Gema adalah
orangtuanya tidak bisa
membayar biaya KTS.
Setelah saya hubungi,
ibunya adalah seorang janda
yang tidak bekerja, biaya
hidup mereka dengan ketiga
anaknya tergantung kepada
pensiunan si nenek
Ibunya hanya sanggup

DISKRIPSI PEMBELAJARAN.
Pelajaran Biologi dikelas 8c biasanya

siswa sangat antusias.Namun ketika saya
memberikan materi tentang gerak dengan
ceramah atau bercerita anak-anak nampaknya
tidak berminat, bahkan anak-anak berbicara
sendiri-sendiri, sehingga dua jam pelajaran
siswa tidak ada yang  paham, hal ini ketika
saya menanyak tentang gerak tidak  ada siswa
yang bisa menjawab. Saya mengajar hari itu
tidak puas. Mengapa anak-anak tidak dapat
memahami penjelasan saya.
Pada hari berikut nya  materi gerak saya
sampaikan lagi dengan menggunakan cara
penyampaiannya menggunakan media torso
kerangka manusia. Siswa ternyata dari awal
saya masuk sudah antusias belajar dengan
melempar berbagai pertanyaan.
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membayar Rp 50.000 ,
akhirnya saya beri
kesempatan untuk bisa
mengangsur lagi sampai hari
yang ditentukan sekolah

Siklus III
Tanggal pelaksanaan : 9 April 2013

Dari email yang masuk  nampak sudah ada perkembangan guru-guru mampu

membuat deskripsi yang berisi permasalahan dan solusi dengan singkat. Dengan

menggunakan deskripsi guru sudah dapat menuangkan konsep pemikiran dalam

tulisan. Dengan bekal pembuatan deskripsi yang dikirim lewat email. Kemudian

guru-guru diadakan pembimbingan lagi secara langsung diruang Guru. Guru wajib

semua membawa Laptop. Kemudian kami memberikan format template yang sebagai

berikut

Tabel 2
Format Template

1 JUDUL

2 Lokasi/Kelas

3 Latar Belakang/Mengapa
masalah tersebut  dianggap
penting ?
Atau digunakan untuk
mengatasi masalah apa ?
(1.masalah dikelas, Alasan
sdr menulis)

4 Tujuan mengatasi masalah
tersebut yang baik

5 Penjelasan :
Strategi, proses, langkak
kegiatan, sumber atau
materi yang dibutuhkan.(
1.Solusi untuk
memecahkan masalah
tersebut, 2.Pengertian
tentang konsep)
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6 Hasil, atau dampak
perubahan pada siswa dari
pemecahan masalah atau
solusi yang diperoleh
dengan baik

7 Tanggal pelaksanaan

8 Informasi Penulis atau

peneliti

9 Media /Sarana Pendukung

10 Dokumen foto/Video

Dengan menggunakan format template

tersebut diatas guru-guru melihat

kembali deskripsinya (siklus 2),

dimasukan dalam kolom nomor 3(tiga).

Deskrip dapat disempurnakan dengan

memberi nomor urut agar lebih jelas

permasalahan yang muncul, dengan

mengklasifikasikan persoalan akan

memudah mengurut dan mengetahui

persoalan dengan yang akan

dipecahkan. Selanjut  dengan mudah

melengkapi format template tersebut.

Dengan format template yang sudah

dilengkkapi maka guru sudah dapat

dengan trampil membuat proposal PTK

sampai jadi karya Tulis PTK. Apabila

langkah-langka  ini dirasa sudah cukup,

maka materi penulis dengan mudah

dapat disusun menjadi sebuah makalah.

Dengan adanya perubahan tersebut

diharapkan tujuan penelitian dapat

tercapai. Hasil – hasil pekerjan guru

dapat dilihat pada lampiran

Variabel keberhasilan :

1.Variabel yang dipakai dalam

penelitian ini adalah: Ketrampilan

menulis  deskripsi.

   Objek dalam penelitian ini adalah

ketrampilan menulis  deskripsi, dapat

dikatakan berhasil apabila dalam

menyusun kerangka  deskripsi sudah

mempertimbangkan isi gagasan,

organisasi isi, gramatika, kosakata,

ejaan, dan tanda baca dengan benar.

2. Teknik Menulis pembimbingan

lewat Email Internet dapat dikatakan

berhasil jika mampu mengirim hasil

deksripsi , format template dan

minimal membuat proposal PTK dan
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dapat berkomunikasi dengan cara

lisan maupun tertulis.

3.Dari jumlah guru SMP Negeri 46

Surabaya golongan IV dan III yang

wajib membuat karya tulis PTK 80 %

sudah mampu trampil membuat

makalah.

Keberhasilan Guru mampu menulis
:
Seluruh guru yang mengikuti

pembimbingan dihadirkan dengan

membawa laptop dan data deksripsi

kemudian membuat secara langsung

pengisian format template hari itu juga

dikirim lewat email yang yang dapat

disaksikan bersama –sama lewat layar

proyektor LCD . Kegiatan tersebut

dilakukan pada tanggal 9 April 2013

pukul 08.00 – 15.00 wib. Dengan

pertimbangan antara lain; meminta

guru untuk menyusun sendiri karyanya

dengan menggunakan katanya sendiri.

Dengan begitu penulis dapat

mengetahui penguasaan struktur

kalimat dalam  deskripsi guru, dan juga

dapat mendorong guru untuk membuat

sebaik-baiknya.

Catatan

Alat pengumpul data berupa notes

digunakan untuk mengamati prilaku

guru selama mengikuti kegiatan

menulis  deskripski dengan teknik

menulis terbimbing.

Pengamatan

Yaitu mengamati perhatian dan sikap

guru, respon guru dalam bertanya, dan

aktivitas guru etika kegiatan menulis.

Mengamati bila mana tingkah laku dan

perasaan guru bila mana senang atau

tidak senang dalam mengikuti kegiatan

menulis  deskripsi dengan

menggunakan teknik menulis

terbimbing yang dikirim lewat email.

Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan yang

cara tanya jawab antara guru dan

kepala Sekolah.

BAB III
Kesimpulan dan Rekomendasi

A.Kesimpulan

 1.Bahwa Kepala Sekolah  harus

mampu trampil menulis

membuat Karya Ilmiah sebagai

pigur untuk guru disekolahnya.

 2.Guru dengan mudah membuat

karya tulis dengan dimulai

membuat acuan permasalah

menggunakan kalimat bertanya.
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 3.Diawali membuat deskripsi dan

format template dengan mudah

guru dapat mentranfer materi

yang akan dibuat sebagai

penelitian tindak kelas (PTK)

 4.Pembimbingan membuat

deskripsi dikirim lewat email

dengan format template

waktunya sangat efesien dan

sangat diminati oleh  guru.

 5.Meningkatnya minat guru untuk

membaca dan mengakses

internet.

B.Rekomendasi

 1. Guru dalam satu sementer

wajib membuat deskripsi

template.

 2. Guru wajib memiliki email dan

minimal satu bulan mengakses

internet.

 3.Sekolah dan Dinas Pendidikan

mefasilitasi pembimbingan

menulis secara kontinyu untuk

guru.

 4.Setiap hasil karya tulis PTK

yang diajukan untuk kenaikan

pangkat hendak penulis bersedia

membuat pernyataan dan tanda

tangan diatas materai atas

kebenaran keaslian hasil karya

tulis tersebut.
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Lampiran I ; Contoh hasil penulisan guru pada siklus I

Nama : Hartini
Indrianingsih S.Pd, Ek
Mapel : IPS
Dikirim tgl : 4 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN.

Kejadian ini berlangsung pada
saat pelajaran IPS pembahasan tentang
materi Pengendalian sosial di kelas
VIII.H,yang kebetulan saya sendiri
wali kelasnya.Siswa bernama Rona
Revinda, anak yang cukup
pintar,seperti yang sering di ceritakan
oleh guru-guru lain, anak ini selalu
rame setiap pelajaran.Pada saat itu dia
diam tetapi kelihatan kalau sebetulnya
dia tidak mengikuti pelajaran,sehingga
ketika diberi pertanyaan, gugup dan
tidak bisa menjawab bahkan tidak
mengerti apa pertanyaannya.Ternyata
setelah saya dekati,buku yang dia buka
adalah buku matematika .rupanya dia
sedang mengerjakan PR matematika.
Kemudian saya tanya;”sekarang
pelajaran apa ?”.dia menjawab: “ya
bu,ya bu”,sambil memasukkan buku
matematikanya.Kemudian saya katakan
kepada semua siswa bahwa jika waktu
pelajaran IPS terdapat anak yang
melakukan hal seperti itu, besuk dan
selamanya boleh tidak mengikuti
pelajaran IPS dan silahkan keluar
kelas.  Dia  berkata:  “ya  bu  ,nanti  kalau
saya begini lagi ,panggil bapak saya bu
“. Saya jawab: “ ibu tidak akan pernah
panggil bapakmu, tapi kamu tidak akan
saya ijinkan mengikuti pelajaran IPS
dan nilaimu nol “. Sejak kejadian itu

saya perhatikan dia lebih serius
mengikuti pelajaran dan jika ada
pertanyaan-pertanyaan selalu merespon
dengan baik.Memang sebetulnya anak
ini pintar hanya banyak bicara dan
keras suaranya.

Nama : Dra.Mukamillah
Mapel : IPA
Dikirim tgl : 4 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN.

Pada hari rabu tanggal 1 februari
2013, saya masuk kelas VIIIC, sebagai
wali kelas saya mengingatkan anak-
anak untuk kegiatan KTS yang akan
diselenggarakan tanggal 21 febtuari
2013.
Saya menemui sjswa yang bernama M.
Gema D dan Novan Andrean Pratama
yang tidak ikut KTS. Setelah saya
tanya, ternyata permasalahan Gema
adalah orangtuanya tidak bisa
membayar biaya KTS. Setelah saya
hubungi, ibunya adalah seorang janda
yang tidak bekerja, biaya hidup mereka
dengan ketiga anaknya tergantung
kepada pensiunan si nenek
Ibunya hanya sanggup membayar Rp
50.000 , akhirnya saya beri kesempatan
untuk bisa mengangsur lagi sampai hari
yang ditentukan sekolah

Nama : Dra.Dwi Wulan
Mapel : IPA
Dikirim tgl : 4 Februari 2013.
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DISKRIPSI PEMBELAJARAN.
pada hari kamis,2 Pebruari 2013

saya mengajar di kelas 7D. Pada waktu
saya tanya jawab dan memberikan
penjelasan tentang kalor ada 4 siswa
saya ngomong sendiri yaitu Moch.
Busroh Fachrudin,Moch.Jabinil
Azhar,Renaldi Dhiemaz dan Faren. Ke
4 siswa tadi saya beri sangsi untuk
merangkum penjelasan tadi dan
ditandatangani walikelas

Nama : Dinika, SPd
Mapel : BK/BP
Dikirim tgl : 10 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada hari Jum’at, tanggal 8
Februari 2013 saya  Dinika Tresnawati,
S.Pd melakukan Home Visit
(Kunjungan Rumah) bersama Fauziah
Febrilia  P,  S.Pd  ke  rumah  salah  satu
siswi kelas VII-F yang bernama Dinda
Pitaloka.
Dinda telah membolos hampir satu
bulan. Hal ini saya ketahui dari ketua
kelas VII-F dan saya klarifikasi ke
Wali Kelas dan ternyata memang benar
Dinda telah hampir satu bulan
membolos.
Hasil yang kami dapat ketika
melakukan kunjungan rumah adalah
Dinda sering membolos karena jarak
rumah ke sekolah yang jauh ditambah
lagi fasilitas sepeda yang sering rusak.
Kondisi rumah dan kondisi ekonomi
keluarganya juga dapat dikatakan
kurang. Dengan ayah yang bekerja
sebagai buruh borongan yang tidak
tentu dan ibu yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga.

