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Editorial 
 

Digitalisasi Madrasah, Sebuah Keharusan 
 

Roudlon, M.Pd 
(Pemimpin Redaksi) 

 

Kementerian Agama RI telah mengucurkan anggaran Bantuan Afirmasi Madrasah hingga 

mencapai Rp399,9 miliar. Dana ini digunakan untuk penguatan pembelajaran digital yang 

diimplementasikan melalui Program Realizing Education’s Promise. Diharapkan, kucuran dana 

ini bisa benar-benar merealisasikan program digitalisasi madrasah yang dicita-citakan sejak 

awal.  

Lepas dari ada atau tidaknya program Kemenag tersebut, digitalisasi madrasah 

semestinya sudah menjadi keniscayaan bagi madrasah di era revolusi industri 4.0 ini. 

Mengingat, era revolusi industri  yang pertama kali diperkenalkan ekonom asal Jerman, 

Proffesor Klaus Schwab tersebut bukan hanya telah memberi dampak institusional, tetapi juga 

mampu melakukan penetrasi sampai ke lini kehidupan lebih private sekalipun. 

Dan dampak dari era revolusi industri keempat ini sangat kompleks memengaruhi semua 

disiplin ilmu, industri, ekonomi, biologi, hingga fisik. Apalagi, kemajuan teknologi inovasinya 

sendiri melibatkan sistem siber fisik melampaui sekadar otomatisasi dan komputerisasi 

(https://edukasi.kompas.com, 2 Mei 2018). Sehingga era revolusi industri 4.0 yang ditandai 

dengan kemunculan komputer super dan kecerdasan buatan (intelegensi artifisial) itu kini 

menjelma menjadi buah simalakama bagi banyak pihak, termasuk bagi guru dan dunia 

pendidikan.  

Di satu sisi, kehadirannya dengan berbagai lompatan inovasinya dibutuhkan karena telah 

memberi kenyamanan dan kemudahan. Tetapi dalam waktu yang sama, inovasi-inovasinya juga 

sekaligus punya potensi merusak tatanan yang sudah terbangun. Bahkan eksistensi guru 

sendiri juga bisa ikut terancam. Hadirnya penyedia konten dan layanan pendidikan berbasis 

teknologi bernama Ruang Guru menjadi salah satu contoh ancamannya. 

Harus diakui, era kaum millenial dengan sistem siber fisik dan kolaborasi manufaktur 

berbasis komputerisasi digital dengan sistem berbasis Internet of Things (IoT) itu benar-benar 

menjadi ancaman serius. Apalagi kehadirannya telah terkoneksi secara mendunia. Melalui 

komputerisasi berbasis IoT dengan sistem siber-fisik, manusia bisa saling terhubung dengan 

dunia melalui sebuah jaringan internet. Penggunaan robot super canggih pada industri 

menggantikan paradigma manusia yang melibatkan alat untuk meningkatkan produksi lebih 

cepat dari tenaga manusia. Sehingga peran manusia dengan sendirinya akan tergeser 

digantikan keberadaan robot industri yang belakangan gencar diproduksi oleh dunia industri 

secara masif dan sistemik. 

https://edukasi.kompas.com/
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Saat ini, revolusi industri keempat benar-benar telah mengubah konsep pekerjaan, struktur 

kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Sebuah studi yang dilakukan perusahaan 

rekrutmen internasional, Robert Walters (2018), menyatakan bahwa fokus pada transformasi 

bisnis ke platform digital telah memicu permintaan profesional sumber daya manusia (SDM) 

yang memiliki kompetensi jauh berbeda dari sebelumnya (https://marketeers.com). Era revolusi 

indutstri keempat ini juga telah mengubah pandangan terhadap pendidikan. Perubahan yang 

diperkenalkan bukan hanya metode pembelajaran, tetapi jauh lebih substansial, yaitu 

perubahan cara pandangan tentang konsep pendidikan itu sendiri. 

Tentu, pergeseran paradigma ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan, 

khususnya guru. Bila tidak, eksistensi guru bisa-bisa akan tergantikan oleh sebuah sistem 

perangkat di luar kelas. Paling tidak, anak didik merasa sudah tidak perlu kehadiran seorang 

guru di ruang kelas. Hadirnya layanan pendidikan berbasis teknologi, Ruang Guru menjadi 

potret fenomena pergeseran paradigma tengah terjadi, sehingga dunia pendidikan, khususnya 

guru perlu instrospeksi diri dan melakukan perubahan bila tidak ingin ditinggalkan. Sudah 

banyak contoh dan kasus sebuah produk yang tiba-tiba ditinggalkan konsumen karena 

mengabaikan perubahan. 

Tentu saja, ini merupakan tantangan bagi para guru. Quo vadis guru di era revolusi industri 

4.0? apakah para guru siap menghadapi era revolusi industri 4.0 atau justeru tergilas akan 

derasnya perubahan di era revolusi industri 4.0? Kajian terkait soal ini dibahas secara detail 

dalam salah satu tulisan di edisi kali ini. Tema lain yang juga diangkat di edisi kali ini adalah 

Model Implementasi Penilaian Portofolio Dalam Pembelajaran Agama Islam yang ditulis Dr. Roli 

Abdul Rokhman.  

Tidak mau kalah, pengawas yang menjadi narasumber tingkat nasional, Dra. Ida 

Safiaturahma, M.Pd.I juga ikut urun rembug melalui tulisannya di edisi ini. Dalam tulisannya, Ida 

Safiaturahma membuat kajian terkait peningkatan kompetensi kepala madrasah. Penelitian ini 

dilakukan dalam rangka mencari model alternatif supervisi akademik kepala Madrasah melalui 

Strategi ABIS Berbasis Pembelajaran Abad 21 sebagai role model Madrasah Reform. Semoga 

berbagai tulisan di edisi kali ini bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait (*) 
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MODEL IMPLEMENTASI PENILAIAN  PORTOFOLIO DALAM  PEMBELAJARAN 

AGAMA ISLAM 

(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bojonegoro, Indonesia) 

 
Dr. Roli Abdul Rokhman dan M. Zainul Arifin 

 
 

ABSTRACT 
As usual, incomplete assessment processes and results are the cause of the weak educational assessment 
system, resulting in the weakening of students' motivation and learning creativity. Portfolio assessment as an 
alternative to an authentic and comprehensive assessment system that can increase the spirit and creativity of 
students' learning. This research is a qualitative research with the type of case study, aiming to find out how the 
application of portfolio assessment in Islamic religious learning at Madrasah Aliyah. The subjects of this research 
are waka curriculum, waka student, religious teachers, guardians of students, academic supervisors and 
selected alumni. The case study data analysis was carried out through the following stages: collecting data, 
analyzing data, interpreting data, and drawing conclusions. The results showed that the organization of the 
portfolio assessment was carried out in two stages, namely; first, the indicator stage assessment, and second, 
the artifact stage assessment. The portfolio assessment process is carried out through four stages, namely; 1) 
stage of collecting evidence of work; 2) stage of selecting evidence of work; 3) the stage of reflection of the work, 
and 4) stage of the exhibition of the work. The results of this study are expected to develop an effective and 
efficient portfolio assessment application model to increase students' learning motivation and creativity in 
undergoing the Islamic religious learning process. 
Keywords: Assessment, Portfolio, Learning, Islamic Religion 

 
ABSTRAKSI 

Sebagaimana lazimnya, proses dan hasil penilaian yang tidak menyeluruh menjadi sebab lemahnya sistem 
penilaian pendidikan, sehingga berdampak pada melemahnya motivasi dan kreaktifitas belajar peserta didik. 
Penilaian portofolio sebagai alternative sistem penilaian autentif dan menyeluruh yang dapat meningkatkan spirit 
dan kreatifitas belajar peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan penilaian portofolio dalam pembelajaran agama Islam di 
Madrasah Aliyah. Subjek penelitian ini adalah waka kurikulum,  waka kesiswaan, guru-guru agama, wali peserta 
didik, pembimbing akademik dan alumni yang terpilih. Analisis data studi kasus dilakukan melalui tahapan: 
mengumpulkan data, menganalisis data, interpretasi data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengorganisasian penilaian portofolio dilakukan dalam dua tahap yaitu;  pertama, penilaian 
tahap indicator, dan  kedua, penilaian tahap artifak. Proses penilaian portofolio dilakukan melalui empat tahap 
yaitu; 1)tahap mengumpulkan bukti hasil karya;2)tahap memilih bukti hasil karya; 3)tahap refleksi karya, dan 
4)tahap pameran hasil karya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model penerapan penilaian 
portofolio yang efektif dan efisien untuk meningkatkan motivasi dan kreatifitas belajar peserta didik dalam 
menjalani proses pembelajaran agama Islam. 
Kata kunci : Penilaian, Portofolio, Pembelajaran, Agama Islam 
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MODEL SUPERVISI AKADEMIK KEPALA MADRASAH MELALUI STRATEGI ABIS 

BERBASIS PEMBELAJARAN ABAD 21 

  
Dra. Ida Safiaturahma, M.Pd.I 

 

 

ABSTRACT 
This paper is the result of research on improving the competence of madrasah principals in the implementation 
of learning supervision based on Technical Guidelines Number 624 of 2021. This research was conducted in 
order to find an alternative model of madrasah principals' academic supervision through the 21st Century 
Learning-Based ABIS Strategy as a role model for Reformed Madrasahs. It is hoped that this paper will not only 
provide a formula for improving the competence of madrasah principals in the implementation of learning 
supervision, but also for teachers in improving their quality and skills. The results showed that the implementation 
of the ABIS strategy had a positive impact on increasing the ability of madrasah principals in supervising teacher 
learning. This can be seen from the higher understanding of the madrasah principal, as measured by the average 
posttest result of the madrasah principal increasing to 70.9 from the pretest of 46.4. The ability of the madrasa 
principal to carry out learning supervision also increased from the average value of 59 in the first cycle, increasing 
to 72.6 in the second cycle. This indirectly has a positive impact on improving the ability of teachers in 
implementing 21st century learning. 
Keywords: Supervision Model, Academic, ABIS Strategy, 21st Century Learning 
 

ABSTRAKSI 
Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan 
supervisi pembelajaran berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dalam rangka 
mencari model alternatif supervisi akademik kepala Madrasah melalui Strategi ABIS Berbasis Pembelajaran 
Abad 21 sebagai role model Madrasah Reform. Diharapkan tulisan ini bukan hanya memberi rumusan 
peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran, tetapi juga bagi guru 
dalam meningkatkan kualitas dan keterampilannya. Hasil penelitian menunjukkan penerapan strategi ABIS 
memiliki dampak positif pada peningkatkan kemampuan kepala madrasah dalam supervisi pembelajaran 
terhadap guru. Ini dapat dilihat dari semakin tingginya pemahaman kepala madrasah, yang diukur dari nilai rata-
rata hasil postest kepala madrasah meningkat  jadi 70,9 dari pretestnya sebesar 46,4. Kemampuan   kepala   
madrasah   melaksanaan supervisi pembelajaran juga meningkat dari nilai rata-rata 59 pada siklus I, naik jadi 
72,6 pada siklus II. Hal ini secara tidak langsung berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan guru 
dalam pelaksanaan pembelajaran abad 21.  
Kata Kunci: Model Supervisi, Akademik, Strategi ABIS, Pembelajaran Abad 21 
 
 
 

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DALAM UPAYA OPTIMALISASI 
PEMBINAAN AKHLAK PESERTA DIDIK 

  
Nur Endah Mahmudah, S.Ag, M.Pd.I 

 

 

ABSTRACT 
This scientific work is the result of research on increasing teacher professionalism in an effort to optimize the 
moral development of students. This work was written with more emphasis on an analytical approach to thinking 
by focusing on the search for various concepts, in particular to find the link between increasing teacher 
professionalism in preventing the moral decadence of students. The operational steps taken by the author in 
this study went through several stages, starting from the stage of determining the object or subject matter that 
was considered interesting enough to be studied, then formulating the problem in the form of a title and then 
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limiting it so that the scope of research was not too broad, then collected data. -data or information by collecting 
literature books, related to the problem under study, and reviewing and managing the data so that there is no 
absurdity in its presentation. The result is known that philosophically education is not only a knowledge transfer 
activity, but the development of the potential of students. And to carry out this heavy task, professional teachers 
who have competence are needed, so that they can carry out their roles and functions to the fullest, including 
dealing with juvenile delinquency among students. The problem of moral decadence in the form of juvenile 
delinquency can actually be prevented by building character or morals. This is because humans (students) have 
noble character, can maintain the sanctity of their souls, can overcome the pressure of the shaitanic lusts, and 
hold fast to the joints of faith. 
Keywords: Teacher Professionalism, Optimization, Moral Development, Students 
 

ABSTRAKSI 
Tulisan ini merupakan karya hasil penelitian tentang peningkatan profesionalisme guru dalam upaya 
optimalisasi pembinaan akhlak peserta didik. Karya ini ditulis dengan lebih menekankan pada pendekatan 
analisis pemikiran dengan menitikberatkan pada pencarian berbagai konsep, khususnya untuk mencari kaitan 
antara peningkatan profesionalisme guru dalam mencegah terjadinya dekadensi moral peserta didik. Langkah 
oprasional yang dilakukan penulis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, mulai tahap menetapkan objek 
atau pokok-pokok permasalahan yang dianggap cukup menarik untuk diteliti, lalu memformulasikan masalah itu 
kedalam berbentuk judul dan selanjutnya membatasinya yang dimaksud agar secope penelitian tidak terlalu 
luas, lalu mengumpulkan data-data atau informasi dengan mengumpulkan buku-buku literatur, yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti, dan menelaah dan mengelola data agar tidak terjadi keabsrudan dalam 
penyajiaannya. Hasilnya diketahui bahwa secara filosofis pendidikan bukan hanya sebagai kegiatan transfer 
pengetahuan semata, tetapi pengembangan potensi peserta didik. Dan untuk mengemban tugas berat itu 
dibutuhkan guru-guru professional yang memiliki kompetensi, sehingga bisa melaksanakann peran dan 
fungsinya secara maksimal, termasuk menangani kenakalan remaja di kalangan siswa. Persoalan dekadensi 
moral berupa kenakalan remaja sebenarnya bisa dicegah dengan pembangunan karakter atau akhlak. Hal ini 
karena manusia (siswa) berakhlak mulia, dapat menjaga kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa 
nafsu syahwat syaithoniah, dan berpegang teguh kepada sendi-sendi keimanan..  
Kata Kunci: Model Profesionalisme Guru, Optimalisasi, Pembinaan Akhlak, Peserta Didik 
 

 

TANTANGAN GURU DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 
 

Roudlon 

 

ABSTRACT 
This article is entitled: "The Challenges Of Teachers In The Era Of The Industrial Revolution 4.0", an article that 
examines the existence of teachers in the midst of rapid swift changes in the fourth industrial revolution era. This 
study needs to be done because the impact of the fourth industrial revolution era is very complex, affecting all 
scientific disciplines, industry, economics, biology, to the physical. Moreover, the progress of innovation 
technology itself involves physical cyber systems beyond mere automation and computerization. So that 
industrial revolution 4.0 era is now transformed into the fruit of many parties, including teachers and the world 
of education. 
On the one hand, its presence with various leaps in innovation is needed because it has provided comfort and 
convenience. But at the same time, his innovations also had the potential to damage the established order. Even 
the existence of teachers themselves can also be threatened. The presence of technology-based educational 
content and service providers called Ruang Guru is one example of the threat. Really, education at this time had 
a very great disruption. The teacher’s role who has been the sole provider of knowledge has more or less shifted 
away from him. 
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This is where the challenges come because the impact of the fourth industrial revolution era will clearly penetrate 
the role of education, especially the role of teachers. If the teacher's role still retains as a conveyor of knowledge, 
then they will lose the role as technology develops and changes in learning methods. Improving teacher 
competency that supports knowledge for exploration and creativity is one solution. 
The education in the industrial revolution era 4.0 can be easily conceptualized to answer three things with 
competent teachers. First, prepare students to work, whose work does not currently exist. Secondly, preparing 
students can solve problems for which problems have not yet arisen. Third, prepare students to be able to use 
technology whose technology has not yet been discovered. Of course, this is homework that is not easy for the 
world of education. To face these three challenges, an important requirement that must be met is the 
qualifications and competence of teachers so as not to be crushed by the swift flow of change in the industrial 
revolution 4.0 era. 
Keywords: Teacher, Quo Vadis, Era, Industrial Revolution 4.0 
 