Nama : Edy Setyono
Mapel : Ketrampilan Elektronika
Dikirim tgl : 5 Februari 2013.

DISKRIPSI PEMBELAJARAN.
Anak kelas 7F sebanyak 5 siswa

sengaja membuat gaduh/merusak
pelajaran pada waktu diterangkan dan
sudah berkali-kali sudah saya ingatkan
tidak mau diam/memperhatikan yaitu
dengan nama ;
M  AZIZ ALKHAWAS, M BAHRUL
WAHDA, BIMA MAULAMA
EKASAPUTRA, DIMAS ANDIKA
KRISNAPURI, LUTFI ADE AL-
HABSI. Sementara ini saya
memperhatikannya dan belum ada
solusi yang terbaik.

Nama : Fatonah, SPd
Mapel : Bahasa Indonesia
Dikirim tgl : 6 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN.

Kamis, 5 Pebruari 2013 jam 3-4
saya mengajar di kelas 7F. Materi yang
disampaikan tentang tugas KTS yang
akan berlangsung tanggal 20 Pebruari
2013 di Museum Jatim Park,
Peternakan Lebah Madu, dan
Angowisata Tawon Madu. Siswa akan
mendapat tugas menuliskan
pengalaman mengesankan. Hal-hal
yang perlu dituliskan pada tugas
tersebut adalah: tempat, waktu, orang
yang terlibat dalam kegiatan, dan
perasaan siswa ketika mengikuti
kegiatan.

Pada saat menjelaskan tugas
KTS beberapa orang masih terlihat
belum siap belajar. Mereka masih
duduk di bangku belakang  dan
membiarkan beberapa bangku kosong
di deretan depan. Mereka juga belum
menyiapkan buku paket.  Saya
berinisiatif memindahkan mereka ke
deretan depan dan menyuruh mereka
segera bersiap diri untuk mengikuti
pelajaran. Saya juga meneasehati
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mereka bahwa, dengan mengisi tempat
yang kosong di depan mereka akan
lebih berkonsentrasi dan mudah
memahami ketentuan pengerjaan tugas
tersebut.

Nama : Dra. Novi P
Mapel : Fisika
Dikirim tgl : 7 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

Diskripsi pembelajaran:kepada
yth bpk Bambang selaku kepala smp
negeri 46 surabaya,terus terang saya
kagum dengan cara kepemimpinan bpk
yang tampil beda dengan lainya salah
satu contohnya seperti membuat
ini,karena ini tugas dan sebagai wujud
tanggung jawab saya,maka saya hanya
sedikit cerita tentang pengalaman saya
mengajar bidang studi fisika yang
seumur umur saya tidak pernah ngajar
bidang studi itu karena saya guru
matematika,begitu saya masuk kelas 8
h hari kamis jam ke 3 bulan januari
pada waktu itu saya perkenalan dulu
dengan siswa 8h,setelah itu saya
langsug ngomong ibu ingin tahu
kemampuanmu satu satu makanya
buka soal soal evaluasi di buku paket
yg belum dibahas,setelah di buka
teryata soalnya banyak lalu saya
panggil dengan nomor absen secara
acak,wao saya baru terasa ada siswa
jawab terus temanya tanya bu jawaban
nya itu benar apa salah?aduh dalam
hati saya,saya sendiri belum baca atau
lihat soalnya,tapi saya tidak kurang
akal saya lempar pertanyaan ke siswa
lainya ayo siapa yang mau jawab,nanti
kita cari jawaban yang paling benar
sambil  saya  buka  buka  buku  cari
jawaban,cerita tadi nunjukan
sebenarnya saya lupa klau ini ngajar
fisika yg harus belajar dulu,ya pd aja

karena saya anggap biasa pelajaran
matematika,demikian pak yang bisa
saya laporkan, mohon maaf jika masih
banyak kekurangan,terimakasih dari
novi p.

Nama : Prabadari
Mapel : Matematika
Dikirim tgl : 8 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada awal tahun pelajaran di
kelas IX, saya merasa bahwa waktu
belajar anak-anak tidak penuh 12 bulan
sedangkan materi  harus selesai
sebelum semester 2. Untuk mengatasi
hal tersebut saya membuat semacam
modul lengkap dengan Lembar
Kegiatan Siswa. Modul tersebut saya
berikan pada bendahara kelas sebelum
hari mengajar untuk diperbanyak.
Hasilnya setelah saya memberikan
modul tersebut banyak anak-anak yang
bilang, “Bu, kok gak dari kelas VIII
dibuat seperti ini”. Saya hanya
tersenyum mendengar komentar anak-
anak.

Untuk mengisi LKS tersebut,
anak-anak harus konsentrasi pada apa
yang saya terangkan atau saya
omongkan. Untuk mengisinyapun
anak-anak saya beri batasan waktu
sehingga mereka tidak sempat melihat
pekerjaan temannya. Dan hasilnya,
nilai anak-anak yang mampu
berkonsentrasi dengan baik juga
mendapatkan hasil yang baik. Untuk
anak-anak yang nilainya masih kurang,
sepulang sekolah saya kumpulkan di
ruang sebelah ruang guru untuk
diberikan penjelasan ulang. Memang
pada awalnya agak susah tapi lama-
kelamaan anak-anak terbiasa
mengerjakan mandiri. Saya berharap
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bisa membuat hal yang sama untuk
kelas lain yang saya ajar ( kelas VIII ),
tapi kendalanya saya belum banyak
membuat modul dengan LKS untuk
siswa kelas VIII ataupun kelas VII.

Lampiran  II  ; Contoh hasil penulisan

guru pada siklus II

Nama : Hartini
Indrianingsih S.Pd, Ek
Mapel : IPS
Dikirim tgl : 18 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN.

Ketika saya dikelas 8H
menyampaikan pembelajaran IPS
mengenai jual beli barang sampai satu
jam pelajaran siswa kurang
memperhatikan apa yang saya
sampaikan, beberapa bicara sendiri dan
sebagaian ada yang mengerjakan soal
matematika. Melihat kondisi tersebut
saya mengingatkan siswa jangan ramai
kondisinya tidak berubah, kemudian
mencoba melemparkan pertanyaan
kepada siswa suasana masih belum
berubah. Kemudian saya mencoba
mengajak siswa bermain drama dengan
tema suasana pasar. Disini ada siswa
sebagai pedagang, ada siswa sebagai
pembeli, ada siswa sebagai tengkulak.
Ternyata dengan mengubah cara
menyampaikan materi bermain drama
siswa lebih tertarik dan semua aktif

Nama : Dra.Mukamillah
Mapel : IPA
Dikirim tgl : 18 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN.

Pelajaran Biologi dikelas 8c
biasanya siswa sangat antusias.Namun
ketika saya memberikan materi tentang
gerak dengan ceramah atau bercerita
anak-anak nampaknya tidak berminat,

bahkan anak-anak berbicara sendiri-
sendiri, sehingga dua jam pelajaran
siswa tidak ada yang  paham, hal ini
ketika saya menanyak tentang gerak
tidak  ada siswa yang bisa menjawab.
Saya mengajar hari itu tidak puas.
Mengapa anak-anak tidak dapat
memahami penjelasan saya.
Pada hari berikut nya  materi gerak
saya sampaikan lagi dengan
menggunakan cara penyampaiannya
menggunakan media torso kerangka
manusia. Siswa ternyata dari awal saya
masuk sudah antusias belajar dengan
melempar berbagai pertanyaan.

Nama : Novi P
Mapel : Fisika
Dikirim tgl : 18 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

siswa yang tidak mengetahui
pengaruh belajar yang positif dengan
cara berkelompok Menggunakan
pembelajaran berkelompok,memberi
motivasi terhadap perbuatan atau
tingkah laku untuk  memenuhi
kebutuhan dan mencapai tujuan
individu agar bisa peduli ke sesama
teman,memberi pembelajaran dengan
cara mengorganisir atau mengatur
kelompok masing masing,setelah itu
kita beri lembar kerja soal soal

Nama : Prabadari
Mapel : Matematika
Dikirim tgl :17 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

Siswa mengalami kesulitan dalam
menghitung luas permukaan bangun
ruang. Maka Siswa dari rumah diminta
untuk membawa kardus bekas sepatu/
kue yang berbentuk balok dan kubus,
kaleng bekas makanan ringan yang
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mudah dipotong. Kemudian siswa yang
telah membawa bahan dipersiapkan.
Kardus bentuk balok  diukur terlebih
dahulu: panjang, lebar dan tingginya
kemudian dibuka sesuai dengan lipatan
yang ada (boleh digunting). Setelah
anak-anak memotong maka diperoleh
dari bentuk yang sudah dibuka anak-
anak bisa melihat bagian bangun datar
ada sepasang yang sama kemudian
siswa bisa menentukan / menghitung
masing-masing luas area segiempat
tiap-tiap bagian dan luas tiap-tiap
bagian tersebut dijumlahkan. Begitu
pula untuk mencari luas permukaan
bangun ruang yang lainnya. Dengan
siswa membawa alat peraga sisndiri
menjadi Siswa lebih paham dalam
mencari luas permukaan pada bangun
ruang.

Nama : Dra.Nafisah
Mapel : Ketrampilan Tata Busana
Dikirim tgl : 18 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

kesulitan yang dihadapi siswa
adalah meletakkan pola diatas kertas
singkong, dengankondisi kelas dalam
jumlah banyak, sehingga kurang
kondusif kurangnya  sarana prasarana
yang dibutukkan dalam membuat
pakaian anak dan siswa cenderung
malas mengerjakan karena tidak
membawa perlengkapan praktek.
Untuk meningkatkan prestasi siswa
dalam hal membuat pakaian anak
karena siswa kesulitan dalam hal
meletakkan pola diatas kertas singkong
Untuk mengatasi Langkah awal siswa
menyiapkan perlengkapan praktek,
kertas singkong, jarum pentul dll.
Kemudian siswa mengambil kertas
singkong yang harus dilipat jadi 2
bagian

Siswa meletakkan pola bagian muka
dibagian lipatan dan pola bagian
belakang pada tengah /samping pola
bag muka, bagian lengan muka dan
belakang ditaruh berhadapan dan
bagian kerak diletakkan bag lipatan
dobel 2 kali kemudian diberi kelebihan
3 cm untuk kampuk dan 1 ½ untuk
jahitan.Siswa menggunting bag badan,
lengan dan kerah. Siswa merader bag
badan, lengan dan kerah. Siswa
menjahit bag badan, lengan dan kerah.
Solusinya agar berhasil meletakkan
pola diatas kertas singkong siswa
mengikuti dari awal langkah-langkah
yang diberikan.

Nama : Dinika, SPd
Mapel : BK/BP
Dikirim tgl : 19 Februari 2013.
DISKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada hari Jum’at, tanggal 8
Februari 2013 saya  Dinika Tresnawati,
S.Pd melakukan Home Visit
(Kunjungan Rumah) bersama Fauziah
Febrilia P, S.Pd ke rumah salah satu
siswi kelas VII-F yang bernama Dinda
Pitaloka.
Dinda telah membolos hampir satu
bulan. Hal ini saya ketahui dari ketua
kelas VII-F dan saya klarifikasi ke
Wali Kelas dan ternyata memang benar
Dinda telah hampir satu bulan
membolos.
Hasil yang kami dapat ketika
melakukan kunjungan rumah adalah
Dinda sering membolos karena jarak
rumah ke sekolah yang jauh ditambah
lagi fasilitas sepeda yang sering rusak.
Kondisi rumah dan kondisi ekonomi
keluarganya juga dapat dikatakan
kurang. Dengan ayah yang bekerja
sebagai buruh borongan yang tidak
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tentu dan ibu yang bekerja sebagai
pembantu rumah tangga.

Lampiran III ; Contoh hasil penulisan guru pada siklus III

1 JUDUL Meningkatkan motivasi belajar mata pelajaran IPS

materi pasar dengan menggunakan metode

artikulasi di kelas VIII.H. SMP N 46 Surabaya

2 Lokasi/Kelas SMP N 46 Kelas VIII.H

3 Latar Belakang/Mengapa
masalah tersebut  dianggap
penting ?
Atau digunakan untuk
mengatasi masalah apa ?
(1.masalah dikelas, Alasan
sdr menulis)

1. Siswa tidak memperhatikan ketika guru sedang
menjelaskan materi
2. siswa tidak aktif mengikuti pelajaran
3. Siswa banyak berbicara sendiri dengan
temannya ketika pelajaran berlangsung
4. Siswa sering ijin keluar dengan alasan
kebelakang
5. Guru sering mengulang penjelasan karena siswa
tidak dapat mendengar secara jelas ,disebabkan
karena situasi kelas rame
6. Nilai ulangan yang dicapai siswa 75 % dibawah
KKM

4 Tujuan mengatasi masalah
tersebut yang baik

1.siswa dapat lebih termotivasi untuk mengikuti
pelajaran
2.siswa dapat lebih konsentrasi dalam mengikuti
pelajaran
3. dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat
meminimalkan siswa yang ijin keluar
4. guru tidak mengulang-ulang penjelasannya
karena siswa aktif mengikuti pelajaran
5.siswa memperoleh nilai lebih baik ( di atas KKM
) sehingga  prestasi belajar siswa meningkat

5 Penjelasan :
Strategi, proses, langkak
kegiatan, sumber atau
materi yang dibutuhkan.(
1.Solusi untuk memecahkan
masalah tersebut,
2.Pengertian tentang
konsep)

1.mempersiapkan materi pembelajaran
2.menyampaikan tujuan yang ingin dicapai
3.guru menyajikan materi, siswa memperhatikan
dengan membuat catatan-catatan
4.setelah penjelasan selesai,guru membentuk
kelompok berpasangan yang terdiri dari siswa
sebangku,untuk mengetahui daya serap siswa atas
materi yang disampaikan
5. menyuruh seorang dari masing-masing pasangan
untuk menceritakan materi yang baru saja diterima
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dari guru kepada pasangannya dan pasangannya
mendengar sambil membuat catatan-catatan
kecil.Kemudian berganti peran.begitu juga dengan
kelompok lainnya
6.siswa secara bergantian menyampaikan hasil
wawancaranya dengan teman pasangannya, sampai
sebagian siswa menyampaikan hasil wawancaranya
7.guru menjelaskan dan mengulangi kembali
materi yang sekiranya belum dipahami siswa
8. guru bersama siswa membuat kesimpulan
9. melakukan evaluasi untuk mengetahui
keberhasilan proses belajar mengajar

6 Hasil, atau dampak
perubahan pada siswa dari
pemecahan masalah atau
solusi yang diperoleh
dengan baik

1. Siswa lebih termotivasi dalam mengikuti
pejajaran
2. siswa lebih aktif mengikuti pelajaran
3. siswa tidak sering ijin keluar kelas
4. nilai ulangan siswa lebih baik sehingga prestasi
belajarnya meningkat

7 Tanggal pelaksanaan 14 Februari 2013

8 Informasi Penulis atau

peneliti

Nama : Hartini Indriyaningsih SPd.Ek
Telp/HP: 085731095525
Email :hartini.smpn46sby@gmail.com
NIP   : 19640920 199103 2 005

9 Media /Sarana Pendukung Gambar berbagai jenis pasar

10 Dokumen foto/Video Foto ketika guru menyampaikan pembelajaran
Foto ketika siswa melakukan wawancara dengan
pasangannya
Foto ketika siswa menyampaikan hasil wawancara
dengan pasangannya

1 JUDUL Meningkatkan pemahaman sistem gerak pada

manusia  siswa kelas 8c SMPN 46 SURABAYA

2 Lokasi/Kelas SMPN 46 SURABAYA  kelas VIII C

3 Latar Belakang/Mengapa
masalah tersebut  dianggap
penting ?
Atau digunakan untuk
mengatasi masalah apa ?
(1.masalah dikelas, Alasan

1. Siswa kurang memahami tentang materi sis
    tem gerak pada manusia
2. Metode ceramah yang di sampaikan guru
3. siswa sulit mengidentifikasi  alat gerak ma
    nusia
4. siswa sulit menghafalkan nama-nama tulang
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sdr menulis)     manusia
5. Hasil evaluasi yang kurang baik

4 Tujuan mengatasi masalah
tersebut yang baik

1. Agar siswa memahami sistem gerak pada
manusia

2. Agar siswa dapat cepat menghafal nama-
nama tulang manusia

3. Agar nilai materi sistem alat gerak
menjadi baik

4. Agar siswa mudah mengidentifikasi alat
gerak manusia

5 Penjelasan :
Strategi, proses, langkak
kegiatan, sumber atau materi
yang dibutuhkan.( 1.Solusi
untuk memecahkan masalah
tersebut, 2.Pengertian tentang
konsep)

1. Menggunakan metode pembelajaran
media alat peraga rangka manusia

2. Melakukan perencanaan, observasi, pre-
tes, evaluasi

3. Menyuruh siswa menunjuk nama-nama
tulang manusia pada alat peraga

4. Melakukan pro-tes, evaluasi

6 Hasil, atau dampak
perubahan pada siswa dari
pemecahan masalah atau
solusi yang diperoleh dengan
baik

1. Siswa dapat memahami sistem gerak pada
manusia

2. Meningkatkan nilai sistem alat gerak pada
manusia

7 Tanggal pelaksanaan Selasa, 2 April 2013

8 Informasi Penulis atau

peneliti

Nama : Dra. MUKAMMILAH
Telp/HP: 085732972068
Email : mila46sby@gmail.com
NIP   :196906162008012015

9 Media /Sarana Pendukung

10 Dokumen foto/Video

1 JUDUL Meningkatkan hasil belajar matematika materi

bilangan bulat dengan cara belajar kelompok

2 Lokasi/Kelas 7 d smp negeri 46 surabaya

3 Latar Belakang/Mengapa 1.Siswa yang tidak mengetahui pengaruh belajar
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masalah tersebut  dianggap
penting ?
Atau digunakan untuk
mengatasi masalah apa ?
(1.masalah dikelas, Alasan
sdr menulis)

yang
   positif dengan cara berkelompok
2.pembelajaran dengan cara berkelomok itu
teryata
  dapat menciptakan interaksi antar siswa
3.Siswa berani melakukan komunikasi aktif
dengan
   temanya.

4 Tujuan mengatasi masalah
tersebut yang baik

1.Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
siswa
   dengan cara belajar kelompok
2.Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar
siswa
   setelah dengan cara belajar kelompok.

5 Penjelasan :
Strategi, proses, langkak
kegiatan, sumber atau materi
yang dibutuhkan.( 1.Solusi
untuk memecahkan masalah
tersebut, 2.Pengertian tentang
konsep)

Menggunakan pembelajaran
berkelompok,memberi motivasi terhadap
perbuatan atau tingkah laku untuk  memenuhi
kebutuhan dan mencapai tujuan individu agar
bisa peduli ke sesama teman,memberi
pembelajaran dengan cara mengorganisir atau
mengatur kelompok masing masing,setelah itu
kita beri lembar kerja soal soal materi bilangan
bulat.

6 Hasil, atau dampak
perubahan pada siswa dari
pemecahan masalah atau
solusi yang diperoleh dengan
baik

Pertama siswa bekerja individu dapat nilai d,
kedua bekerja cara berkelompok dapat nilai
c,ketiga bekerja cara berkelompok dapat nilai
b,teryata ada peningkatan hasil belajar lebih baik
setelah gunakan cara berkelompok.

7 Tanggal pelaksanaan 12 pebruari 2013

8 Informasi Penulis atau

peneliti

Nama :novi purwaningsih,Spd
Telp/HP:081330691059
Email :novi purwaningsih 1959@yahoo.com
NIP   :195911151979032001

9 Media /Sarana Pendukung lks

10 Dokumen foto/Video Foto kegiatan siswa di kelas atau di luar kelas
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1 JUDUL METODE MIND MAPPING (PEMETAAN

PIKIRAN) UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN MEMILIH STUDI LANJUT

PADA SISWA KELAS IX D SMP NEGERI 46

SURABAYA

2 Lokasi/Kelas SMP Negeri 46 Surabaya / Kelas IX D

3 Latar Belakang/Mengapa
masalah tersebut  dianggap
penting ?
Atau digunakan untuk
mengatasi masalah apa ?
(1.masalah dikelas, Alasan
sdr menulis)

1.Kurangnya pemahaman siswa tentang
perencanaan studi lanjut.
2.Kurangnya pengetahuan siswa tentang SMA,
SMK, dan MA.
3.Siswa belum dapat merencanakan studi lanjut
setelah lulus dari SMP.

4 Tujuan mengatasi masalah
tersebut yang baik

1.Agar siswa memahami tentang perencanaan
studi lanjut.
2.Agar siswa memiliki pengetahuan tentang
SMA, SMK, dan MA.
3.Agar siswa dapat merencanakan studi
lanjutnya setelah lulus SMP.

5 Penjelasan :
Strategi, proses, langkak
kegiatan, sumber atau materi
yang dibutuhkan.( 1.Solusi
untuk memecahkan masalah
tersebut, 2.Pengertian tentang
konsep)

1.Guru BK memberikan angket studi lanjut
2.Guru BK menyampaikan metode mind
mapping
3.Pelaksanaan metode mind mapping
4.Follow Up (tindak lanjut)

6 Hasil, atau dampak
perubahan pada siswa dari
pemecahan masalah atau
solusi yang diperoleh dengan
baik

1.Siswa dapat memahami perencanaan studi
lanjut
2.Siswa tahu tentang perbedaan antara SMA,
SMK, dan MA.
3.Siswa mampu merencanakan studi lanjutnya
setelah lulus SMP.