ABSTRAKSI 
Artikel ini berjudul: “Tantangan Guru Di Era Revolusi Industri 4.0”, sebuah artikel yang mengkaji keberadaan 
guru di tengah derasnya perubahan di era revolusi industri keempat. Kajian ini perlu dilakukan karena dampak 
era revolusi industri keempat sangat kompleks, mempengaruhi semua disiplin ilmu, industri, ekonomi, biologi, 
hingga fisik. Apalagi kemajuan teknologi inovasi itu sendiri melibatkan sistem siber fisik di luar otomatisasi dan 
komputerisasi belaka. Sehingga era revolusi industri 4.0 kini menjelma menjadi buah dari banyak pihak, 
termasuk guru dan dunia pendidikan. 
Di satu sisi, kehadirannya dengan berbagai lompatan inovasi sangat dibutuhkan karena telah memberikan 
kenyamanan dan kemudahan. Namun di saat yang sama, inovasinya juga berpotensi merusak tatanan yang 
sudah mapan. Bahkan keberadaan guru sendiri juga bisa terancam. Kehadiran penyedia konten dan layanan 
pendidikan berbasis teknologi bernama Ruang Guru menjadi salah satu contoh ancamannya. Sungguh, 
pendidikan saat ini mengalami gangguan yang sangat hebat. Peran guru yang selama ini menjadi satu-satunya 
pemberi ilmu sedikit banyak bergeser darinya. 
Di sinilah tantangan datang karena dampak era revolusi industri keempat jelas akan merambah peran 
pendidikan, khususnya peran guru. Jika peran guru tetap dipertahankan sebagai penyampai pengetahuan, 
maka mereka akan kehilangan peran seiring berkembangnya teknologi dan perubahan metode pembelajaran. 
Peningkatan kompetensi guru yang mendukung pengetahuan untuk eksplorasi dan kreativitas merupakan salah 
satu solusinya. 
Pendidikan di era revolusi industri 4.0 dapat dengan mudah dikonseptualisasikan untuk menjawab tiga hal 
dengan guru yang berkompeten. Pertama, mempersiapkan siswa untuk bekerja, yang pekerjaannya saat ini 
belum ada. Kedua, mempersiapkan siswa dapat memecahkan masalah yang masalah belum muncul. Ketiga, 
mempersiapkan siswa untuk dapat menggunakan teknologi yang teknologinya belum ditemukan. Tentu ini 
menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi dunia pendidikan. Untuk menghadapi ketiga tantangan 
tersebut, syarat penting yang harus dipenuhi adalah kualifikasi dan kompetensi guru agar tidak tergerus oleh 
derasnya arus perubahan di era revolusi industri 4.0  
Kata Kunci:  Guru, Quo Vadis, Era, Revolusi Industri 4.0 
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PEMANFAATAN INSTAGRAM DALAM PENILAIAN KETERAMPILAN 
MATEMATIKA MELALUI MEDIA POSTER 

 
Zumrotus Sa’adah 

 
 

ABSTRACT 
Instagram is one of the most popular social media among the millennial generation. With its various features, 
Instagram can be used as a medium for learning mathematics. This study aimed to determine the use of 
Instagram in the assessment of mathematical skills through posters for Trigonometry Formulas material in the 
odd semester of class XI MIPA 1, 2, 3, and 4 MAN 1 Lamongan. This research was devised using qualitative 
descriptive approach. Data was collected through Google forms which were distributed randomly to the classes. 
So, 56 respondents from 121 students were obtained. The results revealed that Instagram can be used in the 
assessment of mathematical skills through posters. The use of posters in Instagram enabled students to develop 
their mathematical skills including creativity and originality of ideas, suitability of materials, consistent use of 
Trigonometry symbols, and composition on posters. 
Keywords: Instagram, Mathematical Skills, Poster Media 
 

ABSTRAKSI 
Instagram menjadi salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan generasi milenial. Dengan fiturnya 
yang beragam, Instagram dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pemanfaatan Instagram dalam penilaian keterampilan matematika dengan media 
poster untuk materi Rumus-rumus Trigonometri pada semester ganjil kelas XI MIPA 1, 2, 3, dan 4 MAN 1 
Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui Google 
form yang disebar secara acak pada kelas-kelas tersebut sehingga diperoleh 56 responden dari 121 peserta 
didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram dapat digunakan dalam penilaian keterampilan 
matematika melalui media poster. Penggunaan media poster di Instagram dapat mengembangkan keterampilan 
matematika peserta didik yang meliputi kreativitas dan originalitas ide, kesesuaian materi, penggunaan simbol 
Trigonometri yang konsisten, dan pemilihan komposisi pada poster. 
Kata Kunci: Instagram, Keterampilan Matematika, Media Poster 
 
 

 
 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR KIMIA POKOK BAHASAN REDOKS 

MELALUI PENERAPAN MODEL GROUP INVESTIGATION  

 

Elli Tri Puspita 
 
 

ABSTRACT 
T The goal of Chemistry learning is training of thinking and reasoning in drawing conclusions, for example 
through presentation, exploration, experimentation, showing, showing similarities, differences, consistency and 
inconsistencies. Other than that, the goal is developing creative activities that involve imagination. Intuition and 
discovery using, develop divergent thinking. originality, curiosity, making predictions and guesses and 
experimenting. The third is developing problem-solving skills. While the fourth is developing information skills or 
communicating ideas, among others, through oral talks, graphic notes, maps, diagrams in explaining ideas. 
For this purpose, a classroom action research consisting of two cycles was developed by the researcher. 
Analysis of the data used is descriptive analysis by looking at the increase in student learning outcomes in the 
pre-cycle, cycle I and cycle II stages. The action was given to thirty-one students. The results showed that the 
Group Investigation model could improve the learning outcomes of redox chemistry. The increase in learning 
activities and achievement was followed by an increase in the average score of 60.81 in the first cycle and 85.03 
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in the second cycle as well as the increase in student interest, of course, cannot be separated from the optimal 
efforts of teachers full of creative and innovative dedication. 
Keywords: Chemistry Learning Outcomes, Redox, Group Investigation 
 

ABSTRAKSI 
Tujuan pembelajaran Kimia yang pertama adalah untuk melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik 
kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyajian, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan, menunjukkan 
kesamaan, perbedaan, konsisten dan inkonsistensi. Kedua untuk  mengembangkan aktivitas kreatif yang 
melibatkan imajinasi. intuinasi dan penemuan menggunakan, mengembangkan pemikiran divergen. orisinil, 
rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba. Ketiga yaitu mengembangkan kemampuan 
memecahkan masalah. Sedangkan keempat adalah mengembangkan kemampuan informasi atau 
mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan grafik, peta, diagram dalam 
menjelaskan gagasan. 
Untuk tujuan tersebut, penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dikembangkan oleh peneliti. Analisis 
data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melihat peningkatan hasil belajar siswa pada tahap pra-
siklus, siklus I dan siklus II. Tindakan tersebut diberikan kepada tiga puluh satu siswa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa model Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar Kimia pokok bahasan redoks. 
Meningkatnya aktivitas dan prestasi belajar diikuti pula atas kenaikan nilai rata-rata yaitu 60,81 pada siklus I dan 
85.03 pada siklus II begitu juga meningkatnya minat siswa tentunya tidak terlepas dari usaha usaha guru yang 
optimal penuh pengabdian yang kreatif dan inovatif. 
Kata Kunci: Hasil Belajar Kimia, Redoks, Group Investigation 
 
 

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN OLAHRAGA TRADISIONAL 
“BENTENGAN” TERHADAP KESEGARAN JASMANI SISWA DALAM 

PEMBELAJARAN PENJASORKES 
(Studi pada Siswa Kelas IV MI Kecamatan Maduran Lamongan)  

 

Moh. Syobil Birri 
 

 

ABSTRACT 
This development research aims to improve physical fitness in the Physical Education learning process. The 
product development of the traditional sports game model "Bentengan" is carried out through several stages: 
needs analysis, product creation, evaluation and validation, stage I trial, product revision, stage II trial, product 
revision stage (last revision). The subjects of this study were fourth grade students of MI from Madrasah 
Ibtidaiyah in Maduran sub-district, Lamongan Regency (MIM 10 Gedangan, MIM 1 Pangkatrejo, MI NU 
Pangkatrejo, and MI Al-Islamiyah Parengan). Expert validation was carried out by two experts. The first phase 
of the experiment was carried out on students with 1 PJOK teacher and the second phase of the test was carried 
out by 71 students with 3 PJOK teachers. The process of collecting data using a questionnaire. This data 
consists of evaluations for product quality, suggestions for product improvement, and student responses to the 
game model. The results of this study are the product of the "Bentengan" game development model which is 
packaged in the form of a book as a support for learning activities and instructions for implementing the game. 
Based on the data from the trial results (small groups) and field trials (large groups) there were no revisions 
made by researchers on the products that had been developed because the percentage of product development 
reached 89.53% cognitive aspects with very good categories, 90.39% affective aspects with very good category, 
and 88.13% psychomotor aspect with very good category, so it is feasible to use. Based on data analysis, it can 
be concluded that the results of this study are the product of the "Bentengan" game development model in 
Penjaorkes learning that can be used to improve physical fitness for class IV Madrasah Ibtidahiyah in Maduran 
District, Lamongan Regency. 
Keywords: Development, Traditional Games, Physical Education 
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ABSTRAKSI 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dalam proses pembelajaran 
Penjasorkes. Pengembangan produk model permainan olahraga tradisional “Bentengan” dilakukan melalui 
beberapa tahapan: analisis kebutuhan, pembuatan produk, evaluasi dan validasi, uji coba tahap I, revisi produk, 
uji coba tahap II, revisi produk tahap (revisi terakhir). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI dari 
Madrasah Ibtidaiyah di kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan (MIM 10 Gedangan, MIM 1 Pangkatrejo, MI 
NU Pangkatrejo, dan MI Al-Islamiyah Parengan). Validasi ahli dilakukan oleh dua ahli. Percobaan tahap I 
dilakukan terhadap siswa dengan 1 guru PJOK dan uji tahap II dilakukan 71 siswa dengan 3 guru PJOK. Proses 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Data ini terdiri dari evaluasi untuk kualitas produk, saran 
untuk perbaikan produk, dan respon siswa terhadap model permainan. Hasil dari penelitian ini adalah produk 
model pengembangan permainan “Bentengan” yang dikemas dalam bentuk buku sebagai penunjang kegiatan 
belajar dan petunjuk pelaksanaan permainan. Berdasarkan data hasil uji coba (kelompok kecil) dan uji coba 
lapangan (kelompok besar) tidak terdapat revisi yang dilakukan peneliti pada produk yang telah dikembangkan 
karena persentase pengembangan produk mencapai 89,53% aspek kognitif dengan kategori baik sekali, 
90,39% aspek afektif dengan kategori baik sekali, dan 88,13% aspek psikomotor dengan kategori baik sekali, 
sehingga layak untuk digunakan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini 
adalah produk model pengembangan permainan “Bentengan” pada pembelajaran Penjaorkes dapat digunakan 
untuk meningkatkan kesegaran jasmani kelas IV Madrasah Ibtidahiyah  di Kecamatan  Maduran Kabupaten 
Lamongan 
Kata Kunci:  Pengembangan, Permainan Tradisional, Penjasorkes 
 
 
 

PROMOSI LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL “E-LIB MANELA” SEBAGAI 
SARANA PENUNJANG KEGIATAN GERAKAN LITERASI MADRASAH 

 
Siti Muzayati Rohmah 

 
 

ABSTRACT 
The Madrasah Literacy Movement (Gelem) at MAN 1 Lamongan continues to be encouraged. One of them is in 
the form of the mandatory reading and writing movement "Jabu Batu Brush Petang" which is an acronym for 
borrowing books for reading and writing to increase the achievement of picking stars. This means that all 
students are required to read and write down the main ideas in the literacy report book every day. This activity 
is in collaboration with the Darul Fikri library of MAN 1 Lamongan in terms of reading resource services, both in 
physical and digital form or e-books. The complexity of the role of digital libraries as a means of education, 
information, culture and a means of educating the nation is very necessary, so it is necessary to develop service 
promotions to support literacy movement activities in madrasas. Therefore, libraries with librarians in them are 
required to be able to overcome this problem while still providing information for all levels of users easily and 
cheaply, by utilizing technology in creative ways so as to produce useful products (information). Elib Manela's 
digital library service has access via the web and android as a means of supporting the Madrasah Literacy 
Movement program. This digital library will make the users feel more comfortable, practical, and easy to access 
various kinds of reading materials and information needed without being limited by space and time so that the 
Madrasah Literacy Movement program can run smoothly in accordance with the madrasa vision, namely the 
realization of superior digital madrasas. Through the promotion of the Manela E-Lib digital library, students can 
be influenced to use this service simply by opening the application and searching for the reading material they 
want in a practical, effective, easy-to-access and dual way because one book title is read by all students at the 
same time without having to go to the library. or buy the book, besides that E-Lib Manela also provides a catalog 
of the physical collection of library books owned and can access the circulation activities of borrowing/returning 
library books as well as the history of e-books that have been read/downloaded as well as recorded as library 
visitors. 
Keywords: Service, E-Lib Manela and Madrasah Literacy Movement 
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ABSTRAKSI 
Gerakan Literasi Madrasah (Gelem) di MAN 1 Lamongan terus digalakkan. Salah satunya dalam bentuk 
gerakan wajib baca-tulis “Jambu Batu Sikat Petang” yang merupakan akronim dari pinjam buku baca tulis 
prestasi meningkat petik bintang. Artinya, semua siswa setiap hari wajib membaca dan menuliskan ide pokok 
dalam buku laporan literasi. Kegiatan ini bekerja sama dengan perpustakaan Darul Fikri MAN 1 lamongan dalam 
hal layanan sumber baca baik dalam bentuk fisik maupun digital atau e-book. Kompleksitas peran perpustakaan 
digital sebagai sarana pendidikan, informasi, budaya dan sarana mencerdaskan bangsa sangat diperlukan 
maka memandang perlu mengembangkan promosi layanan untuk menunjang kegiatan gerakan literasi di 
madrasah. Oleh karena itu, perpustakaan dengan pustakawan di dalamnya dituntut mampu mengatasi 
permasalahan ini dengan tetap menyajikan informasi bagi semua lapisan pemustaka secara mudah dan murah, 
dengan meemanfaatan teknologi dengan cara kreatif sehingga menghasilkan produk (informasi) bermanfaat. 
Layanan perpustakaan digital Elib Manela memiliki akses melalui web dan android sebagi sarana penunjang 
program Gerakan Literasi Madrasah . Perpustakaan digital ini akan menjadikan para pemustaka merasa lebih 
nyaman, praktis, dan mudah untuk mengakses berbagai macam bahan bacaan dan informasi yang diperlukan 
tanpa berbatas ruang dan waktu sehingga program Gerakan literasi madrasah dapat berjalan dengan lancar 
sesuai dengan visi madrasah yaitu terwujudnya madrasah digital yang unggul. Melalui promosi perpustakaan 
digital E-Lib Manela siswa dapat terpengaruh untuk menggunakan layanan ini hanya dengan membuka aplikasi 
dan mencari bahan bacaan yang diinginkan dengan praktis, efektif, mudah diakses dan akses ganda karena 
satu judul buku dibaca semua siswa dalam waktu bersamaan tanpa harus pergi ke perpustakaan atau membeli 
buku tersebut, selain itu E-Lib Manela juga menyediakan katalog koleksi fisik buku perpustakaan yang dimiliki 
dan dapat mengakses aktivitas sirkulasi peminjaman/pengembalian buku perpustakaan serta histori e-book 
yang sudah dibaca/didownload sekaligus terekam menjadi pengunjung perpustakaan..  
Kata kunci: Layanan, E-Lib Manela dan Gerakan Literasi Madrasah 
 
 
 
 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN GURU PAI  
DALAM MENYUSUN PERANGKAT PENILAIAN DAN ANALISIS BUTIR SOAL 

MELALUI WORKSHOP  
 

Drs. Zurni, S.Pd., M.Pd  
 

 

ABSTRACT 
In the process of its development, MA as an educational institution which consists of educational components 
requires continuous guidance. The main task of the supervisor of the school/education unit is to carry out 
assessment and guidance by carrying out supervisory functions, both academic supervision and managerial 
supervision. In addition, the creativity and work spirit of a supervisor will immediately feel the impact on the 
development of the madrasa. To overcome the problems above, the researcher will carry out a workshop that is 
possible to overcome the lack of teacher ability in compiling assessment tools and item analysis that the 
researcher has never done, namely with the title Improving the Ability of Islamic Education Teachers in Preparing 
Assessment Tools and Analysis of Question Items in KKM MAN 03 Fostered Madrasahs. Jember Even 
Semester 2019/2020 Academic Year. 
This study aims to test the implementation of a workshop to improve the ability to prepare assessment tools and 
analyze items for teachers of Islamic religious education clusters carried out by five fostered madrasas at KKM 
MAN 03 Jember, with the research target of 20 PAI teachers. 
This research was carried out in two cycles, each cycle of two meetings. The first meeting was the preparation 
of assessment tools, the second meeting was the analysis of learning outcomes covering the analysis of 
completeness and follow-up of enrichment and remedial programs, the third meeting was the analysis of items 
on the level of difficulty, and the fourth meeting was the analysis of items on discriminatory power. Methods of 
data collection using observation, interviews, questionnaires and documentation. This study uses a combination 
of qualitative data analysis techniques and quantitative data analysis techniques. The success indicator if the 
participant scores above 71 is 85% of the total participants. The learning outcomes before the workshop activities 
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were on average 63.67 and after the activities were 82.68, there was an average increase of 19.00. So it can be 
said that the workshop on the preparation of assessment tools and item analysis can increase the ability of 
teachers in this field by 19.00. 
The creativity of teachers is only 30% and the majority of them, even though they are not proficient, have used 
laptop media as much as 60%. Activities of supervisors (researchers) in learning; for the introduction in all 
aspects obtained an average value of 3.31 or in the very good category. In core activities the average value 
obtained is 3.05 with an average increase in each meeting of 0.12. Finally, in the closing activity, the average 
score was 3.67 or in the very good category. 
There are still many teachers who have not been able to compile assessment tools, especially item analysis for 
which the use of IT-based applications is still low. Supervisors need to continue to programmatically carry out 
coaching, mentoring and monitoring of these activities. 
Keywords: Analysis of Items, Creativity and Learning Outcomes, MA, PAI Clusters, Assessment Tools, 

Workshop 
 

ABSTRAKSI 
Dalam proses perkembangannya, MA sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya terdiri dari komponen-
komponen pendidikan memerlukan pembinaan secara terus-menerus. Tugas pokok pengawas sekolah/satuan 
pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik 
supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Selain itu kreativitas dan semangat kerja seorang pengawas 
akan langsung terasa dampaknya dalam perkembangan madrasah. Untuk mengatasi masalah di atas maka 
peneliti akan melaksanakan workshop yang dimungkinkan dapat mengatasi kekuarangmampuan guru dalam 
menyusun perangkat penilaian dan analisis butir soal yang belum  pernah peneliti lakukan yaitu dengan judul 
Meningkatkan Kemampuan Guru PAI dalam   Menyusun Perangkat Penilaian dan Analisis Butir Soal di  
Madrasah Binaan KKM MAN 03 Jember Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pelaksanaan workshop  untuk meningkatkan kemampuan penyusunan 
perangkat penilaian dan analisis butir soal  guru mata pelajaran rumpun Pendidikan agama Islam yang 
dilaksanakan lima madrasah binaan di KKM MAN 03 Jember, dengan sasaran penelitian sebanyak 20 orang 
guru rumpun  PAI. 
Penelitian ini dilaksankan dalam dua siklus, masing-masing siklus dua pertemuan. Pertemuan kesatu 
penyusunan perangkat penilaian, Pertemuan kedua analisis hasil belajar meliputi Analisis ketuntasan dan tindak 
lanjut program pengayaan dan remedial, pertemuan ketiga analisis butir soal tentang  tingkat kesukaran, dan 
Pertemuan keempat analisis butir soal tentang daya pembeda. Metode pengumpulan data  menggunakan 
observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan perpaduan antara teknik analisis 
data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Adapun Indikator keberhasilan apabila peserta mendapat nilai 
diatas 71 sebanyak 85 % dari jumlah peserta. Hasil belajar sebelum kegiatan workshop rata-rata 63,67 dan 
sesudah kegiatan 82,68, terdapat kenaikan rata-rata 19,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa workshop 
penyusunan perangkat penilaian dan analisis butir soal dapat meningkatkan kemampuan guru dalam bidang 
tersebut sebanyak 19,00. 
Kreativitas guru, hanya 30% dan mayoritas mereka walaupun belum mahir sudah memakai media laptop 
sebanyak 60%. Aktivitas pengawas (peneliti) dalam pembelajaran; untuk pendahuluan dalam semua aspeknya 
diperoleh  nilai rata-rata 3,31 atau dalam kategori sangat baik. Dalam kegiatan inti rata-rata nilai yang diperoleh 
3,05 dengan rata-rata kenaikan setiap peretemuan 0,12. Terakhir dalam kegiatan penutup diperoleh  nilai rata-
rata 3,67 atau dalam kategori sangat baik. 
Masih banyak guru yang belum dapat menyusun perangkat penilaian, terlebih analisis butir soal yang 
penggunaan aplikasi berbasiskan IT masih rendah. Para pengawas perlu terus secara terprogram 
melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pemantauan pada kegiatan tersebut. 
Kata Kunci: Analisis Butir Soal, Kreativitas dan Hasil Belajar, MA, Rumpun PAI, Perangkat Penilaian, 

Workshop 
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ABSTRACT 

As usual, incomplete assessment processes and results are the 

cause of the weak educational assessment system, resulting in the 

weakening of students' motivation and learning creativity. 

Portfolio assessment as an alternative to an authentic and 

comprehensive assessment system that can increase the spirit and 

creativity of students' learning. This research is a qualitative 

research with the type of case study, aiming to find out how the 

application of portfolio assessment in Islamic religious learning 

at Madrasah Aliyah. The subjects of this research are waka 

curriculum, waka student, religious teachers, guardians of 

students, academic supervisors and selected alumni. The case 

study data analysis was carried out through the following stages: 

collecting data, analyzing data, interpreting data, and drawing 

conclusions. The results showed that the organization of the 

portfolio assessment was carried out in two stages, namely; first, 

the indicator stage assessment, and second, the artifact stage 

assessment. The portfolio assessment process is carried out 

through four stages, namely; 1) stage of collecting evidence of 

work; 2) stage of selecting evidence of work; 3) the stage of 

reflection of the work, and 4) stage of the exhibition of the work. 

The results of this study are expected to develop an effective and 

efficient portfolio assessment application model to increase 

students' learning motivation and creativity in undergoing the 

Islamic religious learning process. 

Keywords:  Assessment, Portfolio, Learning, Islamic Religion 

 

ABSTRAKSI 

Sebagaimana lazimnya, proses dan hasil penilaian yang tidak 

menyeluruh menjadi sebab lemahnya sistem penilaian pendidikan, 

sehingga berdampak pada melemahnya motivasi dan kreaktifitas 

belajar peserta didik. Penilaian portofolio sebagai alternative 

sistem penilaian autentif dan menyeluruh yang dapat 

meningkatkan spirit dan kreatifitas belajar peserta didik. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

penilaian portofolio dalam pembelajaran agama Islam di 
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PENDAHULUAN
Pendidikan madrasah  di era sekarang 

ini menghadapi berbagai  macam 

tantangan yaitu: pertama, krisis moral 

yang disebabkan adanya acara-acara di 

media elektronika dan media massa 

lainnya; kedua, krisis kepribadian, 

disebabkan pergaulan sekuler, dan ketiga; 

krisis kualitas, disebabkan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia yang 

berdampak pada menurunnya kualitas 

karya anak bangsa. Untuk menghadapi 

kondisi yang sedemikian kompleks, 

diperlukan paradigma yang membingkai 

secara total  untuk mengupayakan 

pelaksanaan pendidikan madrasah  secara 

efektif dan efisien (Nurjanah 2018; 

Othman 2014).  

Sudah saatnya pendidikan madrasah  

perlu melakukan revolusi pembelajaran 

yang diiringi dengan reformulasi 

pengelolaan pendidikan madrasah dan 

internalisasi nilai-nilai agama ke dalam 

pribadi peserta didik dengan cara 

memberikan teladan dan mengajak untuk 

mengamalkannya.  Proses pembaharuan 

madrasah selama ini, belum dibarengi 

dengan sistem penilaian pendidikan 

secara holistik. Hal ini diperlukan karena 

penilaian pendidikan memiliki 

kedudukan strategis yang mencakup 

keseluruhan proses pendidikan yang 

berjalan. Karena hasil dari penilaian dapat 

digunakan sebagai bahan masukan untuk 

melakukan perbaikan aktifitas 

pendidikan agar lebih konstruktif dan 

dinamis (Jailani 2012; Lestariani, Sujadi 

and Zahra 2018).  

Al-Qur’an mengajarkan kepada 

ummat Islam, bahwa penilaian terhadap 

peserta didik merupakan tugas penting 

dalam rangkaian proses pendidikan yang 

dilaksanakan (Arif. 2015; Mamat and 

Rashid 2013). Firman Allah pada surat al-

Baqoroh ayat 31-32 memberikan isyarat 

bahwa; 1)keberadaan Allah Swt telah 

bertindak sebagai pendidik yang 

memberikan pelajaran kepada Nabi 

Adam; 2) karena Malaikat tidak menerima 

Madrasah Aliyah. Subjek penelitian ini adalah waka kurikulum,  

waka kesiswaan, guru-guru agama, wali peserta didik, 

pembimbing akademik dan alumni yang terpilih. Analisis data 

studi kasus dilakukan melalui tahapan: mengumpulkan data, 

menganalisis data, interpretasi data, dan membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian penilaian 

portofolio dilakukan dalam dua tahap yaitu;  pertama, penilaian 

tahap indicator, dan  kedua, penilaian tahap artifak. Proses 

penilaian portofolio dilakukan melalui empat tahap yaitu; 1)tahap 

mengumpulkan bukti hasil karya;2)tahap memilih bukti hasil 

karya; 3)tahap refleksi karya, dan 4)tahap pameran hasil karya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model 

penerapan penilaian portofolio yang efektif dan efisien untuk 

meningkatkan motivasi dan kreatifitas belajar peserta didik dalam 

menjalani proses pembelajaran agama Islam. 

Kata kunci: Penilaian, Portofolio, Pembelajaran, Agama Islam 
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pelajaran sebagaimana yang diterima 

Adam, maka ia tidak dapat menyebutkan 

isi pelajaran yang diberikan kepada 

Adam; 3)Allah meminta Nabi Adam agar 

mendemonstasikan pelajaran yang 

diterimanya di hadapan para malaikat, 

dan 4) mengisyaratkan perlunya penilaian 

dilakukan secara sistematis, konsisten dan 

sesuai dengan materi yang diajarkan.  

Perkembangan konsep penilaian pada 

saat ini telah menunjukan arah lebih luas 

sehingga memberikan ruang cukup untuk 

melakukan perbaikan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Lestariani, Sujadi and Zahra 2018; 

Pranata 2014). Arah penilaian di era 

sekarang  sudah mencakup pandangan 

holistic yang meliputi; a) penilaian tidak 

hanya diarahkan pada tujuan-tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi 

juga mengarah pada tujuan tersembunyi 

yang di dalamnya termasuk efek samping 

yang mungkin timbul; b) penilaian tidak 

hanya dilakukan dengan pengukuran 

perilaku peserta didik, tetapi juga 

melakukan pengkajian terhadap 

komponen-komponen pendidikan baik 

masukan ataupun keluaranya; c) 

penilaian tidak hanya dimaksudkan 

untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan, 

tetapi juga untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran dimaksud penting 

bagi peserta didik  dan bagaimana peserta 

didik  dapat mencapainya, dan d) karena 

luasnya tujuan dan obyek penilaian, maka 

alat yang digunakan dalam penilaian 

sangat beraneka ragam sesuai 

karakteristiknya. 

Realitas di lapangan menunjukan 

bahwa prosedur penilaian tidak 

dijalankan secara baik, proses penilaian 

lebih bersifat formalitas dan tidak dapat 

mengukur keseluruhan aspek ataupun 

potensi dari perkembangan peserta didik. 

Keadaan ini menjadi sebab lemahnya 

sistem penilaian pendidikan yang berjalan 

selama ini, kemudian memunculkan 

kontradiksi hasil penilaian pendidikan 

yang meresahkan masyarakat dan 

melemahkan motivasi serta 

memandulkan kreaktifitas belajar peserta 

didik. Sedangkan menurut fakta lainya, 

sebagian besar guru pendidikan agama 

Islam kurang mendapatkan akses 

informasi terkait dengan pelaksanaan 

penilaian portofolio, mereka tidak 

mendapatkan kesempatan yang memadai 

untuk mengikuti beragam kegiatan 

pengembangkan kompetensi professional 

(Wahyudi 2013), baik yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan ataupun stakeholder, 

akibatnya guru-guru agama Islam tidak 

memiliki pemahaman memadai tentang 

penerapan penilaian portofolio, mereka 

tidak memiliki konsitensi dalam 

menerapkan prinsip dasar dan standart 

penerapan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran (Appe 2012; Hidayati 2014). 

Sebagai ikhtiyar dalam 

mengembangkan model penerapan 

penilaian portofolio, penelitian ini 

dilakukan sebagai upaya untuk 

mengefektifkan pengelolaan penilaian 

portofolio dalam meningkatkan spirit dan 

kreatifitas pembelajaran agama Islam di 

madrasah aliyah. Penelitian ini 

mengungkapkan informasi yang 

berkaitan dengan; 1)pengorganisasian 

penerapan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran agama Islam; 2) 

problematika penerapan penilaian 

portofolio dalam pembelajaran agama 

Islam, dan 3)model penerapan penilaian 
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portofolio dalam pembelajaran agama 

Islam. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi terhadap 

pengembangaan model penerapan penilai 

portofolio dalam pembelajaran Agama 

Islam sebagai system peniliai yang 

holistik.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, menggunakan paradigma 

konstruktivisme, mengambil jenis 

penelitian studi kasus, dilakukan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro 

Indonesia. Subjek dalam penelitian ini 

adalah, 2 orang wakil kepala madrasah, 5 

orang guru Agama, 3 pembimbing 

akademik, 12 orang perwakilan peserta 

didik, 3 orang peserta didik dari pengurus 

organisasi siswa intra madrasah, 6 orang 

alumni dan 2 orangtua/wali. Metode 

pengumpulan data menggunakan 

observasi partisipatif, wawancara 

terstruktur dan focus group discussion 

(Creswell 2012; Tisngati 2016). Untuk 

menganalisis data, peneliti melakukan 

analisis studi kasus model alur Robert K. 

Yin melalui lima tahapan (Robert K. Yin 

2009, 2011), yaitu: pertama, 

mengumpulkan data ke data base formal 

melalui pengorganisasian data asli secara 

cermat, kedua, pembongkaran data dalam 

data base yang melibatkan prosedur 

pengkodean data, ketiga, pemasangan 

data berdasarkan wawasan peneliti dalam 

melihat pola yang muncul, keempat, 

intepretasi data yang dipasang untuk 

dikumpulkan kembali, kelima, 

penyimpulan dari seluruh studi kasus 

yang telah di lakukan, kemudian 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1 Pengorganisasian penilaian 

portofolio dalam pembelajaran 

agama Islam 

Penilaian portofolio dapat 

menunjukkan suatu perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam suatu 

periode melalui pekerjaan sehingga dapat 

dilihat kemajuan pembelajaran yang 

dipantau dari masing-masing peserta 

didik. Langkah-langkah yang diambil 

oleh guru dalam menerapkan penilaian 

portofolio diperoleh berfokus pada hasil 

belajar. Hasil belajar siswa termasuk 

pekerjaan rumah dan tes harian. 

Penerapan penilaian portofolio 

merupakan analisis proses dan hasil 

belajar yang diberi skor secara obyektif.  

Penilaian portofolio sebagai 

kumpulan hasil karya seseorang, baik 

dalam bentuk tertulis, karya seni, maupun 

dalam berbagai penampilan yang 

tersimpan dalam kaset, yang dipilih dan 

ditata sesuai tujuan penilaian. 

Pelaksanaan penilaian portofolio dapat 

dilihat di beberapa aspek yaitu: pertama, 

persepsi guru tentang portofolio sebagai 

instrumen penilaian belajar anak sudah 

mengarah pada rumusan (definisi) umum 

penilaian berbasis portofolio; kedua, model 

rancangan portofolio dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dalam menilai belajar 

anak agar memudahkan kinerja para guru 

dan juga mudah dipahami oleh orang tua 

wali (Patandean and Fisika 2014; Pranata 

2014).  

Berdasarkan data hasil observasi dan 

wawancara, ditemukan data bahwa; 

pengorganisasian penilaian portofolio 

dilakukan dalam dua tahapan yaitu; 

penilaian tahap indicator dan penilaian 
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tahap artifak (bukti hasil karya).   

Penilaian tahap indicator ini dilakukan 

untuk menilai perkembangan 

kemampuan belajar peserta didik  sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. Adapun 

penilaian tahap indicator  meliputi; 

1)penilaian formatif atau sumatif yang 

dilakukan pada setiap akhir satuan 

pembahasan. Jenis penilaian yang 

digunakan untuk formatif lebih banyak 

menggunakan jenis tes tulis ataupun tes 

lisan; 2)penilaian tugas terprogram yang 

dilakukan pada setiap tatap muka atau 

setelah peserta didik  menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru agama, tahap ini 

dilakukan sebagai bagian dari proses 

pembelajaran, dimana setiap tatap muka 

guru agama memberikan tugas kepada 

peserta didik  untuk dikerjakan;3) 

penilaian kegiatan penunjang yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali untuk 

menilai laporan kegiatan peserta didik  

yang dilakukan diluar jam belajar, baik 

dilingkungan sekolah ataupun di rumah, 

setiap bulan laporan kegiatan peserta 

didik  melakukan evaluasi bersama 

dengan guru agama dan teman belajar 

melalui tehnik yang disepakati, dan 

4)penilaian sikap dan kepribadian, yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali untuk 

merekap dan memberikan skor terhadap 

catatan sikap dan kepribadian peserta 

didik  dalam proses pembelajaran 

ataupun dirumah. Guru agama telah 

menetapkan kriteria sikap dan 

kepribadian peserta didik  yang perlu 

diberikan penilaian. 

Penilaian tahap artifak atau bukti hasil 

karya peserta didik dilakukan satu bulan 

sekali sesuai waktu yang telah disepakati 

antara guru agama dengan peserta didik. 

Pada penilaian tahap ini guru agama 

melibatkan peserta didik-peserta didik  

yang dianggap mampu sebagai asisten 

untuk membantu guru dalam memandu 

peserta didik  pada proses penilaian, 

proses penilaian dilakukan empat tahap 

yaitu; 1)tahap mengumpulkan bukti hasil 

karya; 2)tahap memilih bukti hasil karya, 

peserta didik  diminta untuk memilih 

hasil karya sesuai indikator dan kriteria 

yang ditetapkan; 3)tahap refleksi karya, 

pada tahap ini peserta didik  diminta 

memberikan penjelasan terhadap karya 

terbaik yang dipilih dan karya yang 

menggambarkan perkembangan belajar 

secara tertulis kemudian dipresentasikan 

di depan kelas, dan 4)tahap pameran, 

pada tahap ini peserta didik  diharapkan 

dapat menunjukkan hasil karya yang 

dipilih pada publik atau pada teman 

belajar secara bergantian.  