7 Tanggal pelaksanaan 8 Februari 2013 s/d 5 April 2013

8 Informasi Penulis atau

peneliti

Nama : Dinika Tresnawati, S.Pd
Telp/HP:085749000424
Email :dee_sayangbunda@yahoo.co.id
NIP   : -

9 Media /Sarana Pendukung Angket studi lanjut



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-2155 32

10 Dokumen foto/Video Mind Mapping siswa kelas IX D

1 JUDUL PENINGKATAN PEMAHAMAN MATERI
LUAS PERMUKAAN BANGUN RUANG
MENGGUNAKAN  MODEL BARANG
BEKAS  SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI
46 SURABAYA TAHUN PELAJARAN 2012 –
2013

2 Lokasi/Kelas SMP NEGERI 46 SURABAYA /   KELAS VIII

E

3 Latar Belakang/Mengapa
masalah tersebut  dianggap
penting ?
Atau digunakan untuk
mengatasi masalah apa ?
(1.masalah dikelas, Alasan
sdr menulis)

Siswa mengalami kesulitan dalam menghitung
luas permukaan bangun ruang.

4 Tujuan mengatasi masalah
tersebut yang baik

Siswa diminta untuk membawa kardus bekas
sepatu/ kue yang berbentuk balok dan kubus,
kaleng bekas makanan ringan yang mudah
dipotong.

5 Penjelasan :
Strategi, proses, langkah
kegiatan, sumber atau materi
yang dibutuhkan.( 1.Solusi
untuk memecahkan masalah
tersebut, 2.Pengertian tentang
konsep)

Siswa yang telah membawa bahan dipersiapkan.
Kardus bentuk balok  diukur terlebih dahulu:
panjang, lebar dan tingginya kemudian dibuka
sesuai dengan lipatan yang ada (boleh
digunting). Dari bentuk yang sudah dibuka anak-
anak bisa melihat bagian bangun datar ada
sepasang yang sama kemudian siswa bisa
menentukan / menghitung masing-masing luas
area segiempat tiap-tiap bagian dan luas tiap-tiap
bagian tersebut dijumlahkan.
Begitu pula untuk mencari luas permukaan
bangun ruang yang lainnya.

6 Hasil, atau dampak
perubahan pada siswa dari
pemecahan masalah atau
solusi yang diperoleh dengan
baik

Siswa lebih paham dalam mencari luas
permukaan pada bangun ruang

7 Tanggal pelaksanaan 15 Maret 2013
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8 Informasi Penulis atau

peneliti

Nama : PRABANDARININGTYAS , S.Pd
Telp/HP: 081-79303433
Email : prabandari.smpn46@gmail.com
NIP   : 19710705 200802 2 013

9 Media /Sarana Pendukung Kardus kue (kubus), kardus sepatu (balok),
kardus pasta gigi (balok/prisma segiempat),
kaleng, penggaris panjang, benang bol (untuk
menghitung lingkaran kaleng).

10 Dokumen foto/Video

Lampiran IV : Foto
Foto ketika guru melakukan penulisan deskripsi
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PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM AYAT-AYAT AL QUR AN
DENGAN LIMA LANGKAH

      Oleh :

NUR FAIZAH, S.Ag

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SMP NEGERI 22 SURABAYA

PENGANTAR

Kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi menjadi

kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat,

berbangsa serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Kegiatan

pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi

kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami

beragam pola pembelajaran. Di antaranya pembelajaran saintifik, untuk itu

pembelajaran saintifik melalui pendekatan yang terdapat dalam ayat-ayat Al Quran,

diharapkan kepada pendidik dan peserta didik dapat lebih maksimal pemahamannya.

PENDEKATAN SAINTIFIK

DALAM AYAT_AYAT

 AL QUR AN

Kurikulum 2013 identik dengan

pendekatan saintifik (saintific

Approuch). Scientific berasal dari

bahasa Inggris yang berarti ilmiah,

yaitu bersifat ilmu, secara ilmu

pengetahuan atau berdasarkan ilmu

pengetahuan. (Tim Prima Pena, t.th :

339). Sedangkan approach yang berarti

pendekatan adalah konsep dasar yang

mewadahi, menginspirasi, menguatkan,

dan melatari pemikiran tentang sesuatu.

Dengan demikian, maka pendekatan
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ilmiah (Scientific Approach) dalam

pembelajaran yang dimaksud disini

adalah bagaimana metode

pembelajaran diterapkan berdasarkan

teori tertentu ilmiah. Menurut

penjelasan kemdikbud melalui Tim

Pusat Kurikulum dan Perbukuan,

bahwa Proses pembelajaran disebut

ilmiah (pembelajaran saintifik) adalah

jika memenuhi kriteria seperti berikut :

1. Substansi atau materi pembelajaran

berbasis pada fakta atau fenomena

yang dapat dijelaskan dengan

logika atau penalaran tertentu,

bukan sebatas kira-kira, khayalan,

legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon peserta

didik, dan interaksi edukatif guru-

peserta didik terbebas dari

prasangka yang serta merta,

pemikiran subjektif, atau penalaran

yang menyimpang dari alur berfikir

logis.

3. Mendorong dan menginspirasi

peserta didik berpikir secara kritis,

analitis, dan tepat dalam

mengidentifikasi, memahami,

memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan substansi atau

materi pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi

peserta didik mampu berpikir

hipotetik dalam melihat perbedaan,

kesamaan, dan tautan satu sama

lain dari substansi atau materi

pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi

peserta didik mampu memahami,

menerapkan, dan mengembangkan

pola berpikir yang rasional dan

obyektif dalam merespon substansi

atau materi pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan

fakta empiris yang dapat

dipertanggung jawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan

secara sederhana dan jelas namun

menarik system penyajiannya.

Dalam PERMENDIKBUD RI

Nomor 81A Tahun 2013 Tentang

Implementasi Kurikulum Pedoman

Umum Pembelajaran bahwa Di dalam

pembelajaran, peserta didik didorong

untuk menemukan sendiri dan

mentransformasikan informasi

kompleks, mengecek informasi baru



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-2155 36

dengan yang sudah ada dalam

ingatannya, dan melakukan

pengembangan menjadi informasi atau

kemampuan yang sesuai dengan

lingkungan dan jaman tempat dan

waktu ia hidup. Kurikulum 2013

menganut pandangan dasar bahwa

pengetahuan tidak dapat dipindahkan

begitu saja dari guru ke peserta didik.

Peserta didik adalah subjek yang

memiliki kemampuan untuk secara

aktif mencari, mengolah,

mengkonstruksi, dan menggunakan

pengetahuan. Untuk itu pembelajaran

harus berkenaan dengan kesempatan

yang diberikan kepada peserta didik

untuk mengkonstruksi pengetahuan

dalam proses kognitifnya. Agar benar-

benar memahami dan dapat

menerapkan pengetahuan, peserta didik

perlu didorong untuk bekerja

memecahkan masalah, menemukan

segala sesuatu untuk dirinya, dan

berupaya keras mewujudkan ide-

idenya. Sehingga dalam Proses

pembelajaran terdiri atas lima

pengalaman belajar pokok yaitu:

a. mengamati;

b. menanya;

c. mengumpulkan informasi;

d. mengasosiasi; dan

e. mengkomunikasikan.

Dari beberapa langkah-langkah

pembelajaran saintifik tersebut di atas

bisa dikomparasikan dalam ayat-ayat

Al Quran yaitu sebagai berikut :

1. MENGAMATI

Langkah awal dalam pendekatan

saintifik adalah mengamati. Kegiatan

belajar yang bisa dilakukan yaitu

dengan Membaca, mendengar,

menyimak, melihat (tanpa atau dengan

alat)

Ayat Al Qur an yang

menunjukkan pada mengamati adalah

surat An Nahl ayat 78

ُوهللا أخرجكم من بط ُ ْ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ًون أمھاتكم ال تعلمون شیئا َ َْ َْ ُ ْ ََّ َ ُ ِ َ ُ ِ
َوجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تْشكرون  َُ ْ َُّ ُ َُ ْ ْ َُّ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ْ َ َ ََ
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 “Allah mengeluarkan kamu dari

perut ibumu dalam keadaan tidak

mengetahui sesuatu apapun. Dia

memberi kamu pendengaran,

penglihatan ,dan hati agar kamu

bersyukur” (An Nahl:78)

Dalam tafsir Fi Zhilalil Qur’an

dijelaskan bahwa Tuhan yang

melahirkan para pakar dan para

peneliti, dan mengeluarkannya dari

perut ibunya dalam kondisi tidak

mengetahui apa-apa. Setiap ilmu yang

ia dapatkan sesudah itu, semuanya

adalah anugerah dari Allah sesuai

ukuran yang dikehendaki-Nya untuk

kepentingan manusia dan untuk

mencukupi keperluan manusia untuk

hidup dimuka bumi ini.

“Dan Dia memberi kamu

pendengaran, penglihatan, dan hati”

Hal ini meliputi apa yang diistilahkan

dengan akal, juga potensi inspiratif

(ilham) pada diri manusia yang

tersembunyi dan tidak diketahui

hakikatnya serta cara kerjanya. Allah

memberimu pendengaran, penglihatan,

dan hati itu dalam rangka “agar kamu

bersyukur”.

Ayat yang lain yang

menunjukkan mengamati adalah pada

surat  Al Imron ayat 137

ُقد خلْت من قبلكم سنن فسیروا في األرض فانظروا  ْ ُ ُ ُْ َ َْ ِ َ ْ َ َِ ِ ِ ٌِ ْ ْْ ُ َ ََ

َكیف كان عاقبة المكذبین َ َ َِ ِّ َ َ َُ ْ ُ َ ِ ْ

“Sesungguhnya telah berlaku

sebelum kamu sunnah-sunnah Allah.

Karena itu berjalanlah kamu dimuka

bumi dan perhatikanlah bagaimana

akibat orang-orang yang mendustakan

(rasul-rasul).” (Al Imron: 137)

Allah memerintahkan kita agar

berjalan dimuka bumi ini dan

memperhatikan satu peristiwa baik

peristiwa langsung maupun

memperhatikan peristiwa yang melalui

literatur. Seperti yang telah dijelaskan

dalam tafsir Al Maraghi agar

berjalanlah kalian dimuka bumi ini, dan

renungkanlah (perhatikanlah)

peristiwa-peristiwa yang telah

menimpa umat sebelum kalian.

Jadikanlah hal tersebut sebagai
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pelajaran, agar kalian mendapat ilmu

yang benar, yang didasari oleh bukti.

Disitulah kalian mendapatkan petunjuk,

bahwa pengaturan antara kebenaran

dengan kebatilan memang telah terjadi

pada umat terdahulu sebelum kalian,

dan kesudahannya adalah kemenangan

kebenaran atas kebatilan.

2. MENANYA

Menanya merupakan langkah

pendekatan saintifik yang kedua.

Kegiatan belajar yang bisa dilakukan

adalah Mengajukan pertanyaan tentang

informasi yang tidak dipahami dari apa

yang diamati atau pertanyaan untuk

mendapatkan informasi tambahan

tentang apa yang diamati (dimulai dari

pertanyaan faktual sampai ke

pertanyaan yang bersifat hipotetik)

Allah memberikan petunjuk

untuk bertanya kepada orang yang

mempunyai pengetahuan. Bertanya

pada pakarnya yang sesuai dengan

keahliannya karena dengan pertanyaan

akan melahirkan ilmu-ilmu yang baru.

Sebagaimana firman Allah dalam surat

An Nahl ayat 43

َوما أرسلنا من قبلك إال رجاال  َِ َِ َ ِْ ِْ َْ َ ْ َ َ
ُنوحي إلیھم فاسألوا أھل الذكر إن كنتم ال تعلمون ْ ِ ْ َِ َْ ْ َْ ُ ْ ُُ ْْ ِْ َ ِِّ َ َُ َ ِ

“Dan kami tidak mengutus sebelum

engkau (Muhammad), melainkan orang

laki-kaki yang kami beri wahyu kepada

mereka, maka bertanyalah kepada

orang yang mempunyai pengetahuan

jika kamu tidak mengetahui”

Pertanyaan adalah merupakan

sikap kritis yang muncul dari proses

mengamati baik itu dengan melihat

mendengar maupun berfikir. Allah

memberikan petunjuk untuk bertanya

kepada orang yang mempunyai

pengetahuan. Bertanya pada pakarnya

yang sesuai dengan keahliannya karena

dengan pertanyaan akan melahirkan

ilmu-ilmu yang baru. Sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam tafsir fi

zhilalil  Qur’an   bahwa  “maka

bertanyalah kepada orang yang

mempunyai pengetahuan” dari
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golongan makhluk yang pandai tentang

Al Kitab yang pernah diutus para rasul

dahulu. Baik mereka adalah kaum

lelakinya, para malaikat, ataupun

makhluk lainnya. Tanyakanlah pada

mereka, “jika kamu tidak mengetahui”

3. MENALAR/MENGUMPULKAN

INFORMASI

Langkah pendekatan saintifik

yang ketiga adalah menalar yakni

dengan melakukan kegiatan belajar

melakukan eksperimen, membaca

sumber lain selain buku teks,

mengamati objek/ kejadian, aktivitas,

wawancara dengan nara sumber.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah

ayat 44

َأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون  َ َُ ْْ َُ َ َْ ْ ُْ ْ ْ ََّ َ ََ َُ َ َ َُ ْ ِّ ُِ ِ ْ

ُالكتاب أفال تعقلون ِْ ِْ َ ََ َ َ
“Mengapa kamu menyuruh

orang lain (mengerjakan) kebajikan,

sedangkan kamu melupakan dirimu

sendiri, padahal kamu membaca kitab,

apakah kamu tidak pikirkan?”

Dalam ayat ini menunjukkan

isyarat agar manusia mau menalar

dengan menggunakan fikirannya untuk

mendapatkan sebuah kebenaran. Agar

manusia tidak mudah dibodohi atau

tidak mudah menerima sebuah

pernyataan yang belum tentu benar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam tafsir Al Azhar bahwa teguran

keras ini adalah kepada pemuka-

pemuka mereka. Bukan main keras

larangan mereka : “Ini haram!”, Bukan

main keras perintah mereka : “Ini

wajib” , seakan-akan merekalah yang

empunya agama itu, padahal diri

mereka sendiri mereka lupakan.

Sehingga paham menjadi sempit dan

fanatic , takut akan perubahan dan

gentar mendengar pendapat baru. Maka

datanglah teguran : Apakah tidak kamu

pikirkan? Atau lebih tegas lagi, Apakah

kamu tidak mempergunakan akalmu?.

Dari sini jelaslah bahwa pertanyaan

akan melahirkan ilmu baru dan

mendorong seseorang untuk belajar,

sedangkan menalar akan bisa

mengantarkan seseorang menjadi

pandai karna akan mendapatkan ilmu

yang baru

4. MENGASOSIASI/ MENGOLAH

INFORMASI
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mengasosiasi merupakan

langkah pendekatan saintifik yang ke

empat. Maksudnya adalah melakukan,

mengerjakan atau

mempraktikkan.Yakni dengan kegiatan

belajar mengolah informasi yang sudah

dikumpulkan baik terbatas dari hasil

kegiatan mengumpulkan/eksperimen

maupun hasil dari kegiatan mengamati

dan kegiatan mengumpulkan informasi.

Pengolahan informasi yang

dikumpulkan dari yang bersifat

menambah keluasan dan kedalaman

sampai kepada pengolahan informasi

yang bersifat mencari solusi dari

berbagai sumber yang memiliki

pendapat yang berbeda sampai kepada

yang bertentangan.

Ayat Al Qur an yang berkaitan

dengan mengasosiasi yaitu surat An

Nisa ayat 40

َإن هللا ال یظلم مثقال ذرة وإن تُك حسنة یضاعفھا  َ َ َ ٍ َْ ِ ِ ُِ ًَّ َْ ََ ْ َِّ ُ َِ ََ َْ َّ

ْویؤت من لدنھ أج ُ َُ ْ ُ َْ ِ ِ ْ ًرا عظیماَ ِ َ ً

“Sesungguhnya Allah tidaklah

menganiaya walaupun seberat zarah.

Tetapi jika (amal iti) baik, niscaya akan

diperganda-gandakanNya dan akan

diberi langsung dari Dia pahala yang

besar”

Karena itulah tak usahlah

khawatir bahwa kebaikan yang

diperbuat selama hidup didunia ini

tidak akan mendapat ganjaran dari

Tuhan bahkan seberat zarah pun

tidaklah manusia akan dirugikan. Yang

kecil tidak akan dianiaya dan tidak

akan dikurangi, bahkan amal yang baik

akan diperlipatgandakan. Demikian

yang telah ditafsirkan dalam kitab tafsir

Al Azhar

Di umpamakan pula dengan

seseorang mendapat suatu ilmu yang

bermanfaat bagi sesama manusia.

Kadang-kadang dating seorang

mencetuskan sesuatu pendapat,

misalnya Edison tentang listrik, atau

Marconi tentang radio. Pendapat itu

pada yang mendapatnya pertama baru

kecil saja, kemudian berkembang,

berganda-ganda, sehingga jika yang

mencetuskan pendapat yang pertama

masih hidup tentu akan heran dia

melihat betapa Allah mentakdirkan

perkembangan ilmu yang dia

tinggalkan itu.

5. MENGKOMUNIKASIKAN

Langkah-langkah pendekatan saintifik

yang kelima atau terakhir yaitu
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mengkomunikasikan yakni

Menyampaikan hasil pengamatan,

kesimpulan berdasarkan hasil analisis

secara lisan, tertulis, atau media

lainnya. Ayat Al Qur an yang berkaitan

dengan mengkomunikasikan adalah

surat Al Imron ayat 110

ِكنتم خیر أمة أخرجْت للناس تأمرون بالمعروف  ُِ ْ ُ َْ ِ ِ ِْ َ ُ َّ ْْ ُ َُ َّ ْ َْ ٍ َ َ ُ ُ

ُوتنھون عن المنكر وتؤمنون با ولو آمن أھل  ُْ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ َْ َ َ َِ َِّ ُْ ْ ْْ ُ َ َ َ

َالكتاب لكان خیرا لھم منھم المؤمنون  َُ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ ْْ ُْ ُ َْ ًَ َ َ ُوأكثرھم َ ُ ُ َ ْ َ َ
َالفاسقون ُ ِ َ ْ

“Kamu adalah umat yang terbaik

yang dilahirkan untuk manusia,

menyuruh kepada yang makruf

dan mencegah dari yang munkar

dan beriman kepada Allah.

Sekiranya ahli kitab beriman,

tentulah dia lebih baik bagi

mereka, diantara mereka ada

yang beriman dan kebanyakan

mereka adalah orang-orang yang

fasik”

Dijelaskan dalam kitab tafsir Al

Maraghi bahwa perkara ma’ruf yang

paling agung adalah agama yang haq,

iman, tauhid, dan kenabian.

Kemunkaran yang paling diingkari

adalah kafir terhadap Allah. Oleh

karena itu kewajiban berjihad didalam

agama adalah pembebanan bahaya

yang paling besar kepada seseorang

guna menyampaikan manfaat yang

paling besar kepada seseorang guna

menyampaikan manfaat yang paling

besar dan membebaskannya dari

kejelekan yang paling besar. Hal ini

sangatlah sesuai dengan langkah

pembelajaran pendekatan saintifik

mengkomunikasikan hal yang

bermanfaat.

SIMPULAN

Pembelajaran melalui pendekatan

saintifik dengan 5 langkah yakni

mengamati, menanya, menalar,

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan

merupakan pilar pembelajaran yang

sangat representatif dalam

meningkatkan kualitas pembelajaran.

Apalagi pembelajaran dengan

pendekatan saintifik yang terdapat
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dalam ayat-ayat Al Quran. Diharapkan

peserta didik  mampu mempelajari dan

memahami materi pelajaran secara

maksimal mereka juga lebih

mendalami ayat-ayat Al Quran.

Dengan lebih memahami ayat-ayat Al

Quran target pembelajaran akan

tercapai ditambah nilai plus di bidang

agama yakni nilai-nilai budi

pekerti.Sehingga peserta didik

berkompeten tidak hanya pengetahuan

umum akan tetapi mereka juga mampu

merepresentasikan budi pekerti akhlak

mulia dalam pergaulan.
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KARYA TULIS ILMIAH UNTUK

KEPALA SEKOLAH

Para kepala sekolah memiliki dua

pilihan untuk menulis Karya Tulis

Ilmiah, baik yang berupa karya hasil

penelitian maupun karya tinjauan

ilmiah. Untuk laporan hasil penelitian

kepala sekolah dapat membuat :

1. Penelitian tindakan sekolah

(pembinaan manajemen sekolah,

pembinaan kedisiplinan guru,

peningkatan kedisiplinan siswa dll),

contoh judul : Penerapan Sistem Point

Minus untuk Meningkatkan

Kedisiplinan Siswa pada SMA Negeri

1 Jakarta.

2. Penelitian eksperimen lingkup

sekolah, contoh judul : Perbandingan

Keberhasilan Peningkatan Mutu

Sekolah antara Menggunakan Sistem

Insentif Kegiatan dan Sistem Honor

Bulanan  di  SMA  Negeri  1

Bandarlampung.

3. Penelitian tindakan kelas, dalam

kaitannya dengan tugas mengajar

kepala sekolah sebagai seorang guru.

4. Penelitian eksperimen untuk lingkup

kelas,

KARYA TULIS ILMIAH UNTUK

PENGAWAS SEKOLAH

Untuk pengawas sekolah sekolah,

tolong perhatikan syarat agar dapat

dinilai Karya Tulis Ilmiahnya :

Berupa Penelitian Tindakan Sekolah,

minimal harus dilakukan pada 3

sekolah di wilayah Gugus yang

dibinanya.

Berupa Penelitian Tindakan Kelas,

harus bekerjasama dengan guru, jadi

yang merencanakan penelitian adalah

Pengawas Sekolah dan Guru adalah

pelaksananya. Dalam laporan KTInya

ditulis : Ketua Tim Peneliti : Pengawas

Sekolah, Anggota Peneliti : Guru. Jadi

Pengawas sekolah dapat nilai 60%

yaitu 2,4 dan guru dapat nilai 40%

yaitu 1,6.
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Berupa penelitian eksperimen

membandingkan dua

tindakan/perlakuan yang dilakukan di

satu sekolah dengan sekolah lain yang

memiliki karakter sama.