Penerapan penilaian portofolio telah 

banyak dijalankan di banyak tingkatan, 

dari kelas individu, homogen dan kelas 

yang memiliki heterogenitas  tinggi di 

wilayah regional, nasional ataupun 

internasional. Hal ini menunjukkan 

adanya perubahan sikap mendasar 

tentang peranan penilaian dalam 

pendidikan, guru yang sudah 

melaksanakan sistim penilaian portofolio, 

berarti telah berusaha meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik (Dewi and 

Poerwanti 2014; Patandean and Fisika 

2014). Melalui umpan balik yang 

eksploratif dan self reflektif, dengan 

menekankan keseimbangan kognitif, 

afektif dan psikomotorik, menjadikan 

model penilaian portofolio sebagai 

alternatif yang dapat dikembangkan 

untuk mewujudkan  masa depan 

pendidikan yang memiliki kualitas 

unggul (Appe 2012; Wahyudi 2013).  
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2 Problema penerapan portofolio 

dalam pembelajaran agama Islam 

Berdasarkan data hasil observasi, 

wawancara dan analissi dokumen yang 

dilakukan peneliti kepada guru agama, 

guru bidang studi, guru bina dan 

pimpinan madrasah, ditemukan beberapa 

problematika penilaian portofolio dalam 

pembelajaran agama Islam, problematika 

dimaksud adalah ; 

a) Problematika pada tahap penilaian 

indikator formatif atau sumatif, 

meliputi; 1) visi dan misi penilaian 

guru agama kurang  jelas dan 

bersifat formalitas;  2)  sistem 

penilaian yang dilakukan bersifat 

statis dan otoritas guru dominan; 3) 

materi penilaian tidak konsisten 

dengan substansi materi yang 

diajarkan kepada peserta didik; 

4)terlalu formal dan mengikat, 

sehingga peserta didik  tidak 

mampu mengekpresikan potensi 

dan kemampuan dalam mengikuti 

proses penilaian;5)penilaian yang 

dilakukan tidak memberikan 

pendalaman materi pelajaran bagi 

peserta didik;6) penilaian yang 

dilakukan menumbuhkan mental 

pragmatis bagi peserta didik, dan 

7) hasil penilaian yang diperoleh 

sering tidak sesuai dengan 

kemampuan dan harapan peserta 

didik. 

b) Problematika pada tahap indikator 

penilaian tugas terprogram, 

meliputi;1) guru tidak kreatif 

mengembangkan tugas-tugas yang 

diberikan kepada peserta didik; 2) 

guru hanya menggunakan sedikit 

model tugas yang diminati peserta 

didik; 3) rendahnya apresiasi guru 

dan peserta didik  pada tugas-tugas 

terprogram;4) peserta didik  

kurang terlibat untuk 

merencanakan dan 

mengembangkan tugas, dan 5) 

keterlibatan peserta didik  dalam 

menilai tugas yang telah berhasil 

diselesaikan relatif kurang. 

c)  Problematika pada tahap indikator 

penilaian kegiatan penunjang, 

meliputi; 1) peserta didik  tidak 

memiliki kesempatan yang cukup 

untuk aktualisai diri;2) tema atau 

jenis kegiatan menjadi otoritas 

lembaga dan guru serta kurang 

aspiratif terhadap minat dan 

kebutuhan peserta didik ; 3) belum 

ada kriteria yang jelas terhadap 

kegiatan peserta didik  yang harus 

diikuti; 4) belum adanya dukungan 

kultural di lingkungan madrasah 

seiring dengan visi dan misi 

madrasah; 5) komitmen antar guru 

dalam membina kegiatan 

ekstrakurikuler masih rendah; 6) 

pengelolaan kegiatan  belum 

optimal, baik dari sisi program 

ataupun sarana penunjang, dan 7) 

sistem penilaian kegiatan 

ekstrakurikuler bersifat subyektif 

dari pembina. 

d) Problematika pada tahap indikator 

penilaian sikap dan kepribadian, 

meliputi;1) guru lebih cenderung 

mencatat sikap dan kepribadian 

yang bersifat negative; 2) guru 

kurang persuasif dan cenderung 

mengabaikan peserta didik  

bermasalah; 3) lembaga bimbingan 

dan penyuluhan belum berfungsi 

dengan baik untuk membantu 

peserta didik , terutama peserta 
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didik  yang mengalami masalah 

dalam belajar; 4) pemberian 

perhatian terhadap peserta didik  

kurang obyektif dan belum 

seimbang; 5) belum adanya kriteria 

sikap dan kepribadian yang 

menjadi tolok ukur peserta didik; 6) 

belum ada standar penilaian baku 

yang ditetapkan. 

e)  Problematika penilaian tahap 

koleksi hasil karya, meliputi; 1) 

peserta didik  belum terbiasa 

mengoleksi berkas hasil pekerjaan; 

2) belum tersedianya tempat 

penyimpanan hasil karya yang 

aman dan memadai; 3) berkas hasil 

pekerjaan yang dimiliki peserta 

didik  terlalu banyak; 4) pengaturan 

berkas belum tertib dan masih 

bersifat acak, dan 5) rendahnya 

tanggung jawab peserta didik. 

f) Problematika penilaian tahap 

seleksi hasil karya, meliputi; 1) 

tujuan penilaian belum jelas dan 

masih kabur; 2)kriteria penilaian 

belum jelas dan membingungkan 

peserta didik; 3) sistem penilaian 

tidak menentu dan menyusahkan 

peserta didik ; 4) waktu penilaian 

ditetapkan menurut kesempatan 

dan kemauan  dari guru sedangkan 

peserta didik  tinggal menerima; 5) 

guru masih meragukan 

keterlibatan teman belajar untuk 

menilai hasil karya; 6) penyertaan 

hasil karya yang diminati peserta 

didik  kurang mendapatkan 

perhatian dari guru, dan 7) jika ada 

bukti karya peserta didik  yang 

cacat, guru cenderung 

mengabaikan dan tidak 

memberikan koreksi dan apresiasi.  

g) Problematika tahap refleksi hasil 

karya, meliputi; 1) guru sering 

mengabaikan karya yang telah 

diberilan ulasan; 2) guru tidak 

memilih secara tepat teknik refleksi 

yang perlu dilakukan peserta didik; 

3) guru sering mengabaikan isi 

ulasan yang dibuat peserta didik  

(yang penting membuat ulasan);4) 

keterlibatan teman belajar dalam 

refleksi hasil karya masih bersifat 

formalitas dan 5) peserta didik  

tidak diberikan kesempatan 

mengganti karya yang sudah 

dikumpulkan dengan karya lain. 

h) Problematika tahap pameran 

(koneksi) hasil karya; meliputi; 1) 

guru kurang respek untuk 

memamerkan hasil karya peserta 

didik; 2) guru tidak dapat 

memanfaatkan momentum akhir 

semester ataupun hari besar; 3) 

sulitnya mencari waktu untuk 

mengadakan pameran yang efektif; 

4) peserta didik  kurang percaya 

diri untuk memerkan hasil karya; 5) 

belum ada kebiasaan memamerkan 

karya peserta didik  di lingkungan 

madrasah, dan 6) media yang 

sudah ada baik mading atau 

bulletin madrasah serta 

perpustakaan belum dimanfaatkan 

dengan baik untuk memamerkan 

karya peserta didik, terutama karya 

yang memiliki kualitas baik. 

i) Problematika aspek umum terkait 

manajemen madrasah, meliputi; 1) 

orientasi praktis  guru telah 

menggeser paradigma penilaian 

yang dilakukan; 2) terbelenggunya 

wawasan guru dengan kebiasaan 

rutin yang dilakukan; 3) kreatifitas 



 

924 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

guru agama tidak dikembangkan 

dengan baik, guru disibukan 

dengan tugas rutin yang banyak 

menyita waktu; 4) rendahnya 

motivasi dan tujuan dalam menilai 

hasil karya peserta didik , 

kebiasaan formalitas dengan 

orientasi asal tuntas, berakibat 

pada motivasi dan orientasi guru 

menjadi rendah; 5) kebijakan 

struktural yang dijalankan bersifat 

setengah hati; 6) kondisi kultural 

madrasah yang kurang dinamis; 7) 

respon wali murid masih rendah, 

dan 8)lemahnya guru untuk 

melakukan penyesuaian 

paradigma baru. 

 

3 Model penerapan portofolio dalam 

pembelajaran agama Islam 

Penilaian portofolio merupakan 

penilaian yang dilakukan terhadap proses 

dan kumpulan karya terbaik peserta 

didik, di antaranya catatan pribadi (jurnal) 

atau komentar peserta didik  mengenai 

hasil karyanya. Penilaian portofolio 

menempatkan kegiatan penilaian terjalin 

erat dengan kegiatan pembelajaran. 

Sufyan Salam menyatakan; “Karena 

penilaian portofolio meliputi penilaian 

terhadap proses dan hasil kerja, maka 

penerapan model penilaian portofolio 

dapat berfungsi sebagai penilaian formatif 

dan penilaian sumatif untuk mengetahui 

efektifitas pembelajaran”(Lestariani, 

Sujadi and Zahra 2018). Karena itu untuk 

dapat melakukan penilaian portofolio 

yang memiliki validitas dan reliabilitas 

yang tinggi diperlukan indikator-

indikator penilaian yaitu: catatan anekdot, 

ceklis atau daftar cek, skala penilaian, 

respon peserta didik, tes skrining”.  

Penilaian portofolio memberikan 

strategi praktis untuk mengumpulkan 

dan mengor ganisasikan data 

perkembangan belajar peserta didik  

secara sistematis, sehingga hasilnya 

memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan model penilaian lainya. 

Mempertegas  hal ini Stufflebeam,  

menyatakan; “penilaian dengan 

menggunakan data yang komprehensif 

akan menghasilkan penggambaran 

keberadaan nilai obyek secara lebih tepat 

dan riil, bila dibandingkan dengan hasil 

penilaian yang hanya menggunakan data 

dan informasi terbatas”(Jailani 2012).  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan analisis dokumen 

langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mengorganisasikan penilaian portofolio 

mencakup empat tahapan yaitu: 

1)perencanaan penilaian; 2) pelaksanaan 

penilaian; 3) Pengumpulan hasil 

penilaian, dan 4)penggunaan hasil 

penilaian,untuk menentukan nilai akhir 

ataupun menjadi bahan pertimbangan 

dalam memberikan bimbingan belajar 

peserta didik. Menurut pendapat W. 

James Pophan;salah satu ciri khusus yang 

dimiliki penilaian portofolio adalah 

sebagai umpan balik”. Hal ini 

mengandung arti bahwa portofolio harus 

selalu diperbaharui selama prestasi dan 

ketrampilan peserta didik  masih 

berkembang sampai batas waktu yang 

ditentukan(Pranata 2014). Sedangkan 

metode yang digunakan dalam penilaian 

cukup bervariasi dan beragam dengan 

prinsip dapat menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan sikap demokratis 

pada peserta didik.  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan analissi dokumen yang 
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dilakukan peneliti ditemukan fakta bahwa 

penilaian setiap indikator, dilakukan cara 

yang sama yaitu dengan melibatkan 

peserta didik  untuk menilai hasil karya 

sendiri dan hasil karya teman 

belajar(Patandean and Fisika 2014). Model 

ini sebagai cara efektif untuk menilai 

kemajuan peserta didik, pada suatu 

kompetensi, dengan menggunakan 

keragaman metode. Untuk membantu 

pelaksanaan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran agama, maka sejak awal 

guru sudah mempersiapkan format 

dokumentasi penilaian. Kemudian format 

dokumentasi diisi pada setiap akhir 

penilaian indikator atau artifak. 

Selanjutnya pada setiap akhir bulan guru 

dan peserta didik  membuat kesepakatan 

waktu dan tempat, untuk melakukan 

proses penilaian seluruh indikator dan 

berkas hasil karya yang  dikumpulkan 

(Dewi and Poerwanti 2014). Untuk 

menentukan nilai rapor, seorang guru 

menyimpulkan berdasarkan data rata-rata 

hasil ulangan harian, ulangan umum, 

tugas-tugas terprogram, catatan sikap dan 

kepribadian peserta didik, dan laporan 

kegiatan penunjang pembelajaran .  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan analissi dokumen yang 

dilakukan peneliti ditemukan fakta 

bahwa, proses penilaian portofolio, 

dilakukan melalui empat tahapan yaitu: 

1)pengumpulan semua bukti hasil karya 

berdasarkan indikator dan kriteria yang 

disepakati (Appe 2012); 2)melakukan 

proses seleksi hasil karya yang 

dikumpulkan menjadi tiga kategori 

yaitu;kategori karya terbaik; kategori 

karya yang menunjukkan perkembangan 

belajar, dan kategori karya yang diminati 

peserta didik; 3)memberian ulasan; karya 

yang masuk dalam kategori terbaik 

kemudian diberikan ulasan, dan 

4)selanjutnya di lakukan aprisiasi karya 

terpilih melalui pameran hasil karya.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa; pengorganisasian 

penilaian portofolio dalam pembelajaran 

agama Islam dilakukan dalam dua 

tahapan yaitu tahap penilaian indikator 

dan tahap penilaian bukti hasil karya. 

Kreatifitas dan kesungguhan guru agama 

untuk mengorganisir penilaian portofolio 

dalam pembelajaran, sangat menentukan 

kualitas proses dan hasil penilaian 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan(Wahyudi 2013). 

Kelemahan metode penilaian 

portofolio terutama bersumber dari belum 

kondusifnya suasana kelas atau sekolah 

untuk mengimplementasikan metode 

penilaian yang meliputi ragam aspek 

penilaian yang terkait dengan peserta 

didik. James Pophan menegaskan;“jangan 

lagi menggunakan metode-metode 

tradisional yang justru menghambat 

keberhasilan pendidikan secara 

menyeluruh dan mengaburkan arti 

penilaian karena tidak efektifnya alat 

penilaian yang digunakan” (M 2018; Tri et 

al. 2009). Penilaian portofolio menuntut 

adanya interaksi efektif antara guru dan 

peserta didik, baik dalam menilai 

indikator ataupun menilai bukti karya. 

Interkasi efektif dalam penilaian 

portofolio, memiliki sifat ganda yakni 

untuk memahami dan sekaligus 

mengarahkan perkembangan 

kemampuan belajar peserta 

didik(Hidayati 2014; Indah Kusuma 

2017).Untuk menjadikan penilaian efektif, 

guru agama perlu menghadirkan suasana 
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dialogis dan interaktif efektif dalam 

penilaian (Faqih 2001; Harun 2013). 

Kelemahan penilaian portofolio 

dalam kaitannya dengan peserta didik, 

yang kurang memiliki ketrampilan 

membuat catatan jurnal mengenai karya-

karya yang diciptakan, akan kesulitan 

untuk menyiapkan portofolio yang 

komprehensif, hal ini akan menghambat 

guru untuk memahami secara seksama 

mengenai diri dan perkembangan 

kemampuan peserta didik  dalam 

belajar(Asep Kurniawan 2013; Sukitman 

2012). Penilaian portofolio menuntut 

waktu yang relatif lebih banyak 

dibandingkan dengan jenis penilaian 

formal lain, terutama perlunya waktu 

khusus bagi peserta didik  untuk 

mempresentasikan hasil karya dihadapan 

guru dan teman(Kurniawan 2012; Pranata 

2017). Faktor kelengkapan fasilitas juga 

dapat merupakan hambatan bagi 

penggunaan metode penilaian portofolio, 

terutama sekali fasilitas yang 

berhubungan dengan kegiatan presentasi 

dan penyimpanan hasil karya yang 

dikumpulkan peserta didik(Moeljadi 

Pranata 2004; Patandean and Fisika 2014).  

Berdasarkan pemaparan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa; problematika 

penilaian portofolio dalam pembelajaran 

agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri I 

Bojonegoro menyangkut dua hal penting 

yaitu; pertama; problematika sistemik yang 

terkait dengan keseluruhan aspek, 

indikator dan kriteria penilaian portofolio 

yang harus dilaksanakan secara konsisten. 

Kedua; problematika tehnis, yang 

menyangkut kemampuan dan kreatifitas 

guru agama dan peserta didik  untuk 

menjalani proses penilaian dengan baik, 

problematika tehnis ini akan menjadi 

kendala jika guru dan peserta didik  tidak 

dilatih atau dibiasakan”. 

Selanjutnya untuk menjadikan 

penilaian portofolio efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran agama Islam, 

maka guru agama perlu memikirkan 

adanya faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan dan prestasi peserta 

didik(Pranata 2017; Santoso 2007). 