Berupa penelitian evaluasi, yaitu

mengevaluasi kinerja guru, atau kepala

sekolah.

PENELITIAN TINDAKAN (ACTION

RESEARCH)

A. Pengertian Penelitian Tindakan

Penelitian tindakan adalah penelitian

yang berorientasi pada penerapan

tindakan dengan tujuan peningkatan

mutu atau pemecahan masalah pada

suatu kelompok subyek yang diteliti

dan mengamati tingkat keberhasilan

atau akibat tindakannya, untuk

kemudian diberikan tindakan lanjutan

yang bersifat penyempurnaan tindakan

atau penyesuaian dengan kondisi dan

situasi sehingga diperoleh hasil yang

lebih baik. Tindakan ini di kalangan

pendidikan dapat diterapkan pada

sebuah kelas sehingga sering disebut

Penelitian Tindakan Kelas (Classroom

Action Research), atau bila yang

melakukan tindakan adalah kepala

sekolah atau pimpinan lain maka tetap

saja disebut penelitian tindakan. Dalam

kaitannya dengan istilah Penelitian

Tindakan Kelas, di situ terdapat tiga

kata yang membentuk pengertian

tersebut, yaitu :

• Penelitian-menunjuk pada suatu

kegiatan mencermati suatu objek

dengan menggunakan cara-cara dan

aturan metodologi tertentu untuk

memperoleh data atau informasi yang

bermanfaat untuk meningkatkan mutu

suatu hal yang menarik minat dan

penting bagi peneliti.

• Tindakan--- menunjuk pada sesuatu

gerak kegiatan yang sengaja dilakukan

dengan tujuan tertentu, yang dalam

penelitian berbentuk rangkaian siklus

kegiatan.

• Kelas - dalam hal ini tidak terikat

pada pengertian ruang kelas, tetapi

dalam pengertian yang lebih spesifik.

Seperti yang sudah lama dikenal dalam

bidang pendidikan dan pengajaran,

yang dimaksud dengan ‘kelas' adalah

sekelompok siswa yang dalam waktu

yang sama, menerima pelajaran yang

sama dari guru yang sama juga.

Dengan menggabungkan batasan

pengertian tiga kata inti, yaitu (1)

penelitian, (2) tindakan, dan (3) kelas,
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segera dapat disimpulkan bahwa

penelitian tindakan kelas merupakan

suatu pencermatan terhadap kegiatan

belajar berupa tindakan, yang sengaja

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah

kelas secara bersama. Tindakan

tersebut diberikan oleh guru atau

dengan arahan dari guru yang

dilakukan oleh siswa. Kesalahan umum

yang terdapat dalam penelitian

tindakan guru adalah penonjolan

tindakan yang dilakukannya sendiri,

misalnya guru memberikan tugas

kelompok kepada siswa. Pengutaraan

kalimat seperti itu kurang pas.

Seharusnya guru menonjolkan kegiatan

yang harus dilakukan oleh siswa,

misalnya siswa mengamati proses

mencair es yang ditempatkan di panci

tertutup dan panci terbuka, atau di

dalam gelas. Siswa juga diminta

membandingkan dan mencatat

hasilnya. Dengan kata lain, guru

melaporkan berlangsungnya proses

belajar yang dialami oleh siswa,

perilakunya, perhatian mereka pada

proses yang terjadi, dan sebagainya.

B. Prinsip-prinsip Penelitian Tindakan

Agar peneliti memperoleh informasi

atau kejelasan tetapi tidak menyalahi

kaidah yang ditentukan, perlu kiranya

difahami bersama prinsip-prinsip yang

harus dipenuhi apabila sedang

melakukan penelitian tindakan kelas.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud

adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan nyata dalam situasi rutin

Penelitian tindakan dilakukan oleh

peneliti tanpa mengubah situasi rutin.

Mengapa? Jika penelitian dilakukan

dalam situasi lain, hasilnya tidak dapat

dijamin akan dapat dilaksanakan lagi

dalam situasi aslinya. Oleh karena itu

penelitian tindakan tidak perlu

mengadakan waktu khusus, tidak

mengubah jadwal yang sudah ada.

2. Adanya kesadaran untuk

memperbaiki diri

Penelitian tindakan didasarkan atas

sebuah filosofi bahwa setiap manusia

tidak suka atas hal-hal yang statis,

tetapi selalu menginginkan sesuatu

yang lebih baik. Peningkatan diri untuk

hal yang lebih baik ini dilakukan terus-

menerus sampai tujuan tercapai, tetapi

sifatnya hanya sementara, karena

dilanjutkan lagi dengan keinginan

untuk lebih baik yang datang susul

menyusul. Dengan kata lain, penelitian

tindakan dilakukan bukan karena ada



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-2155 46

paksanaan atau permintaan dari pihak

lain, tetapi harus atas dasar sukarela,

dengan senang hati, karena menunggu

hasilnya yang diharapkan lebih baik

dari hasil yang lalu, yang dirasakan

belum memuaskan dan perlu

ditingkatkan.

3. SWOT sebagai dasar berpijak

Penelitian tindakan harus dimulai dari

melakukan analisis SWOT, terdiri dari

unsur-unsur S (Strength) - kekuatan, W

(Weaknesses) - kelemahan, O

(Opportunity) - kesempatan, dan T

(Threat) - ancaman. Empat hal tersebut

dilihat dari sudut guru yang

melaksanakan maupun siswa yang

dikenai tindakan. Dengan berpijak pada

hal-hal yang disebutkan, penelitian

tindakan dapat dilaksanakan hanya

apabila ada kesejalanan antara kondisi

yang ada pada guru dan juga pada

siswa. Tentu saja pekerjaan guru

sebelum menentukan jenis tindakan

yang akan dicobakan, memerlukan

pemikiran yang matang.

4. Upaya empirik dan sistemik

Prinsip keempat ini merupakan

penerapan dari prinsip ketiga. Dengan

telah dilakukannya analisis SWOT,

tentu saja apabila guru melakukan

penelitian tindakan, sudah mengikuti

prinsip empirik (terkait dengan

pengalaman) dan sistemik, berpijak

pada unsur-unsur yang terkait dengan

keseluruhan sistem yang terkait dengan

objek yang sedang digarap. Jika guru

mengupayakan cara mengajar baru,

harus juga memikirkan tentang sarana

pendukung dan hal-hal yang terkait

dengan cara baru tersebut.

5. Ikuti SMART dalam perencanaan

SMART adalah kata bahasa Inggris

artinya cerdas, akan tetapi dalam

proses perencanaan kegiatan

merupakan singkatan dari lima huruf

bermakna.

•  S  -  Specific,  khusus,  tidak  terlalu

umum

• M- Managable, dapat dikelola,

dilaksanakan

• A - Acceptable, dapat diterima

lingkungan, atau

- Achievable, dapat dicapai, dijangkau

• R - Realistic, operasional, tidak di

luar jangkauan dan

• T - Time-bound, diikat oleh waktu,

terencana

Ketika guru menyusun rencana

tindakan, harus mengingat hal- hal

yang disebutkan dalam SMART.



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-215547

Tindakan yang dipilih peneliti harus

khusus, tidak sulit dilakukan, dapat

diterima oleh subjek yang dikenai

tindakan dan lingkungan, nyata

bermanfaat bagi dirinya dan subjek

yang dikenai tindakan. Selain itu yang

sangat penting adalah bahwa tindakan

tersebut sudah tertentu jangka

waktunya. Penelitian tindakan dapat

direncanakan dalam waktu satu bulan,

satu semester, atau satu tahun.

6. Bukan seperti biasanya, tetapi harus

cemerlang

Penelitian tindakan harus dapat

menunjukkan bahwa tindakan yang

diberikan kepada siswa memang

berbeda dari apa yang sudah biasa

dilakukan. Sesuai dengan prinsip

nomer 2, yaitu adanya kesadaran dan

keinginan untuk meningkatkan diri, apa

yang sudah ada, tindakan yang

dilakukan harus berbeda dari biasanya,

karena yang biasa sudah jelas

menunjukkan hasil yang kurang

memuaskan. Oleh karena itu guru

melakukan tindakan yang diperkirakan

dapat memberikan hasil yang lebih

baik.

7. Terpusat pada proses, bukan semata-

mata hasil

Penelitian tindakan merupakan

kegiatan yang dilakukan oleh guru atau

peneliti untuk memperbaiki atau

meningkatkan hasil , dengan mengubah

cara, metode, pendekatan atau strategi

yang berbeda dari biasanya. Cara,

metode, pendekatan atau strategi

tersebut berupa proses yang harus

diamati secara cermat, dilihat

kelancarannya, kesesuaian dengan dan

penyimpangannya dari rencana,

kesulitan atau hambatan yang dijumpai,

dan lain-lain aspek yang berkaitan

dengan proses. Sejauh mana proses ini

sudah memenuhi harapan, lalu

dikaitkan dengan hasil setelah satu atau

dua kali tindakan berakhir. Dengan

kata lain, dalam melaksanakan

penelitian, peneliti tidak harus selalu

berpikir dan MENGEJAR HASIL,

tetapi mengamati proses yang terjadi.

Hasil yang diperoleh merupakan

DAMPAK dari prosesnya.

C. Model Penelitian Tindakan

Ada beberapa ahli yang

mengemukakan model penelitian

tindakan, namun secara garis besar

terdapat empat tahapan yang lazim

dilalui, yaitu tahap: (1) perencanaan,

(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan
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(4) refleksi. Adapun model dan

penjelasan untuk masing-masing tahap

adalah sebagai berikut.

Tahap 1: Menyusun rancangan

tindakan

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan

tentang apa, mengapa, kapan, di mana,

oleh siapa, dan bagaimana tindakan

tersebut dilakukan. Penelitian tindakan

yang ideal sebetulnya dilakukan secara

berpasangan antara pihak yang

melakukan tindakan dan pihak yang

mengamati proses jalannya tindakan.

Cara ini dikatakan ideal karena adanya

upaya untuk mengurangi unsur

subjektivitas pengamat serta mutu

kecermatan amatan yang dilakukan.

Dengan mudah dapat diterima bahwa

pengamatan yang diarahkan pada diri

sendiri biasanya kurang teliti dibanding

dengan pengamatan yang dilakukan

terhadap hal-hal yang berada di luar

diri, karena adanya unsur subjektivitas

yang berpengaruh, yaitu cenderung

mengunggulkan dirinya.

Tahap 2: Pelaksanaan Tindakan

Tahap ke-2 dari penelitian tindakan

adalah pelaksanaan, yaitu implementasi

atau penerapan isi rancangan di dalam

kancah, yaitu mengenakan tindakan di

kelas. Hal yang perlu diingat adalah

bahwa dalam tahap 2 ini pelaksana

guru harus ingat dan berusaha mentaati

apa yang sudah dirumuskan dalam

rancangan, tetapi harus pula berlaku

wajar, tidak dibuat-buat. Dalam

reflekasi, keterkaitan antara

pelaksanaan dengan perenca- naan

perlu diperhatikan.

Tahap 3: Pengamatan

Tahap ke-3, yaitu kegiatan pengamatan

yang dilakukan oleh pengamat.

Sebetulnya sedikit kurang tepat kalau

pengamatan ini dipisahkan dengan

pelaksanaan tindakan karena

seharusnya pengamatan dilakukan pada

waktu tindakan sedang dilakukan. Jadi

keduanya berlangsung dalam waktu

yang sama. Sebutan tahap 2 diberikan

untuk memberikan peluang kepada

guru pelaksana yang berstatus juga

sebagai pengamat. Ketika guru tersebut

sedang melakukan tindakan, karena

hatinya menyatu dengan kegiatan, tentu

tidak sempat menganalisis peristiwanya

ketika sedang terjadi. Oleh karena itu

kepada guru pelaksana yang berstatus

sebagai pengamat ini untuk melakukan

"pengamatan balik" terhadap apa yang

terjadi ketika tindakan berlangsung.
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Sambil melakukan pengamatan balik

ini guru pelaksana mencatat sedikit

demi sedikit apa yang terjadi.

Tahap 4: Refleksi

Tahap ke-4 ini merupakan kegiatan

untuk mengemukakan kembali apa

yang sudah dilakukan. Istilah "refleksi"

dari kata bahasa Inggris reflection,

yang diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia pemantulan. Kegiatan

refleksi ini sebetulnya lebih tepat

dikenakan ketika guru pelaksana sudah

selesai melakukan tindakan, kemudian

berhadapan dengan peneliti untuk

mendiskusikan implementasi

rancangan tindakan. Istilah refleksi di

sini sama dengan "memantul-seperti

halnya memancar dan menatap kena

kaca", yang dlam hal ini guru

pelaksana sedang memantulkan

pengalamannya pada peneliti yang baru

saja mengamati kegiatannya dalam

tindakan. Inilah inti dari penelitian

tindakan, yaitu ketika guru pelaku

tindakan mengatakan kepada peneliti

pengamat tentang hal-hal yang

dirasakan sudah berjalan baik dn

bagian mana yang belum. Apabila guru

pelaksana juga berstatus sebagai

pengamat, maka refleksi dilakukan

terhadap diri sendiri. Dengan kata lain

guru tersebut melihat dirinya kembali,

melakukan "dialog" untuk menemukan

hal-hal yang sudah dirasakan

memuaskan hati karena sudah sesuai

dengan rancangan dan mengenali hal-

hal yang masih perlu diperbaiki.

Keempat tahap dalam penelitian

tindakan tersebut adalah unsur untuk

membentuk sebuah siklus, yaitu satu

putaran kegiatan beruntun, dari tahap

penyusunan rancangan sampai dengan

refleksi, yang tidak lain adalah

evaluasi. Apabila dikaitkan dengan

"bentuk tindakan" sebagaimana

disebutkan dalam uraian ini, maka

yang dimaksud dengan bentuk tindakan

adalah siklus tersebut. Jadi bentuk

penelitian tindakan tidak pernah

merupakan kegiatan tunggal tetapi

selalu berupa rangkaian kegiatan yang

akan kembali ke asal, yaitu dalam

bentuk siklus.

D. Persyaratan Penelitian Tindakan

oleh Guru

Beberapa hal di bawah ini antara lain

merupakan persyaratan untuk

diterimanya laporan penelitian tindakan

yang dilakukan oleh guru.
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1. Penelitian tindakan kelas harus

tertuju atau mengenai hal-hal yang

terjadi di dalam pembelajaran, dan

berguna untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran.

2. Penelitian tindakan kelas oleh guru

menuntut dilakukannya pencermatan

secara terus-menerus, objektif, dan

sistematis, artinya dicatat atau direkam

dengan baik sehingga diketahui dengan

pasti tingkat keberhasilan yang

diperoleh peneliti serta penyimpangan

yang terjadi; hasil pencermatan

tersebut akan menetukan tindak lanjut

yang harus diambil segera oleh

peneliti.

3. Penelitian tindakan harus dilakukan

sekurang- kurangnya dalam dua siklus

tindakan yang berurutan; informasi dari

siklus yang terdahulu sangat

menentukan bentuk siklus berikutnya.

Oleh karena itu siklus yang kedua,

ketiga dan seterusnya tidak dapat

dirancang sebelum siklus pertama

terjadi. Hasil refleksi harus tampak

digunakan sebagai bahan masukan

untuk perencanaan siklus berikutnya.

4. Penelitian tindakan kelas terjadi

secara wajar, tidak mengubah aturan

yang sudah ditentukan, dalam arti tidak

mengubah jadwal yang berlaku.

Tindakan yang dilakukan tidak boleh

merugikan siswa, baik yang dikenai

atau siswa lain. Makna darim kalimat

ini adalah bahwa tindakan yang

dilakukan guru tidak hanya memilih

anak-anak tertentu, tetapi harus semua

siswa dalam kelas.

5. Penelitian tindakan kelas disadari

betul oleh pelakunya, sehingga yang

bersangkutan dapat mengemukakan

kembali apa yang dilakukan, baik

mengenai tindakan, suasana ketika

terjadi, reaksi siswa, urutan peristiwa,

hal-hal yang dirasakan sebagai

kelebihan dan kekurangan

dibandingkan dengan rencana yang

sudah dibuat sebelumnya.

E. Sasaran atau objek penelitian

tindakan kelas

Hal-hal yang dapat diamati sehubungan

dengan setiap unsur pembelajaran

tersebut antara lain adalah sebagaimana

disajikan dalam bagian berikut. Sesuai

dengan prinsip bahwa ada tindakan

dirancang sebelumnya maka objek

penelitian tindakan kelas harus

merupakan sesuatu yang aktif dan

dapat dikenai aktivitas, bukan objek

yang sedang diam dan tanpa gerak.
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1. Unsur siswa, dapat dicermati

objeknya ketika siswa yang

bersangkutan sedang asyik mengikuti

proses pembelajaran di kelas/lapangan/

laboratorium atau bengkel, maupun

ketika sedang asyik mengerjakan

pekerjaan rumah di dalam hati, atau

ketika mereka sedang mengikuti kerja

bhakti di luar sekolah.

2. Unsur guru, dapat dicermati ketika

yang bersangkutan sedang mengajar di

kelas, sedang membimbing siswa-

siswa yang sedang berdarmawisata.,

atau ketika guru sedang mengadakan

kunjungan ke rumah siswa.

3. Unsur materi pelajaran, dapat

dicermati urutan matri tersebut ketika

disajikan kepada siswa, meliputi

pengorganisasiannya, cara

penyajiannya, atau pengaturannya.

4. Unsur peralatan atau sarana

pendidikan, meliputi peralatan, baik

yang dimiliki oleh siswa secara

perorangan, peralatan yang disediakan

oleh sekolah, ataupun peralatan yang

disediakan dan digunakan di kelas.

5. Unsur hasil pembelajaran, yang

ditinjau dari tiga ranah yang dijadikan

titik tujuan yang harus di capai melalui

pembelajaran, baik susunan maupun

tingkat pencapaian. Oleh karena hasil

belajar merupakan produk yang harus

ditingkatkan, pasti terkait dengan

tindakan unsur lain.

6. Unsur lingkungan, baik lingkungan

siswa di kelas, sekolah, maupun yang

melingkungi siswa dirumahnya.

Informasi tentang lingkungan ini dikaji

bukan untuk dilakukan camput tangan,

tetapi digunakan sebagai pertimbangan

dan bahan untuk pembahasan.

7. Unsur pengelolaan, yang jelas-jelas

merupakan gerak kegiatan sehingga

mudah diatur dan direkayasa dalam

bentuk tindakan. Yang digolongkan

sebagai kegiatan pengelolaan misalnya

cara mengelompokkan siswa ketika

guru memberikan tugas, pengaturan

urutan jadwal, pengaturan, tempat

duduk siswa, penempatan papan tulis,

penataan peralatan milik siswa dan

sebagainya.

F. Laporan Penelitian Tindakan

Selanjutnya apabila guru pelaksana

penelitian tindakan kelas sudah merasa

puas dengan siklus-siklus itu, tentu saja

langkah berikutnya tidak lain adalah

menyusun laporan kegiatannya. Proses

penyusunan laporan ini tidak akan

dirasakan sulit apabila sejak awal guru



Buletin Guru Indonesia Vol IV No 4Thn 2014               ISSN 2338-2155 52

sudah disiplin mencatat apa saja yang

sudah ia lakukan.

Membuat karya tulis ilmiah laporan

penelitian sebetulnya akan jauh lebih

mudah dibandingkan dengan menulis

artikel, karena lahan tulisan akan sudah

dipenuhi dengan penjelasan tentang

alasan, tujuan, manfaat dan isi

penelitian, kemudian cerita tentang

tindakan dengan siklus-siklusnya. Pada

akhir tulisan tinggal disampaikan hasil

penelitian, yaitu keberhasilan yang

diperoleh dan hambatan atau kesulitan

dalam pelaksanaan, ditutup dengan

rekomendasi atau saran.

Sistematika laporan penelitian tidak

jauh berbeda dengan laporan penelitian

yang lain. Satu hal yang sangat

dicermati oleh penilai adalah

bagaimana siklus dilaksanakan, dan

penjelasan tentang proses yang

berlangsung. Kesalahan umum yang

terjadi, guru hanya menyebutkan

sangat sedikit tentang tindakan yang

dilakukan, dan langsung menunjukkan

data yang dikumpulkan melalui tes.

Hasil tes antar siklus dibandingkan

dengan atau tapa rumus, kemudian

disimpulkan. Dalam penelitian

tindakan ini guru tidak diharuskan

menonjolkan analisis data, tetapi

seperti sudah dikemukakan di depan,

sangat menekankan proses.

KRITERIA KARYA TULIS ILMIAH

YANG TIDAK DITERIMA

AGAR DITERIMA MAKA KARYA

TULIS ILMIAH HARUS MEMILIKI

KRITERIA APIK YAITU ASLI,

PERLU (BERMANFAAT), ILMIAH

DAN KONSISTEN. APABILA

TIDAK MEMENUHI SYARAT ITU

MAKA AKAN DITOLAK, DENGAN

KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :

TIDAK ASLI

Pada KARYA TULIS ILMIAH

terdapat indikasi yang menunjukkan

bahwa KARYA TULIS ILMIAH

tersebut tidak asli, seperti data yang

tidak konsisten, lokasi, nama sekolah,

dan data yang dipalsukan, lampiran

yang tidak sesuai, dan lain-lain.(Penilai

harus menuliskan / menandai hal-hal

tersebut pada KARYA TULIS

ILMIAH yang dinilainya)

Pada KARYA TULIS ILMIAH

terdapat indikasi yang menunjukkan

kejanggalan misalnya :Dalam satu

tahun, seorang guru mengajukan lebih

dari  dua  buah  KARYA  TULIS
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ILMIAH hasil penelitian. (Apabila

setiap semester dilakukan satu

penelitian, maka dalam setahun,

dihasilkan maksimal dua KARYA

TULIS ILMIAH hasil penelitian). Pada

KARYA TULIS ILMIAH terdapat

indikasi yang menunjukkan

kejanggalan misalnya :

Beberapa KARYA TULIS ILMIAH

dari guru yang sama, sangat berbeda

kualitasnya

Misalnya satu KARYA TULIS

ILMIAH berkualitas setara tesis,

sedang  KARYA  TULIS  ILMIAH  lain

mempunyai kualitas yang sangat jauh

berbeda (tidak wajar apabila kualitas

KARYA TULIS ILMIAH dari guru

yang sama, mempunyai mutu yang

sangat jauh berbeda)

Pada KARYA TULIS ILMIAH

terdapat indikasi yang menunjukkan

kejanggalan misalnya : KARYA

TULIS ILMIAH yang dinyatakan

dibuat dalam waktu yang berbeda

(misalnya tahun-tahun yang berbeda)

mempunyai kesamaan mencolok satu

dengan yang lain.  Kesamaan itu

misalnya tampak pada kata pengantar,

tanggal pengesahan, tanggal

pembuatan, foto pelaksanaan yang

sama, dan data lain yang menunjukkan

ketidakwajaran.