Alternatif solusinya dengan 

menyelesaikan problematika penilaian 

indikator formatif atau sumatif yang 

dilakukan dengan cara yaitu; 1) perlu 

penajaman visi dan misi penilaian; 2) 

peserta didik  perlu terlibat dari awal-

akhir; 3) sistem dan alat penilaian harus 

sesuai kebutuhan; 4) memberikan 

kebebasan pada peserta didik  untuk 

aktualisasi diri; 5) menjadikan penilaian 

sebagai proses pembelajaran bagi peserta 

didik;6) mengembangkan alat dan sistem 

penilaian yang valid, reliabel dan 

menjamin keadilan, dan 7) 

mengembangkan sistem penilaian yang 

berorientasi proses dan hasil 

pembelajaran(Bimbing, Nani, and 

Machmud 2014; Legowo 2017). Guru 

agama harus menyelesaikan problematika 

penilaian tahap indikator tugas 

terprogram melalui; 1) pembinaan 

kreatifitas guru; 2) guru perlu dikenalkan 

dengan ragam model dan jenis tugas yang 

sesuai; 3) peserta didik  perlu dibina dan 

diarahkan untuk memiliki kesadaran 

berkarya; 4) melibatkan peserta didik  

dalam proses penilaian, dan 5) 

mengurangi konsentrasi kegiatan belajar 

di dalam kelas(Youllia Indrwaty, 

Andriana 2011). Disamping itu guru 

agama harus menyelesaikan problematika 

penilaian indikator kegiatan penunjang; 1) 

meningakatkan koordinasi dengan orang 
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tua dan pembina kegiatan penunjang; 2) 

menetapkan kriteria kegiatan yang 

disesuaikan dengan karakteristik materi 

dan tujuan belajar; 3) menciptakan opini 

publik untuk meningkatkan partisipasi 

dan kerjasama dalam mengembangkan 

kegiatan produktif bagi peserta didik  di 

lingkungan masyarakat; 4) membangun 

komitmen dan kepercayaan dengan 

pembina kegiatan penunjang 

pembelajaran;5) mengembangkan pola 

dan sistem pembinaan  kegiatan 

ekstrakurikuler, dan 6) menyusun 

pedoman penilaian yang aplikatif sebagai 

panduan penilaian(Moeljadi Pranata 

2004). 

Guru agama harus menyelesaikan  

problematika penilaian sikap dan 

kepribadian yang dilakukan dengan cara 

yaitu; 1) semua aspek penilaian harus 

direkam dalam catatan yang disusun 

secara sistematis; 2) menggunakan 

alternatif metode yang dapat 

mengungkapkan perkembangan sikap 

dan kepribadian peserta didik;3) 

mengoptimalkan fungsi dan peranan 

lembaga bimbingan dan penyuluhan;4) 

mengembangkan pendekatan dan metode 

yang efektif; 5) perlu ditetapkan kriteria 

penilaian pada setiap aspek sikap dan 

kepribadian peserta didik, dan  6) 

menetapkan standar kuantitatif dan 

kualitatif sebagai acuan untuk menilai 

sikap dan kepribadian (Moeljadi Pranata 

2004; Santoso 2007). Guru agama harus 

menyelesaikan problematika penilaian 

hasil karya peserta didik  pada tahapan 

koleksi; 1) membiasakan peserta didik  

untuk mengumpulkan berkas hasil 

pekerjaan; 2) memanfaatkan tempat yang 

ada untuk menyimpan hasil karya; 3) guru 

menentukan kriteria berkas hasil karya 

yang harus dikumpulkan;4) menyiapkan 

pedoman khusus untuk pengaturan hasil 

karya peserta didik, dan 5) membiasakan 

peserta didik  dengan berbagai kegiatan 

yang menyangkut penghargaan karya. 

Guru agama harus menyelesaikan 

problematika penilaian hasil karya pada 

tahap seleksi karya peserta didik  yaitu; 1) 

penegasan tujuan penilaian perlu 

dilakukan pada setiap awal 

pembelajaran;2) memperjelas kriteria 

penilaian; 3) menetapkan sistem 

penilaian; 4) menetapkan waktu 

penilaian; 5) memberikan wawasan dan 

membentuk sikap peserta didik; 6) 

menetapkan stardar operasional yang 

jelas, dan 7) dicarikan pengganti bukti 

hasil karya. Guru agama harus 

menyelesaikan  menyelesaikan 

problematika penilaian hasil karya pada 

tahap refleksi; 1) peserta didik  

diharapkan dapat memberikan ulasan 

pada karya terbaik dan karya yang 

menggambarkan perkembangan belajar; 

2) refleksi dapat dilakukan secara tulis 

ataupun lisan, kemudian 

mempresentasikan hasil karya dihadapan 

guru dan teman belajar atau public; 3) isi 

refleksi karya peserta didik  sekurang-

kurangnya menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan karya, 4) perlu ditanamkan 

kepada peserta didik  tentang pentingnya 

visi dan misi penilain yang dijalani,dan 

5)membiasakan peserta didik  untuk 

dapat memahami kekurangan diri dan 

kelebihan diri (Kurniawan 2012; Moeljadi 

Pranata 2004). 

Guru agama harus menyelesaikan 

problematika penilaian hasil karya pada 

tahap koneksi dengan cara; 1) 

mengembangkan koneksi karya peserta 

didik  dengan teman dalam satu kelas; 2) 
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mengupayakan koneksi hasil karya 

dengan teman pada lintas kelas; 3) 

mengembangkan koneksi hasil karya 

peserta didik  dengan teman belajar pada 

lintas mata pelajaran; 4) mengembangkan 

koneksi antar madrasaah melalui berbagai 

even kegiatan; 5) memanfaatkan media 

majalah dinding dan bulletin madrasah; 6) 

memanfaatkan perpustakaan sebagai 

tempat pameran karya, dan 7) 

memanfaatkan momentum akhir semester 

ataupun pada acara peringatan hari besar 

Islam untuk pameran karya (Jailani 2012; 

Lestariani, Sujadi and Zahra 2018). 

Guru agama harus menyelesaikan 

problematika penilaian aspek umum; 1) 

secara pelan dan pasti melakukan 

perubahan; 2) guru diberikan pelatihan 

pengelolaan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran; 3) mengembangkan 

pendekatan struktural atas kemauan baik 

dari pimpinan madrasah; 4) 

memantapkan upaya pencapaian target 

dan tujuan penilaian;5) mengembangkan 

sistim penilaian yang mengintegrasikan 

realitas dengan norma islam; 6) guru 

agama perlu mengembangkan keberanian 

untuk mengekpresikan  kemampuan dan 

kreatifitas yang menunjukan integritas 

diri; 7) mengembangkan pola komunikasi 

dan interaksi yang efektif, dan 8) berusaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan mengintegrasikan teori dan 

pengalaman serta sikap ihsan (Faqih 2001; 

Wahyudi 2013).  

Penilaian dalam pembelajaran agama 

Islam sebagai cara atau teknik untuk 

menilai tingkah laku peserta didik , 

berdasarkan standar perhitungan yang 

bersifat komprehensif dalam seluruh 

aspek-aspek kehidupan mental-psikologis 

dan spiritual-religius(Juliyanti, Isa, and 

Imam 2011; Suherman 2007). Karena 

manusia yang dihasilkan dari proses  

pendidikan Islam, tidak hanya 

diharapkan menjadi sosok pribadi yang 

berkapasitas religius, melainkan juga 

berilmu dan berketrampilan yang 

sanggup beramal dan berbakti kepada 

Allah dan ummat-Nya. Menurut M. 

Arifin, sasaran penilaian pendidikan 

Islam mencakup “empat kemampuan dasar 

peserta didik ” yang meliputi: 1). Sikap dan 

pengalaman terhadap arti hubungan 

pribadi dengan Tuhan, 2). Sikap dan 

pengalaman terhadap arti hubungan 

pribadi dengan masyarakat, 3). Sikap dan 

pengamalan terhadap arti kehidupan 

pribadi dengan alam sekitar, 4). Sikap dan 

pandangan terhadap diri pribadi selaku 

hamba Allah dan anggota masyarakat 

serta khalifah Allah yang memiliki 

tanggung jawab untuk mengelola potensi 

alam.                                                   

Berdasarkan empat kemampuan 

dasar yang dimiliki peserta didik, maka 

secara operasional penilaian pembelajaran 

agama Islam, harus dijabarkan secara 

operasional serta dapat menjangkau 

beberapa aspek  perkembangan berikut: 

1)sejauh mana loyalitas dan kesungguhan 

peserta didik  dalam mengabdikan 

dirinya kepada Allah; 2)peserta didik  

memiliki tingkah laku yang merujuk 

kepada keimanan, ketekunan beribadah, 

kemampuan praktis dalam mengerjakan 

syariat Islam dengan ikhlas; 3)sebagai 

generasi yang dihasilkan dari proses 

pendidikan Islam, peserta didik  mampu 

menerapkan nilai Islam dalam hidup 

bermasyarakat dan menjauhkan semua 

sifat-sifat tercela; 4)peserta didik  memiliki 

kemampuan untuk mengelola, 

memelihara dan menyesuaikan diri 
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dengan alam sekitar, dan 5)sebagai 

generasi muslim peserta didik  memiliki 

kemampuan dalam memandang diri 

sendiri secara utuh sebagai hamba Allah 

yang harus hidup menghadapi kenyataan 

dalam masyarakat yang beraneka macam 

budaya, suku dan agama serta 

karakter(Adidrana et al. 2013; Suardana 

2007). 

 

SIMPULAN 

Penilaian portofolio merupakan 

alternatif model menjanjikan dan efektif 

diterapkan dalam proses pembelajaran di 

kelas. Seorang guru dapat menggunakan 

data yang dikumpulkan dari proses 

penilaian untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran. Penilaian portofolio harus 

berinteraksi dengan proses pembelajaran, 

baik pada tahap awal ataupun akhir 

penilaian. 

Problematikatika penilaian portofolio 

dalam pembelajaran agama Islam 

menyangkut dua hal yaitu; pertama; 

problematikatika sistemik yang 

mencakup keseluruhan aspek, indikator 

dan kriteria penilaian portofolio yang 

harus dilaksanakan secara konsisten. 

kedua; problematikatika tehnis, yang 

menyangkut kemampuan dan kreatifitas 

guru agama dan peserta didik untuk 

menggunakan berbagai tehnik dan alat  

serta pendekatan untuk menjalani 

penilaian portofolio dalam pembelajaran 

agama”. 

Upaya yang dapat dilakukan guru 
agama untuk menjamin keefektifan 
penilaian portofolio dalam pembelajaran 
agama Islam yaitu; 1)guru agama perlu 
memiliki komitmen dan memantapkan 
visi yang benar, dengan paradigma dan 
prinsip penilaian portofolio; 2)guru 
agama perlu meningkatkan pengalaman 

yang berguna untuk mengefektifkan 
penggunaan penilaian portofolio; 3)guru 
agama perlu memahami dan menguasai 
secara benar indikator dan kriteria 
penilaian portofolio yang digunakan, dan 
4)guru agama perlu menjalin kerjasama, 
dengan seluruh warga madrasah, baik 
dengan guru mata pelajaran lain. 
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ABSTRACT 

This paper is the result of research on improving the competence 

of madrasah principals in the implementation of learning 

supervision based on Technical Guidelines Number 624 of 2021. 

This research was conducted in order to find an alternative model 

of madrasah principals' academic supervision through the 21st 

Century Learning-Based ABIS Strategy as a role model for 

Reformed Madrasahs. It is hoped that this paper will not only 

provide a formula for improving the competence of madrasah 

principals in the implementation of learning supervision, but also 

for teachers in improving their quality and skills. The results 

showed that the implementation of the ABIS strategy had a positive 

impact on increasing the ability of madrasah principals in 

supervising teacher learning. This can be seen from the higher 

understanding of the madrasah principal, as measured by the 

average posttest result of the madrasah principal increasing to 

70.9 from the pretest of 46.4. The ability of the madrasa principal 

to carry out learning supervision also increased from the average 

value of 59 in the first cycle, increasing to 72.6 in the second cycle. 

This indirectly has a positive impact on improving the ability of 

teachers in implementing 21st century learning. 

Keywords:    Supervision Model, Academic, ABIS Strategy, 21st 

Century Learning 

 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peningkatan 

kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan supervisi 

pembelajaran berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 2021. 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari model alternatif 

supervisi akademik kepala Madrasah melalui Strategi ABIS 

Berbasis Pembelajaran Abad 21 sebagai role model Madrasah 

Reform. Diharapkan tulisan ini bukan hanya memberi rumusan 

peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam pelaksanaan 

supervisi pembelajaran, tetapi juga bagi guru dalam meningkatkan 

kualitas dan keterampilannya. Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan strategi ABIS memiliki dampak positif pada 

peningkatkan kemampuan kepala madrasah dalam supervisi 

pembelajaran terhadap guru. Ini dapat dilihat dari semakin 

tingginya pemahaman kepala madrasah, yang diukur dari nilai 

mailto:ida.syams@gmail.com
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PENDAHULUAN
Guru, Kepala Madrasah, dan 

Pengawas Madrasah sebagai tenaga 
professional memiliki peran strategis 
untuk mewujudkan visi penyelenggaraan 
pembelajaran sesuai dengan prinsip 
profesionalitas. Ini karena di antara 
kompetensi yang ingin dicapai dan atau 
ditingkatkan melalui pendidikan adalah 
kompetensi sikap (attitude), pengetahuan 
(knowledge), dan keterampilan (skill).  

Hal tersebut juga tercantum dalam 
Peraturan Menteri Agama Nomor 58 
Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah 
menyatakan bahwa kepala madrasah 
wajib melakukan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) meliputi 
pengembangan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap pada dimensi 
kompetensi kepribadian, manajerial, 
kewirausahaan, supervisi, dan sosial.  

Atas dasar itu juga, kini perubahan 
paradigma terhadap penyelenggaraan 
pendidikan dari sentralisasi ke 
desentralisasi terus digencarkan. 
Konsekwensi dari keinginan perubahan 
tersebut telah mendorong terjadinya 
perubahan dan pembaharuan pada 
beberapa aspek pendidikan, 
termasuk pula dalam  upaya membina 
dan meningkatkan kinerja guru yang 
dilakukan kepala madrasah.  Kompetensi 
supervisi  merupakan satu kemampuan 
yang harus dimiliki seorang kepala 
madrasah sebagai upaya penjaminan 
mutu proses pembelajaran pada satuan 
pendidikan  yaitu dengan memberikan 

ruang kepada guru untuk menumbuhkan 
kreasi dan inovasi untuk mewujudkan 
pembelajaran sesuai kebutuhan abad 21. 

Dalam rangka penjaminan mutu 
pembelajaran pada madrasah, kepala 
madrasah perlu melaksanakan supervisi 
pembelajaran yang meliputi kegiatan 
pembinaan, pemantauan, penilaian, serta 
pembimbingan, pemantauan, dan 
pelatihan profesionalitas pembelajaran, 
baik pada aspek kompetensi maupun 
pelaksanaan tugas pokok pembelajaran 
dalam rangka membantu guru untuk 
merencanakan, melaksanakan, menilai, 
mengevaluasi, menganalisis proses 
pembelajaran.  

Hal ini dilakukan oleh kepala 
madrasah terhadap guru dalam 
melaksanakan tugasnya, agar guru lebih 
profesional dalam mewujudkan 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif di 
madrasah. Untuk itu, diperlukan regulasi 
supervisi pembelajaran sebagai upaya 
penjaminan mutu pembelajaran yang 
mampu memberi ruang tumbuhnya 
kreasi dan inovasi dalam 
menyelenggarakan pembelajaran sesuai 
kebutuhan kehidupan abad 21. Dan KMA 
624 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Supervisi Pembelajaran pada Madrasah 
tentunya jadi acuan regulasi dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran di 
lapangan, baik untuk tingkat Raudhatul 
Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah 

rata-rata hasil postest kepala madrasah meningkat  jadi 70,9 dari 

pretestnya sebesar 46,4. Kemampuan   kepala   madrasah   

melaksanaan supervisi pembelajaran juga meningkat dari nilai 

rata-rata 59 pada siklus I, naik jadi 72,6 pada siklus II. Hal ini 

secara tidak langsung berdampak positif terhadap peningkatan 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran abad 21. 

Kata kunci:  Model Supervisi, Akademik, Strategi ABIS, 

Pembelajaran Abad 21 
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Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK). 

Kegiatan supervisi pembelajaran yang 
dilakukan kepala madrasah pada 
dasarnya meliputi tiga tahap. Ketiga tahap 
supervisi pembelajaran itu merupakan  
satu siklus kegiatan   berkesinambungan 
yang dimulai dari perencanaan supervisi, 
pelaksanaan supervisi dan kegiatan 
menyusun tindak lanjut hasil supervisi 
dalam rangka perbaikan proses 
pembelajaran (KMA Nomor 624 Tahun 
2021). 

Supervisi pembelajaran juga 
dilakukan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi guru dalam melakukan 
kinerja profesionalnya sesuai 
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, 
meliputi kemampuan guru dalam: (1) 
menguasai materi, struktur, konsep, dan 
pola pikir keilmuan  yang  mendukung  
mata  pelajaran  yang  diampu; (2) 
menguasai  standar kompetensi dan 
kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang 
pengembangan yang diampu; (3) 
mengembangkan materi pembelajaran 
yang diampu secara kreatif; (4) 
mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan melakukan 
tindakan reflektif; dan (5) memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi 
untuk berkomunikasi dan 
mengembangkan diri. 

Maka dari itu, efektivitas  
pelaksanaaan  kinerja  profesional  guru  
sangat bergantung  pada kompetensi 
kepala madrasah dalam melaksanakan 
tugasnya di antaranya dalam melakukan 
supervisi pembelajaran. Untuk 
melaksanakan supervisi pembelajaran, 
kepala madrasah sebagai supervisor dan 
penanggungjawab kegiatan di madrasah 
harus mampu menyusun program, 
melaksanakan, dan melakukan tindak 
lanjut supervisi pembelajaran di 
madrasah yang dipimpinnya.  

Pelaksanaan supervisi akademik yang 
baik oleh kepala madrasah akan 

menghasilkan kompetensi guru dalam 
memfasilitasi pembelajaran yang baik 
pula. Selanjutnya, pembelajaran yang 
dilaksanakan dengan baik akan 
berdampak pada peningkatan prestasi 
siswa. Dengan demikian, keberhasilan 
siswa dalam pembelajaran sangat 
bergantung pada kemampuan guru 
dalam memfasilitasi pembelajaran   dan   
kompetensi   kepala   madrasah   dalam   
melaksanakan   supervisi pembelajaran. 
Pelaksanaan supervisi pembelajaran juga 
menghindari praktik semata-mata 
melakukan penilaian terhadap guru, 
namun yang terpenting adalah sebuah 
upaya dalam mewujudkan pengelolaan 
pembelajaran yang bermutu, supervisi 
pembelajaran focus pada melakukan 
pendampingan dalam mewujudkan 
kompetensi Abad 21 pada diri peserta 
didik. 

Hasil pemantauan dan 
pendampingan terhadap kompetensi 
supervisi pembelajaran berdasarkan 
regulasi maru KMA Nomor 624 Tahun 
2021 yang telah dilakukan kepala 
madrasah masih belum mencerminkan 
pelaksanaan supervisi yang benar-benar 
membawa perubahan terhadap pola 
pembelajaran guru di kelas. Hal tersebut 
terjadi karena instrument yang digunakan 
berbeda dengan instrument yang 
sebelumnya yang menggunakan 
penskoran, instrument yang baru saat ini 
berbasis deskripsi sehingga kepala 
madrasah masih kesulitan dalam 
melakukan supervise pembelajaran 
karena belum memahami maksut dan isi 
dari  setiap butir instrument  supervisi, 
hasil pelaksanannya kepala madrasah 
sebagai supervisor hanya sekedar 
memenuhi kewajiban kompetensinya, hal 
tersebut dapat diketahui dari hasil 
deskripsi  hasil pengamatan masih terlalu 
umum dan belum spesifik sehingga 
deskripsi rekomendasi/ saran atau 
masukan yang dituliskan masih sulit 
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diterjemahkan dan diimplementasikan 
oleh guru . 

Maka dari itu implementasi kegiatan 
supervisi pembelajaran perlu dilengkapi 
dengan pendampingan bagaimana 
strategi pelaksanaan supervise yang baik 
dan benar agar tercapai tujuan untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran yang 
berkualitas dan agar dalam 
pelaksanaannya tidak hanya berorientasi 
pada dokumen administratif serta  tidak 
hanya mengarahkan guru kepada 
penilaian kinerja pembelajaran, hal ini 
agar guru yang disupervisi mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dalam 
membuat perencanaan, pelaksanaan 
pembelajaran dan mengembangkan  
instrumen  penilaian  dalam 
melaksanakan   penilaian   selama   proses  
pembelajaran.  

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah di 

atas maka masalah penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut:  
1. Bagaimanakah tingkat pemahaman 

kepala madrasah tentang supervisi 
pembelajaran menggunakan 
instrumen sesuai KMA 624 Tahun 
2021? 

2. Apakah Strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
dapat meningkatkan kompetensi 
kepala madrasah dalam melakukan 
supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen sesuai KMA 
624 Tahun 2021? 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui tingkat 

pemahaman kepala madrasah tentang 
supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen sesuai KMA 
624 Tahun 2021 

2. Untuk mengevaluasi efektivitas 
Strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
dalam meningkatkan kompetensi 
kepala madrasah dalam melakukan 

supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen sesuai KMA 
624 Tahun 2021? 
Penulisan Penelitian Tindakan 

Kepengawasan ini dibuat dengan tujuan 
untuk memperoleh informasi tentang  
hasil kinerja kepala madrasah dalam 
melaksanakan supervisi pembelajaran 
berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 
2021 menggunakan strategi ABIS (Analisis 
Butir Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
di KKM MTs Lamongan pada tahun 2021/ 
2022. 

Manfaat Penelitian 
Penelitian tentang peningkatan 

kompetensi kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
berdasarkan Juknis Nomor 624 Tahun 
2021 sangat penting untuk dikaji karena 
bermanfaat terutama bagi guru dalam: 
a. Meningkatkan kualitas dan 

keterampilannya dalam Menyusun 
perencanaan pembelajaran abad 21. 

b. Dapat mengimplementasikan 
berbagai strategi dan metode dalam 
pelaksanaan pembelajaran abad 21. 

c. Dapat meningkatkan mutu pelayanan 
dalam proses belajar mengajar kepada 
peserta didik. 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 4 mengamanatkan bahwa 
Pendidikan diselenggarakan sebagai 
suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang 
berlangsung sepanjang hayat. Hal 
tersebut sejalan dengan diberlakukannya 
Keputusan Menteri Agama (KMA) 
Nomor 183 Tahun 2019 tentang 
Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan 
Bahasa Arab pada Madrasah, dan 
Keputusan Menteri Agama (KMA) 
Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. 
Dua KMA tersebut  memberi ruang pada 
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madrasah untuk menyelenggarakan 
pembelajaran yang kreatif dan inovatif.  

Kelengkapan untuk mewujudkan 
pembelajaran kreatif dan inovatif di 
madrasah diperlukan regulasi supervisi 
pembelajaran sebagai upaya penjaminan 
mutu pembelajaran yang mampu 
memberi ruang tumbuhnya kreasi dan 
inovasi dalam menyelenggarakan 
pembelajaran sesuai kebutuhan 
kehidupan abad 21 yaitu KMA Nomor 624 
Tahun 2021 tentang Pedoman Supervisi 
Pembelajaran Pada Madrasah.  

KMA tersebut menjelaskan bahwa 
Supervisi Pembelajaran dilaksanakan 
dalam rangka mewujudkan pembelajaran 
abad 21 yang lebih menekankan pada 
pendampingan perwujudan kualitas 
pembelajaran dengan pendekatan yang 
fleksibel, humanis, ramah, dan adaptif 
dengan kebutuhan kehidupan masa 
depan, serta perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Supervisi Pembelajaran oleh kepala 
madrasah dapat dilaksanakan secara 
efektif menggunakan prinsip-prinsip 
supervisi  dengan baik yaitu: 
1. Adaptif. Artinya, menyesuaikan 

dengan kemampuan, kesanggupan, 
kondisi, dan sikap guru yang 
disupervisi untuk meningkatkan 
mutu pembelajaran. 

2. Praktis. Artinya, mudah dikerjakan 
sesuai kondisi sekolah; 

3. Demokratis. Artinya, supervisor tidak 
boleh mendominasi pelaksanaan 
supervisi akademik; 

4. Kolaboratif. Artinya, kerjasama yang 
saling memberdayakan sehingga 
tercipta suasana yang menyenangkan. 

5. 5. Konstruktif. Artinya,   
mengembangkan   kreativitas   dan   
inovasi   guru   dalam 
mengembangkan proses 
pembelajaran; 

6. Evaluatif. Artinya, supervisi 
dikembangkan lebih pada deskripsi 
kualitatif yang bersifat evaluative 

terhadap pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru. 

7. Humanis. Artinya, mampu 
menciptakan hubungan kemanusiaan 
yang harmonis, terbuka,  jujur, ajeg, 
sabar, antusias, dan penuh humor; 

8. Berkesinambungan. Artinya,  
supervisi  akademik  dilakukan  secara  
teratur  dan berkelanjutan oleh kepala 
sekolah; 

9. Manfaat. Artinya, keberhasilan 
kegiatan supervisi sangat bergantung 
pada pendekatan pelaksanaan 
Supervisi pembelajaran yang 
diterapkan.  
Nolan (2011) merinci pendekatan 

supervisi menjadi  tiga jenis yaitu: 
1. Pendekatan langsung (direktif) 

Pendekatan langsung adalah 
pendekatan supervisi oleh supervisor 
dengan memberikan arahan secara 
langsung dalam merespon stimulus 
dari orang yang disupervisi. 
Pendekatan langsung dapat 
dilakukan melalui kegiatan 
menjelaskan, menyajikan, 
mengarahkan, memberi contoh, 
menetapkan tolak ukur dan 
menguatkan. 

2. Pendekatan tidak langsung 
(nondirektif) 

Pendekatan tidak langsung 
adalah pendekatan supervisi oleh 
supervisor dengan memberikan 
arahan secara tidak langsung dalam 
merespon stimulus dari orang yang 
disupervisi. Pendekatan ini 
memberikan kesempatan yang leluasa 
kepada orang  yang  disupervisi  
untuk  mengutarakan  masalahnya.  
Pendekatan  tidak langsung dapat 
dilakukan melalui kegiatan 
mendengarkan, memberi penguatan, 
menjelaskan, menyajikan dan 
memecahkan masalah. 

3. Pendekatan kolaboratif 
Pendekatan  kolaboratif 

merupakan  gabungan  antara  
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pendekatan  langsung  dan tidak   
langsung.    
Untuk melaksanakan Supervisi 

Pembelajaran secara evektif diperlukan 
keterampilan konseptual, interpersonal, 
dan tekhnikal, yaitu tekhnik individual 
yang meliputi kunjungan kelas, observasi, 
dan pertemuan individual.  

Sedangkan supervisi kelompok 
dilakukan melalui pertemuan kelompok 
yang memungkinkan  supervisor  dan  
yang  disupervisi  bersama-sama  sepakat 
dalam menetapkan struktur, proses dan 
kriteria dalam melaksanakan proses 
supervisi. Pendekatan kolaboratif dapat 
dilakukan melalui kegiatan menyajikan, 
menjelaskan, mendengarkan, menyajikan, 
memecahkan masalah, dan negosiasi. 

Kompetensi supervisi pembelajaran 
kepala madrasah terdiri dari kompetensi 
dalam menyusun  program,  
melaksanakan,  mengevaluasi  dan  
merumuskan  tindak  lanjut dalam rangka 
perbaikan berkelanjutan. Kompetensi 
kepala madrasah yang berkaitan dengan 
supervisi pembelajaran sebagai berikut: 
1. Menyusun    program    supervisi    

dalam    rangka    peningkatan 
profesionalisme guru. 

2. Melaksanakan   supervisi   akademik   
terhadap   guru   dengan  
menggunakan pendekatan dan teknik 
supervisi yang tepat. 

3. Menilai  dan  menindaklanjuti  
kegiatan  supervisi  akademik  dalam  
rangka peningkatan profesionalisme 
guru. (Kementerian Pendidikan 
Nasional–Direktorat Jenderal 
Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, 2011: 149). 

 
KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

Pengembangan, peningkatan, dan 
perbaikan Pendidikan harus dilakukan 
secara holistic dan simultan, tidak boleh 
parsial walaupun mungkin dilakukan 
bertahap termasuk pada perbaikan mutu 
guru. Dinamika guru dalam 

pengembangan proses pelaksanaan 
pembelajaran tidak akan bermakna 
terhadap perubahan kompetensi peserta 
didik, apabila kepala madrasah tidak 
memberikan peluang kepada guru dalam 
menumbuh kembangkan kreativitas dan 
inovasinya. 

Peningkatan mutu pembelajaran 
hanya dapat dilakukan melalui proses 
observasi di dalam kelas untuk 
mengetahui kekurangan dan kebutuhan 
guru dalam meningkatkan 
kemampuannya dalam melaksanakan 
pembelajaran Abad 21. Untuk mengetahui 
kompetensi peserta didik dalam 
belajarnya juga dapat diketahui melalui 
observasi pembelajaran didalam kelas. 
Dengan demikian kepala madrasah 
sebagai supervisor perlu menyadari 
pentingnya melaksanakan supervisi 
pembelajaran.  

Namun seiring dengan pelaksanaan 
supervisi pembelajaran yang 
diamanatkan KMA Nomor 624 Tahun 
2021 tentang pedoman pelaksanaan 
supervisi pembelajaran di madrasah yang 
di dalamnya dilengkapi 3 instrumen yaitu 
instrumen supervisi perencanaan 
pembelajaran, instrumen pelaksanaan 
supervisi pembelajaran dan instrumen 
supervisi penilaian pembelajaran. Namun 
deskripsi pada butir-butir instrumen 
supervisi tersebut  masih sangat umum 
sehingga banyak kepala madrasah masih 
kesulitan dalam melaksanakan supervisi 
pembelajaran. 

Berangkat dari kerangka pemikiran di 
atas, maka perlu pemahaman lebih luas 
dalam memahami setiap isi butir 
instrumen supervisi yaitu kepala 
madrasah sebagai supervisor harus 
melakukan analisis terhadap isi setiap 
butir instrumen supervisi pembelajaran 
agar nantinya supervisor dapat 
melaksanakan kegiatan supervisi sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai pada isi 
setiap butir instrumen supervisi 
pembelajaran.  



 

939 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
Terjadinya kesimpangsiuran dalam 

memahami isi setiap butir instrumen 
supervisi pembelajaran mengakibatkan 
hasil supevisi jauh dari tujuan yang 
dicantumkan pada KMA. Maka dari itu, 
penulis melakukan penelitian dalam 
rangka membantu kepala madrasah 
sebagai supervisor dalam melaksanakan 
supervisi pembelajaran yang 
dilaksanakan sesuai prosedur penulisan 
Penelitian Tindakan Kepengawasan 
(PTkP). 
 
HIPOTESIS PENELITIAN 
1. Terdapat peningkatan tingkat 

pemahaman kepala madrasah tentang 
supervisi pembelajaran 
menggunakan instrumen pada KMA 
624 Tahun 2021 

2. Strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran) 
dapat meningkatkan kompetensi 
kepala madrasah dalam 
melaksanakan supervisi 
pembelajaran menggunakan 
instrumen pada KMA 624 Tahun 2021 

 
METODE PENELITIAN 
A. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah rancangan penelitian 
deskripsional. Adapun langkah-langkah 
yang ditempuh peneliti sebagai berikut: 
1. Pengidentifikasian masalah yang 

akan diangkat 
2. Membuat kerangka konseptual untuk 

masalah penelitian 
3. Membuat spesifikkasi masalah 

penelitian yang diformulasikan 
menjadi tujuan dan ruang lingkup 
penelitian 

4. Memilih prosedur penelitian serta 
tekhnik sampling yang digunakan 

5. Menyusun instrumen pengumpulan 
data 

6. Menganalisis data dan membuat 
interpretasi serta diskusi 

7. Menyusun laporan hasil penelitian 

B. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah kepala 

Madrasah MTs se- KKM Lamongan 
wilayah 2 peserta kegiatan PKB Kepala 
Madrasah sebanyak yang 22 orang 
meliputi kepala madrasah MTs wilayah 
Kecamatan Lamongan, Sukodadi, Tikung, 
Kembangbahu, dan Sarirejo. 

 
C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan suatu 
bentuk gambaran untuk mempermudah 
langkah-langkah pemecahan masalah 
atau penguji hipotesis. Pada penelitian 
kepengawasan ini, pada tiap siklusnya 
memiliki tahapan-tahapan  yaitu  : a) 
perencanaan  tindakan  (planning), b) 
tindakan  (acting), c) pengamatan 
(observasing), d) refleksi (reflecting). 

Prosedur penelitian yang dilakukan 
mengikuti bagan (Suharsimi Arikunto, 
2008: 16). Model bagan dan penjelasan 
untuk masing-masing tahap adalah 
sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Bagan Tahapan Siklus 

 

Secara rinci prosedur penelitian tiap 

siklus dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan 
oleh peneliti sebagai pengawas Pembina 
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KKM dan sekaligus sebagai instruktur 
nasional PKB adalah : 

1). Menyusun atau menyiapkan 
rencana pelaksanaan  
pembimbingan yang berisi 
scenario pembelajaran yang akan 
dilaksanakan pada kegiatan IN-1 
PKB kepala madrasah sesuai 
dengan jadwal yang sudah 
ditentukan oleh panitia kegiatan 
PKB. 

2). Menyiapkan materi supervise 
pembelajaran, lembar kerja dan 
instrumen evaluasi kegiatan serta 
instrument penelitian yang 
dibutuhkan dalam penelitian.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

1) Melaksanakan   pembimbingan 
dan pelatihan PKB  terhadap   
kepala MTs KKM Lamongan 2 
sesuai dengan perencanaan  yang 
telah disusun dengan  materi 
KMA Nomor 624 Tahun 2021 
tentang Pedoman Supervisi 
Pembelajaran Pada Madrasah  
yang meliputi  materi tekhnik, 
metode dan pengenalan 
instrumen dan simulasi supervisi 
pembelajaran terhadap guru 
melalui pendekatan kooperatif 
learning. 