KARYA TULIS ILMIAH yang

diajukan sangat mirip skipsi, tesis atau

desertasi (yang sangat mungkin karya

orang lain, atau karya yang

bersangkutan)

Hal ini tampak dari sajian isi, format

kelengkapan kepustakaan, kedalaman

teori dan terutama permasalahan

penelitiannya

Beberapa KARYA TULIS ILMIAH

(yang umumnya berasal dari daerah

yang sama) sangat mirip.

Kemiripan yang mencolok tersebut

tampak pada pengantar, abstrak, teori,

daftar pustaka, yang tertulis sama baik

bentuk dan ukuran huruf, kata-demi-

kata, kalimat dan lain-lain.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya

biro jasa yang bersedia "membuatkan"

KARYA TULIS ILMIAH bagi para

guru.TIDAK PERLU/ TIDAK

BERMANFAAT KARYA TULIS

ILMIAH  dinyatakan sebagai tinjauan /

gagasan ilmiah, namun :  hanya berupa

diskripsi atau paparan  tentang hal yang

terlalu luas/ terlalu umum tidak terkait

dengan permasalahan yang ada di

sekolah/ kelasnya, atau Tidak ada hal
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yang berkaitan dengan kegiatan ybs

sebagai guru di kelasnya.

KARYA TULIS ILMIAH  dinyatakan

sebagai tulisan ilmiah populer  namun :

tidak terkait  dengan permasalahan

yang ada di sekolah/ kelasnya, atau

Tidak ada hal yang berkaitan dengan

kegiatan ybs sebagai guru di kelasnya.

KARYA TULIS ILMIAH  dinyatakan

sebagai prasaran ilmiah yang diajukan

dalam suatu seminar ilmiah namun : Isi

prasaran mempermasalahkan tentang

hal-hal di luar kegiatan pengembangan

profesi guru

Isi KARYA TULIS ILMIAH berupa

laporan penelitian di luar bidang

pendidikan / pembelajaran tapi lebih

 merupakan penelitian bidang studi.

KARYA TULIS ILMIAH dinyatakan

sebagai Laporan Penelitian

Pembandingan namun  tidak tampak

kegiatan nyata apa yang telah

dilakukan guru dalam kegiatan

pengembangan profesi, atau Bahasan

hanya sebatas membanding-kan

variabel yang telah jelas jawabannya

KARYA TULIS ILMIAH dinayatakan

sebagai laporan penelitian deskriptif,

namun :tidak jelas kegiatan nyata apa

yang telah dilakukan guru dalam

kegiatan pengembangan profesinya,

atau Bahasan hanya sebatas

mendeskripsikan data tentang siswanya

dalam kaitannya dengan sesuatu

keadaan

KARYA TULIS ILMIAH dinyatakan

sebagai Laporan Penelitian Korelasi

namun  tidak jelas kegiatan nyata apa

yang telah dilakukan guru dalam

kegiatan pengembangan profesi, atau

Bahasan hanya sebatas mengkorelas-

ikan variabel yang telah jelas

jawabannya

TIDAK ILMIAH

KARYA TULIS ILMIAH dinyatakan

berupa laporan penelitian, namun :

latar belakang masalah tidak jelas

sehingga tidak dapat menunjukkan

pentingnya hal yang dibahas dan

hubungan masalah tersebut dengan

upayanya untuk mengembangkan

profesinya sebagai guru

tidak ada fakta spesifik yang berkaitan

dengan masalah di sekolah atau

kelasnya; Rumusan masalah tidak jelas

sehingga kurang dapat diketahui apa

sebenarnya yang akan diungkapkan

pada KARYA TULIS ILMIAHnya
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kebenarannya tidak terdukung oleh

kebenaran teori, kebenaran fakta dan

kebenaran analisisnya;

sampling, data, analisis hasil yang tidak

/ kurang benar

berupa penelitian eksperimen, tetapi

tidak mengikuti kaidah penulisan

laporan penelitian eksperimen

KARYA TULIS ILMIAH dinyatakan

sebagai Laporan PTK (Penelitian

Tindakan Kelas)  namun :

 tidak jelas apa, bagaimana dan

mengapa kegiatan tindakan yang

dilakukan

tidak jelas bagaimana peran hasil

evaluasi dan refleksi pada penentuan

siklus-siklus berikutnya.

apa yang dijelaskan dalam laporan

ternyata hanya laporan pembelajaran

biasa

tahapan dalam siklus hanya sama

dengan tahapan pembelajaran siklus

hanya dilaksanakan dalam satu

pertemuan

metode penelitian belum

mengemukakan tahapan dan tindakan

tiap siklus dan indikator

keberhasilannya

pada laporan hasil dan pembahasan

belum melaporkan data lengkap tiap

siklus, perubahan yang terjadi pada

siswa, guru atau kelas serta bahasan

terhadap keseluruhan hasil penelitian

lampiran belum lengkap (instrumen

penelitian terutama lembar

pengamatan, test, contoh hasil kerja

siswa dalam pengisian instrumen

pelaksanaan oleh siswa dan guru ,

dokumen pelaksanaan seperti foto

kegiatan, daftar hadir dan lainnya.

TIDAK KONSISTEN

   14.  Isi  KARYA  TULIS  ILMIAH

tidak berkaitan dengan tugas guru

dalam tugas pembelajaran-nya.

masalah yang dikaji tidak sesuai

dengan tugas si penulis sebagai guru

masalah yang dikaji tidak sesuai latar

belakang keahlian atau tugas pokok

penulisnya

masalah yang dikaji tidak berkaitan

dengan upaya penulis untuk

mengembangkan profesinya sebagai

guru

FORMAT LAPORAN KARYA

PENGEMBANGAN PROFESI NON

KTI

Karya pengembangan profesi guru non

KTI (Alat Peraga, Alat Praktikum,

Karya Teknologi Tepat Guna dan
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Karya Seni) dapat digunakan sebagai

syarat kenaikan pangkat guru dari IV/a

ke atas, sebagaimana karya tulis ilmiah.

Yang penting ditulis laporan

pembuatannya dengan format sebagai

berikut :

- Halaman Judul

- Kata Pengantar

- Halaman Pengesahan

- Daftar Isi

A. Jenis : Alat Peraga/ Alat Bimbingan/

Karya Teknologi/Karya Seni (pilih

salah satu aja ya!!!)

B. Judul (Nama Alat Peraga/ Nama

Karya Teknologi/ Nama Karya Seni)

C. Tujuan

D. Manfaat

E. Rancangan (Gambar rancangan atau

diagram alir, alat dan bahan yang

digunakan)

F. Prosedur Pembuatan dilengkapi foto

pembuatan.

G. Prosedur Penggunaan dilengkapi

dengan foto penggunaan.

Paling laporannya 2 halaman (untuk

Alat Peraga) atau 5 halaman (untuk

Karya Teknologi). Buruan aja dicoba!!!

PEMBUATAN ALAT PERAGA DAN

KARYA TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

Berbagai karya inovatif dapat dibuat

sebagai bagian dari kegiatan

PENGEMBANGAN PROFESI

GURU. Karya inovatif yang dapat

dibuat diantaranya adalah ALAT

PERAGA/ALAT BIMBINGAN DAN

KARYA TEKNOLOGI TEPAT

GUNA.

Jenis ALAT PERAGA yang dapat

dibuat diantaranya adalah : 1. Poster; 2.

Alat permainan siswa; 3. Model/alat

peraga praktek; 4. Film; dan 5. Gambar

Animasi. Setelah alat peraga tersebut

dibuat maka dbuat Laporan Pembuatan

dan Penggunaannya yang disyahkan

oleh kepala sekolah.

Jenis KARYA TEKNOLOGI TEPAT

GUNA yang dapat dibuat diantaranya

adalah : 1. Alat praktikum; 2.

Perangkat Tes Psikologi Pendidikan; 3.

Media Pembelajaran Berbasis

Komputer (Multi Media); 4. Alat

pengolah; 5. Laporan Penelitian dan

Pengembangan Alat. Setelah karya

teknologi tepat guna tersebut dibuat

maka dbuat Laporan Pembuatan dan

Penggunaannya yang disyahkan oleh

kepala sekolah.

Untuk Media Pembelajaran Berbasis

Komputer (Multimeda) dapat masuk
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kategori Alat Peraga dan Kary

Teknologi Tepat Guna. Bila Media

Pembelajaran hnya digunakan untuk

sekitar 4 kali pertemuan a'2 jam

pelajaran maka masuk kategori Alat

Peraga, dan bila Media Pembelajaran

tersebut DIBUAT UNTUK SATU

SEMESTER maka masuk kategori

Karya Teknologi Tepat Guna.

Media Pembelajaran Berbasis

Komputer dapat berupa :

1. Presentasi POWER POINT YANG

DIKEMAS DENGAN TAMBAHAN

FILM/ GAMBAR ANIMASI untuk

SATU SEMESTER.

2. Film pembelajaran untuk satu

semester.

3. Program Animasi Pembelajaran

Berbasis Flash untuk satu semester.

FORMAT LAPORAN KARYA ALAT

PERAGA ATAU KARYA

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Karya pengembangan profesi guru non

KTI (Alat Peraga, Alat Praktikum,

Karya Teknologi Tepat Guna dan

Karya Seni) dapat digunakan sebagai

syarat kenaikan pangkat guru dari IV/a

ke atas, sebagaimana karya tulis ilmiah.

Yang penting ditulis laporan

pembuatannya dengan format sebagai

berikut :

-  Halaman Judul  (Bagian  atas  sebelum

judul ditulis : LAPORAN

PEMBUATAN ALAT PERAGA atau

LAPORAN PEMBUATAN KARYA

TEKNOLOGI TEPAT GUNA)

- Kata Pengantar

- Halaman Pengesahan

- Daftar Isi

A. Jenis : Alat Peraga/ Alat Bimbingan/

Karya Teknologi/Karya Seni (pilih

salah satu aja ya!!!)

B. Judul (Nama Alat Peraga/ Nama

Karya Teknologi/ Nama Karya Seni)

C. Tujuan

D. Manfaat

E. Rancangan (Gambar rancangan atau

diagram alir, alat dan bahan yang

digunakan)

F. Prosedur Pembuatan dilengkapi foto

pembuatan.

G. Prosedur Penggunaan dilengkapi

dengan foto penggunaan.

Paling laporannya 2 halaman (untuk

Alat Peraga) atau 5 halaman (untuk

Karya Teknologi).

Jika ingin mendapat penjelasan lebih
lanjut dapat menghubung langsung
kepada sdr: Dr.H. SULIPAN, M.Pd
email : sulipan@yahoo.com
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