2) Membuat kesepakatan tentang 
rencana tindak lanjut pelatihan 
yaitu penetapan jadwal dan 
sasaran On The Job Learning 
(OJL) yaitu melaksanakan 
supervisi pembelajaran yang akan 
dilakukan oleh kepala madrasah 
terhadap guru mata pelajaran 
sebagai peserta PKB guru mapel 
yang sedang melaksanakan on the 
job learning pembelajaran abad 21 
hasil pelatihan PKB  pada 
madrasahnya. 

c. Observasi  

Selama  pelaksanaan  tindakan  
penelitian,  peneliti melakukan koordinasi 
dan observasi atau pengamatan terhadap 

beberapa kepala madrasah yang sedang 
melaksanakan On The Job Learning (OJL) 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
terhadap guru mapel yang sedang 
melaksanakan on the job learning 
pembelajaran abad 21 hasil pelatihan PKB  
pada madrasahnya .   
d. Refleksi dan evaluasi 

Refleksi dilakukan pada akhir siklus 
yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan In 
Service Learning (IN) berikutnya sesuai 
jadwal yang sudah ditentukan oleh 
panitia, pada tahap ini peneliti sebagai 
pengawas pembina KKM sekaligus 
sebagai nara sumber mengkaji hasil yang 
diperoleh dari hasil On The Job Learning 
(OJL) pelaksanaan supervisi pembelajaran 
pada tiap siklus. Hal ini dilakukan dengan 
melihat data laporan hasil pelaksanaan 
supervisi pembelajaran yang telah 
dilaksanakan oleh kepala madrasah pada 
siklus I, jika hasil analisis data pada 
laporan pelaksanaan supervise 
pembelajaran yang telah disusun oleh 
kepala madrasah selama OJL pada siklus 
1 menunjukkan hasil pelaksanaan 
supervise yang kurang, maka dilanjutkan 
dengan pelaksanaan kegiatan pada siklus 
berikutnya. Hasil pada kegiatan refleksi 
ini digunakan sebagai dasar  untuk 
memperbaiki  serta menyempurnakan 
perencanaan dan pelaksanaan tindakan 
pada siklus selanjutnya. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen penelitian 

Suharsimi Arikunto (2006:160) 
menerangkan bahwa instrumen 
penelitian adalah alat atau fasilitas yang 
digunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pekerjaan lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti 
lebih cermat, lengkap dan sistematis 
sehingga lebih mudah diolah.Salahsatu 
yang bissa digunakan adalah observasi 
yang   bertujuan untuk memperoleh data 
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tentang situasi belajar selama proses 
pembelajaran berlangsung. 
2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini berasal 
dari peneliti dan kepala    madrasah 
peserta PKB sebagai sasaran penelitian 
pada KKM MTs. Lamongan 2. 

 
E. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti 
dalam menganalisis data  bermacam-
macam disesuaikan dengan tujuan 
peneliti, rancangan penelitian dan jenis 
data yang dikumpulkan. Adapun Teknik 
analisis data penelitian ini adalah tekhnik 
deskriptif kuantitatif dengan mean atau 
nilai rata-rata hitung dan derkriptif 
kualitatif dengan kategori-kategori sangat 
baik (A), baik (B) dan cukup (C). 

  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Perencanaan Tindakan 

Penelitian    ini    menyangkut    
penerapan    strategi ABIS (Analisis Butir 
Instrumen Supervisi Pembelajaran)  dapat 
meningkatkan kompetensi kepala 
madrasah dalam melaksanakan supervisi 
pembelajaran terhadap guru. 

Agar tercapai tujuan di atas, peneliti 
yang bertindak sebagai nara       sumber 
kegiatan PKB Kepala Madrasah dan 
sekaligus sebagai pengawas bina KKM 
MTs Lamongan 2 sesuai SK  dari 
Kementerian Agama melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana pelaksanaan 

kegiatan yang berisi scenario 
pelatihan dan pendampingan 
kegiatan In Service Learning (IN) 
yang dilaksanakan tanggal 10-15 
Nopember 2021 

b. Menyusun materi, lembar kerja dan 
instrumen pendampingan  yang 
dibutuhkan pada kegiatan pelatihan 
dan pendampingan PKB Kepala 

Madrasah pada KKM MTs Lamongan 
2. 

c. Menyusun Instrumen evaluasi 
pengetahuan (soal pre dan pos test) 
dan keterampilan selama  kegiatan 
PKB 

d. Menyusun instrumen penelitian 
untuk mengukur hasil praktik 
pelaksanaan supervise pembelajaran 
berupa penilaian laporan hasil 
supervise pembelajaran yang akan 
dilakukan selama kepala madrasah 
melaksanakan tugas On The Jon 
Learning 

e. Melakukan koordinasi dengan 
pengurus KKM MTs Lamongan 2 
tentang pelaksanaan kegiatan PKB 
kepala madrasah yang akan 
dilaksanakan sesuai jadwal pada 
undangan.  

2. Pelaksanaan Tindakan dan 

Pengamatan 

Pelaksanaan tindakan dalam 
penelitian ini dilakukan 2 siklus dengan 
metode kegiatan In–On–In–On yaitu dua 
kali tatap muka dan dua kali praktik 
lapangan  meliputi: 
A. Kegiatan pada Siklus 1 
a) Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 
kegiatan yang telah disusun dan akan 
dilaksanakan selama kegiatan pelatihan 
PKB pada kegiatan In Service Learning 1 
beserta perangkat kegiatan PKB kepala 
madrasah yang dibutuhkan yaitu materi 
tentang konsep supervise pembelajaran, 
lembar kerja, Selain itu juga dipersiapkan 
lembar evaluasi kemampuan awal tentang 
konsep pengelolaan supervisi 
pembelajaran. 
b) Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

1) Kegiatan In Service Learning 1 (IN-1)  
Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan 

pendampingan untuk siklus I 
dilaksanakan sesuai jadwal yang telah 
ditentukan oleh panitia kegiatan PKB 
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kepala madrasah pada KKM MTs 
Lamongan 2 yaitu kegiatan tatap muka 
pada In Service Learning 1 (IN-1) yang 
dilaksanakan pada tanggal 16 November 
2021 di aula MTs Putra Putri Lamongan 
dengan jumlah peserta 22 Orang. Dalam 
hal ini peneliti bertindak sebagai nara 
sumber sekaligus pengawas pembina 
KKM MTs Lamongan 2. Materi yang 
disampaikan adalah tentang konsep 
perencanaan dan pelaksanaan supervisi 
pembelajaran sesuai KMA Nomor 624 
Tahun 2021 dan Petunjuk Juknis Nomor 
6335 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Juknis 
Supervisi Pembelajaran Pada Madrasah 
Tsanawiyah. Pada awal proses pelatihan 
dan pendampingan kepala madrasah  
KKM MTs Lamongan 2 pada IN-1 peserta 
kegiatan PKB diberikan tes awal  (pre test) 
tentang konsep pengelolaan pelaksanaan 
supervise pembelajaran sebanyak 10 soal 
dengan  tujuan  untuk  mengetahui    
kemampuan  awal kepala madrasah 
tentang pengetahuan pengelolaan 
supervisi pembelajaran terhadap guru.  
Proses kegiatan pelatihan dan 
pendampingan dilakukan secara 
implementatif yaitu melalui 
brainstorming, diskusi, quis dan simulasi 
tentang pelaksanaan supervisi 
pembelajaran menggunakan lembar kerja 
dan instrumen yang telah ditentukan. 
Pada akhir kegiatan IN-1 peserta diajak 
menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
implementasi hasil  kegiatan PKB yaitu 
praktek pelaksanaan supervisi 
pembelajaran menggunakan instrument 
yang sudah ditetapkan untuk digunakan 
pada kegiatan On The job Learning (ON) 
dengan sasaran  guru mata pelajaran pada 
madrasahnya. 
2) On The Jon Learning 1 (On-1) 

Pelaksanan On-1 dilaksanakan pada 
tanggal 17–22 November Tahun 2021 di 
madrasah masing-masing dengan sasaran 
minimal 3 guru mata pelajaran, kepala 
madrasah melakukan supervisi 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan supervise penilaian 
proses pembelajaran abad 21 
menggunakan Teknik, metode dan 
instrument yang telah diterima selama 
kegiatan pelatihan PKB, dari hasil 
pelaksanaan paktek supervisi 
pembelajaran kepala madrasah menyusun  
laporan hasil pelaksanaan supervise 
sebagai bentuk tagihan kegiatan On The 
Job Learning.  
3) In Service Learning 2 (IN-2) 

Setelah pelaksanaan kegiatan On The 
Job Learning kepala madrasah mengikuti 
kegiatan PKB kembali yaitu pada kegiatan 
In Service Learning ke 2 (IN-2) yang 
dilaksanakan pada tanggal 23 November 
2021 secara tatap muka bertempat di Aula 
MTs Putra Putri Lamongan. Kegiatan PKB 
pada IN-2 adalah refleksi terhadap hasil 
kegiatan OJL praktek supervisi 
pembelajaran di madrasah masing-
masing yang disampaikan oleh kepala 
madrasah melalui presentasi.  Penulis 
melakukan penilaian terhadap peserta 
pada melalui hasil laporan supervise 
pemeblajaran yang telah disusun, 
penilaian dilakukan terhadap aspek-
aspek yang meliputi: 1). kesesuaian isi 
kalimat  deskripsi hasil pengamatan 
semua butir instrumen, 2) kesesuaian isi 
kalimat rekomendasi semua butir 
instrument, 3) kesesuaian isi kalimat 
tindak lanjut dengan rekomendasi, dan 4) 
kesesuaian isi penulisan laporan hasil 
supervise pembelajaran.  

Adapun nilai rata-rata tes 
kemampuan praktek pelaksanaan 
supervisi pembelajaran dari hasil analisis 
laporan pelaksanaan supervisi 
pembelajaran yang telah dilakukan kepala 
madrasah pada kegiatan On The Job 
Learning (OJL) pertama diperoleh nilai 
rata-rata 59. Hasil tersebut bahwa kepala 
madrasah yang memperoleh nilai ≥ 70 
hanya 2 orang yaitu sebesar 9 % artinya 
lebih kecil dari persentase ketuntasan 
yang dikehendaki yaitu sebesar ≥ 50 %. 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pada siklus pertama  secara kelompok 
peserta PKB  kepala madrasah pada KKM 
MTs Lamongan 2 sebagian besar masih 
kesulitan dalam melaksanakan supervisi 
pembelajaran sesuai dengan instrumen 
pada KMA nomor 624 Tahun 2021. 

Pada pelaksanaan kegiatan PKB  
kepala madrasah In Service Learning 2 
(IN-2)  diperoleh informasi dari hasil 
pengamatan pada presentasi yang 
dilakukan oleh peserta PKB dan penilaian 
terhadap  laporan hasil supervisi 
pembelajaran pada OJL ke-1 sebagai 
berikut: 

(1) Kepala Madrasah sebagian besar 
belum mampu dalam 
menganalisis isi butir instrumen 
supervisi pembelajaran, hal ini 
dilihat dari deskripsi hasil 
pengamatan melalui instrumen 
supervisi pembelajaran yang 
disampaikan pada presentasi dan 
laporan masih terlalu umum 
(kurang spesifik). 

(2) Kepala Madrasah sebagian besar 
kurang maksimal dalam 
pelaksanaan supervsi 
pembelajaran sesuai KMA 624 
Tahun 2021, hal tersebut dapat 
dilihat dari deskripsi rekomendasi 
pada instrumen hasil supervisi 
pembelajaran yang disampaikan 
pada presentasi dan laporan 
masih yang belum mencerminkan 
tentang tujuan yang diharapkan 
pada KMA nomor 624 Tahun 
2021. 

c) Revisi Rancangan 

Hasil pelaksanaan supervise 
pembelajaran yang dilakukan pada 
kegiatan On The Jon Learning 1 siklus I ini 
masih terdapat kekurangan, sehingga 
perlu adanya revisi dan perbaikan untuk 
dilakukan  pada siklus 2. Kegiatan revisi  
dilaksanakan pada kegiatan PKB In 
Service Learning ke 2 (IN-2), revisi 
rancangan dilakukan berdasarkan 

kesulitan dan kelemahan yang diperoleh 
dari pelaksanaan supervisi pembelajaran 
pada siklus 1 yaitu kepala madrasah harus 
memahami terlebih dahulu secara 
mendalam tentang kandungan isi dan 
maksud setiap butir pada instrumen 
dengan cara melakukan analisis terhadap 
semua butir   instrument supervise 
pembelajaran. 

  
B.   Kegiatan pada SIKLUS  II 

a) Tahap perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 
mempersiapkan perangkat pembinaan 
yang terdiri dari  rencana kegiatan 
pelatihan atau skenario pelatihan dan 
pendampingan   
b) Tahap kegiatan dan pelaksanaan 

Pelaksanaan  kegiatan pelatihan PKB  
untuk  siklus  II  dilaksanakan  pada 
tanggal 28 November 2021 di Aula MTs 
Putra Putri Lamongan yang diikuti oleh 22 
kepala madrasah pada KKM MTs 
Lamongan wilayah 2. 

Adapun proses pelatihan dan 
pendampingan mengacu pada rencana/ 
skenario pelatihan yang telah disusun 
dengan memperhatikan revisi pada siklus 
I sehingga kesalahan atau kekurangan 
pada siklus I tidak terulang lagi pada 
siklus II. Pada kegiatan pelatihan dan 
pendampingan IN-2 peneliti sebagai 
pengawas bina KKM MTs Lamongan 
wilayah 2 dan sekaligus sebagau nara 
sumber kegiatan PKB melakukan 
pendampingan kepada kepala madrasah 
untuk melakukan analisis terhadap butir-
butir instrumen supervisi pembelajaran 
pada KMA 624 Tahun 2021 yang 
dilakukan secara kelompok, peserta 
kegiatan dibagi menjadi 3 kelompok yang 
masing-masing kelompok melakukan 
analisis butir instrumen aspek 
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 
pembelajaran dan penilaian 
pembelajaran, bahan referensi analis butir 
instrumen dapat berasal dari berbagai 
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sumber referensi yang sesuai. Hasil 
analisis setiap kelompok dilakukan 
presentasi untuk dilakukan refleksi dan 
evaluasi dalam rangka penyempurnaan, 
hasil kerja kelompok peserta berupa  
instrumen supervisi pembelajaran yang 
sudah dilengkapi dengan analisis pada 
setiap butirnya disepakati untuk dijadikan 
instrumen pada kegiatan supervisi 
pembelajaran siklus II. Pada akhir 
kegiatan IN-2 dilakukan penyusunan 
Rencana Tindak Lanjut (RTL) yaitu 
pelaksanakan On The Job Learning ke-2 
(ON-2) kegiatan supervisi pembelajaran 
terhadap  guru yang belum dilakukan 
supervisi pada madrasahnya. Untuk 
memudahkan kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
penulis menyusun aplikasi excel 
sederhana yang memuat instrumen 
supervisi pembelajaran yang telah 
dilengkapi analisis pada setiap butir 
indikator instrument, hal ini dilakukan 
dengan tujuan agar lebih memudahkan 
kepala madrasah dalam melaksanakan 
supervise pembelajaran. Pelaksanaan 
supervisi pada siklus ini dilaksanakan 
pada tanggal 6 – 11 Desember 2021. 

Pengamatan langsung atau observasi 
terhadap pelaksanaan supervisi 
pembelajaran dilakukan terhadap 4 
kepala madrasah binaan penulis yaitu 
MTs Putra Putri Lamongan, MTs 
Roudlotul Qur’an, MTs Nurul Ulum 
Tikung dan MTs Thoriqul Ulum 
Lamongan. Adapun pengamatan 
supervisi pembelajaran terhadap kepala 
madrasah peserta PKB yang lain 
dilakukan melalui rekaman video 
pelaksanaan supervisi dan hasil penulisan 
laporan supervise pembelajaran. Dari 
hasil kegiatan pelaksanaan supervisi 
pembelajaran pada On The Job Learning 
ke-2 diperoleh data hasil penilaian pada 
siklus 2 yaitu diperoleh nilai rata-rata 
peningkatan  kemampuan  kepala 
madrasah tentang pengetahuan 
pengelolaan supervisi pembelajaran 

terhadap guru yang diperoleh melalui 
postest pada akhir kegiatan PKB IN-2 
adalah 70,9. Sedangkan  dari hasil 
penilaian kemampuan kepala madrasah 
dalam melakukan supervisi pembelajaran 
dengan menggunakan instrumen yang 
sudah dilengkapi analis butir instrumen 
dilihat dari hasil penulisan laporan 
pelaksanaan supervisi pembelajaran pada 
OJL ke-2 diperoleh hasil bahwa kepala 
madrasah yang memperoleh nilai ≥ 70 
sebanyak 15 orang yaitu sebesar 70% 
artinya lebih tinggi dari persentase  yang 
dikehendaki. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
pada siklus 2  peserta PKB  kepala 
madrasah pada KKM MTs Lamongan 2 
sebagian besar telah mampu 
melaksanakan supervisi pembelajaran 
dengan baik dan efektif  sesuai dengan 
tujuan yang tercantum pada KMA nomor 
624 Tahun 2021. 

 
C.   Pembahasan Antar Siklus 

Dari data-data yang telah diperoleh 
selama penelitihan dapat di uraikan 
sebagai berikut : 

Pada siklus I berdasarkan hasil 
pengamatan diketahui bahwa kepala 
madrasah telah mengikuti kegiatan 
pelatihan PKB dengan aktif selama proses 
kegiatan PKB berlangsung hal tersebut 
dapat dilihat dari prosentase kehadiran 
dan respon terhadap pembelajaran yang 
dapat dilihat dari daftar hadir dan respon 
hasil evaluasi terhadap layanan 
pembelajaran pada kegiatan In Service 
Learning (IN) melalui alat evaluasi smile 
face dan bull eyes. Selama proses kegiatan 
PKB pada IN-1 kepala madrasah telah 
melaksanakan semua tugas On The Job 
Learning praktik pelaksanaan supervisi 
pembelajaran sesuai KMA Nomor 624 
Tahun 2021 dengan baik. Meskipun 
keefektifan dari hasil supervise 
pembelajaran yang telah dilakukan belum 
sempurna. 
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Pada siklus II setelah dilakukan 

pelatihan dan pendampingan terhadap 
kepala madrasah peserta kegiatan PKB 
pada kegiatan In Service Learning ke-2 
tentang  pelaksanaan supervisi 
pembelajaran, dimana pada kegiatan 
tersebut pelatihan diawali dengan 
kegiatan melakukan analisis setiap butir 
indikator pada semua aspek instrumen 
supervisi pembelajaran sesuai KMA 
Nomor 624 Tahun 2021, selanjutnya dari 
hasil pelatihan yang telah dilakukan 
simulasi pada kegiatan PKB tersebut, 
selanjutnya kepala madrasah  
mengimplementasikan hasil pelatihan 
berupa analisis butir instrumen yang 
sudah disusun dalam bentuk aplikasi 
excel tersebut  pada kegiatan On The Jon 
Learning ke-2 dengan melakukan 
supervise pembelajaran terhadap guru 
dimadrasahnya. Hasil pengamatan 
terhadap 4 kepala madrasah binaan 
penulis mereka  telah dapat melaksanakan 
supervise pembelajaran  dengan efektif 
tanpa kesulitan, hal tersebut dapat dilihat 
dari penulisan deskripsi hasil pengamatan 
dan penulisan deskripsi rekomendasi 
hasil pengamatan sudah jelas dan dapat 
diterjemahkan oleh guru dengan mudah  
sehingga mudah untuk ditindak lanjuti. 
Namun yang  perlu diperhatikan  untuk 
tindakan selanjutnya adalah kepala 
madrasah sebagai supervisor hendaknya 
memaksimalkan pelaksanaan kegiatan 
supervise pembelajaran sesuai dengan 
pedoman yang sudah ada agar tujuan 
meningkatkan mutu pembelajaran abad 
21 dapat tercapai yaitu dengan cara 
mengimplementasikan rekomendasi hasil 
supervisi pembelajaran dalam bentuk 
kegiatan tindak lanjut pelaksanaan 
supervise pembelajaran yaitu 
peningkatan kompetensi guru  melalui 
kegiatan pembinaan, pelatihan/ 
workshop atau kegiatan Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) lainnya. 
Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) 
kegiatan PKB kepala madrasah yaitu  

Menyusun tim supervisi di madrasah dan 
melakukan sosialisasi dan pelatihan 
tentang tekhnik pelaksanaan supervisi 
pembelajaran sesuai KMA nomor 624 
tahun 2021 kepada tim supervisi 
pembelajaran. Dari pelaksanaan supervisi 
pembelajaran yang benar diharapkan 
dapat meningkatkan profesionalisme 
guru dan sekaligus meningkatkan mutu 
pembelajaran abad 21. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

selama dua siklus dan berdasarkan   

seluruh   pembahasan   serta   analisis   

yang   telah   dilakukan   penulis dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan   hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan 
strategi Analisis Butir Instrumen 
Supervisi (ABIS) dalam  rangka 
meningkatkan  pemahaman kepala 
madrasah tentang isi dan maksud 
setiap butir indikator pada instrumen 
supervisi pembelajaran pada KMA 
Nomor 624 Tahun 2021 memiliki 
dampak positif terhadap 
peningkatkan kemampuan kepala 
madrasah dalam melaksanakan 
supervisi pembelajaran terhadap 
guru. Ini dapat dilihat dari semakin 
tingginya pemahaman kepala 
madrasah (rata-rata hasil pretest  dan 
postest kepala madrasah   meningkat  
yaitu nilai pretest 46,4 dan nilai 
postest 70,9. 

2. Kemampuan   Kepala   Madrasah   
dalam pelaksanaan supervisi 
pembelajaran pada siklus II dengan 
menggunakan aplikasi instrumen 
yang telah dilengkapi dengan analisis 
butir instrumen mengalami 
peningkatan. Hal tersebut dapat  
dilihat dari meningkatnya nilai 
kemampuan kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervisi pembelajaran 
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pada kegiatan On The Job Learning 
ke-2 melalui pengamatan atau 
observasi terhadap pelaksanaan 
supervisi pembelajaran pada 4 kepala 
madrasah binaan dan melalui 
penilaian hasil pelaporan supervisi 
pembelajaran terhadap guru di 
madrasahnya. Adapun rata-rata nilai 
kemampuan kepala madrasah dalam 
pelaksanaan supervise pembelajaran 
pada siklus I adalah 59 dan pada 
siklus II adalah 72,6. Hal ini secara 
tidak langsung berdampak positif 
terhadap peningkatan kemampuan 
guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran abad 21.  
 

B. Saran 

Untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran abad 21 kepala madrasah 
hendaknya melakukan supervisi 
pembelajaran sesuai dengan KMA No. 624 
tahun 2021 beserta juknisnya yaitu: 
1. Kepala madrasah  hendaknya   

memahami tentang konsep dan 
prinsip serta instrumen yang akan 
digunakan dalam pelaksanaan 
supervise pembelajaran melakukan 
analisis tentang muatan dan maksud 
setiap butir pada instrumen 
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ABSTRACT 

This scientific work is the result of research on increasing 

teacher professionalism in an effort to optimize the moral 

development of students. This work was written with more 

emphasis on an analytical approach to thinking by focusing 

on the search for various concepts, in particular to find the 

link between increasing teacher professionalism in 

preventing the moral decadence of students. The operational 

steps taken by the author in this study went through several 

stages, starting from the stage of determining the object or 

subject matter that was considered interesting enough to be 

studied, then formulating the problem in the form of a title 

and then limiting it so that the scope of research was not too 

broad, then collected data. -data or information by collecting 

literature books, related to the problem under study, and 

reviewing and managing the data so that there is no absurdity 

in its presentation. The result is known that philosophically 

education is not only a knowledge transfer activity, but the 

development of the potential of students. And to carry out this 

heavy task, professional teachers who have competence are 

needed, so that they can carry out their roles and functions to 

the fullest, including dealing with juvenile delinquency among 

students. The problem of moral decadence in the form of 

juvenile delinquency can actually be prevented by building 

character or morals. This is because humans (students) have 

noble character, can maintain the sanctity of their souls, can 

overcome the pressure of the shaitanic lusts, and hold fast to 

the joints of faith. 

Keywords: Teacher Professionalism, Optimization, Moral 

Development, Students 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini merupakan karya hasil penelitian tentang 

peningkatan profesionalisme guru dalam upaya optimalisasi 

pembinaan akhlak peserta didik. Karya ini ditulis dengan 

lebih menekankan pada pendekatan analisis pemikiran 

dengan menitikberatkan pada pencarian berbagai konsep, 

khususnya untuk mencari kaitan antara peningkatan 

profesionalisme guru dalam mencegah terjadinya dekadensi 

moral peserta didik. Langkah oprasional yang dilakukan 

penulis dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, mulai 

mailto:nurendahmanela@gmail.com


 

948 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 

 

PENDAHULUAN
Belum lama ini dunia pendidikan 

dihebohkan kasus pengeroyokan pelajar 
di Pontianak hingga menyebabkan 
seorang siswi SMP tewas. Juga kasus 
tawuran pelajar di Jakarta Pusat yang 
memakan korban jiwa (detik.com, 22 Mei 
2022). Dua peristiwa tersebut tentu jadi 
contoh potret fenomena terjadinya 
dekadensi moral di kalangan remaja yang 
meresahkan. Yang lebih meresahkan lagi, 
fenomena dekadensi moral tersebut 
bukan hanya sebatas itu, tetapi juga 
merambah pada hal lain, termasuk 
minuman keras, narkoba, hingga 
hubungan sex di luar nikah di kalangan 
remaja, termasuk di dalamnya adalah 
pelajar. Ironisnya, sekolah atau madrasah 
yang semestinya menjadi lembaga yang 
mampu membina moral dan akhlak siswa, 
justru pada beberapa kasus jadi ajang 
transit kejahatan remaja. Tentu saja, guru 
sering dijadikan kambing hitam sebagai 

pihak paling bertangung jawab atas 
munculnya wabah dekadensi dimaksud. 

Banyaknya kenakalan remaja/siswa 
yang mengakibatkan dekadensi moral, 
sekolah atau madrasah sering dituntut 
untuk bertanggung jawab dengan 
keadaan itu. Sekolah atau madrasah 
sebagai sebuah lembaga pendidikan 
diharapkan tidak hanya sebatas sebagai 
tempat transfer of knowledge 
(pengembangan ilmu pengetahuan), 
tetapi juga diharapkan memberi bekal 
cukup dalam membentuk kepribadian 
siswa yang tangguh dalam menghadapi 
era globalisasi abad 21 ini. Ajaran-ajaran 
moral dan tata nilai yang berlaku di 
masyarakat, juga menjadi prioritas yang 
tidak dapat diabaikan sekolah atau 
madrasah untuk ditanamkan pada siswa. 
Hal ini juga sudah tercantum dalam 
undang-undang sistem pendidikan 
nasional 2003, bab I, pasal I, ayat I (Asep 

tahap menetapkan objek atau pokok-pokok permasalahan 

yang dianggap cukup menarik untuk diteliti, lalu 

memformulasikan masalah itu kedalam berbentuk judul dan 

selanjutnya membatasinya yang dimaksud agar secope 

penelitian tidak terlalu luas, lalu mengumpulkan data-data 

atau informasi dengan mengumpulkan buku-buku literatur, 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan menelaah 

dan mengelola data agar tidak terjadi keabsrudan dalam 

penyajiaannya. Hasilnya diketahui bahwa secara filosofis 

pendidikan bukan hanya sebagai kegiatan transfer 

pengetahuan semata, tetapi pengembangan potensi peserta 

didik. Dan untuk mengemban tugas berat itu dibutuhkan guru-

guru professional yang memiliki kompetensi, sehingga bisa 

melaksanakann peran dan fungsinya secara maksimal, 

termasuk menangani kenakalan remaja di kalangan siswa. 

Persoalan dekadensi moral berupa kenakalan remaja 

sebenarnya bisa dicegah dengan pembangunan karakter atau 

akhlak. Hal ini karena manusia (siswa) berakhlak mulia, dapat 

menjaga kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa 

nafsu syahwat syaithoniah, dan berpegang teguh kepada 

sendi-sendi keimanan. 

Kata kunci:  Profesionalisme Guru, Optimalisasi, 

Pembinaan Akhlak, Peserta Didik 
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Purnama Bahtiar, Kedaulatan Rakyat, 
2005:12). 

Berkaitan dengan hal tersebut, 
sekolah atau madrasah mempunyai 
peranan penting dalam mempersiapkan 
anak didik agar tidak hanya cerdas atau 
pandai saja, tetapi juga harus bertakwa, 
berprilaku baik, bertanggung jawab, dan 
mempunyai etika baik. Sekolah ataupun 
madrasah berperan menumbuh 
kembangkan, membentuk, dan 
memproduksi pendidikan berwawasan 
ranah kongnitif, afektif, dan psikomotorik, 
sehingga dapat membentuk karakter yang 
kuat dalam mengembangkan life skills 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Harus diakui bahwa dekadensi moral 
berupa kenakalan remaja pada siswa 
sering terjadi pada tingkat SLTP dan 
SLTA. Pada usia tersebut, siswa 
mempunyai kecenderungan besar untuk 
mencoba sesuatu karena memiliki rasa 
ingin tahu dan kebutuhan aktualisasi diri. 
Hal tersebut biasanya disalurkan secara 
negatif, seperti merokok, membolos, 
berkelahi, melanggar tata tertib sekolah, 
tidak sopan terhadap guru dan sesama 
teman, mencontek ketika ujian dan 
sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, 
diperlukan sebuah usaha sungguh-
sungguh dari lembaga pendidikan untuk 
mengantisipasi berbagai bentuk 
kenakalan siswa di sekolah atau 
madrasah. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah membangun akhlak 
siswa berbudi pekerti luhur, bertanggung 
jawab, berkepribadian kuat, dan jujur 
serta membentuk karakter yang kuat 
dalam pengembangan life skills dalam 
kehidupannya.  

Pendidikan merupakan faktor utama 
dalam pembentukan pribadi manusia. 
Pendidikan sangat berperan dalam 
membentuk baik atau buruknya pribadi 
manusia menurut ukuran normatif. 
Menyadari akan hal itu, pemerintah juga 
sangat serius menangani bidang 

pendidikan, sebab dengan sistem 
pendidikan yang baik diharapkan muncul 
generasi penerus bangsa yang berkualitas 
dan mampu menyesuaikan diri untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

Reformasi pendidikan merupakan 
bentuk respon atas perkembangan 
tuntutan global sebagai suatu upaya 
untuk mengadaptasikan sistem 
pendidikan yang mampu mengembang-
kan sumber daya manusia untuk 
memenuhi tuntutan jaman yang sedang 
berkembang. Melalui reformasi 
pendidikan, pendidikan harus 
berwawasan masa depan yang 
memberikan jaminan bagi perwujudan 
hak-hak azasi manusia untuk 
mengembangkan seluruh potensi dan 
prestasinya secara optimal guna 
kesejahtraan hidup di masa depan.  

Apalagi di era industry 4.0 seperti 
sekarang ini, kita tidak bisa lagi 
berpangku tangan hanya sebagai 
penonton, tetapi harus menjadi pemain. 
Peran pemain menuntut kemampuan 
untuk menghadapi tantangan dalam era 
global. Hal ini perlu disadari karena 
dalam era seperti ini tantangan untuk 
bersaing semakin kuat. Persaingan pada 
tingkat global berkembang seiring dengan 
pengaruh seluruh inovasi teknologi dan 
komunikasi yang dapat menebus dan 
mengubah sifat hidup dan pekerjaan. 

Perkembangan secara global 
menunjukan semakin dibutuhkannya 
keahlian profesional. Meningkatnya 
tuntutan masyarakat atas kebutuhan 
keahlian profesional dan sikap profesional 
menimbulkan suatu reaksi yang 
berkembang cepat di masyarakat yang 
bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai 
perkembangan di berbagai bidang yang 
semakin kompleks dan membutuhkan 
penanganan dan pengamanan yang 
semakin sempurna. Dengan demikian, 
maka diperlukan sumber daya manusia 
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yang memiliki ketangguhan daya saing 
dan kualitas yang tinggi. 

Sumber daya manusia seperti itu 
sangat dibutuhkan oleh bangsa dan 
negara.Kesuksesan menghasilkan warga 
negara sebagai sumber daya manusia 
(SDM) kompetitif dan berkualitas ini 
sangat tergantung pada kualitas 
penyelenggara kegiatan pendidikan. 
Guru dan tenaga kependidikan 
mengemban peran penting dalam 
mempersiapkan sumber daya manusia 
bermoral dan berakhlak mulia, serta 
berkepribadian sebagai manusia 
Indonesia seutuhnya. Di sinilah 
pentingnya pentingnya guru-guru 
professional untuk mengembang tugas 
berat tesrebut. 

Persoalannya, apakah guru-guru 
yang ada sekarang ini sudah professional 
dan sudah memiliki sikap profesionalisme 
jadi guru professional sebagaimana 
diinginkan? Atas dasar ini penulis merasa 
tertarik melakukan research lebih 
mendalami, termasuk efektivitas 
pembinaan akhlak siswa di tengah 
fenomena dekadensi moral belakangan ini 
yang dilakukan para guru. 

 
METODOLOGI PENULISAN  

Tulisan ini pada dasarnya bersifat 
deskriftif analisis, mencari uraian yang 
menyeluruh dan cermat tentang data-data 
berkaitan dengan topik yang telah 
ditentukan. Dalam langkah ini terdapat 
upaya penulis untuk mengumpulkan 
data, menginterpretasi suatu sistem 
pemikiran ataupun konsepkonsep yang 
telah ada. Metode ini mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1 Memusatkan pada pemecahan 

masalah yang ada kaitannya dengan 
topik yang bersifat aktual. 

2 Menyusun data-data yang diperoleh 
kemudian menganalisanya. (Winarno 
Surakhman, 1990: 140). 
Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini lebih menekankan pada 

pendekatan analisis pemikiran, dengan 
menitikberatkan pada pencarian berbagai 
konsep. Untuk menganalisisnya penulis 
mengunakan cara berfikir deduktif. 
Adapun langkah oprasionalnya dalam 
penelitian ini dilakukan melalui beberapa 
tahap sebagai berikut: 
1. Menetapkan objek atau pokok-pokok 

permasalahan yang dianggap cukup 
menarik untuk diteliti dan membuat 
pokok-pokok pembahasan. 

2. Memformulasikan masalah tersebut 
kedalam berbentuk judul dan 
selanjutnya membatasinya yang 
dimaksud agar secope penelitian 
tidak terlalu luas. 

3. Mengumpulkan data-data atau 
informasi yakni dengan 
mengumpulkan buku-buku literatur, 
yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. 

4. Menelaah dan mengelola data, yang 
dimaksud agar tidak terjadi 
keabsrudan atau ketidakteraturan 
dalam penyajiaannya. 

 

PEMBAHASAN 
1. Guru  

Guru adalah salah satu unsur manusia 
dalam proses pendidikan (Syaiful Bahri 
Djamarah. 2002:73). Dalam proses 
pendidikan di madrasah, guru memegang 
tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan 
pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas 
menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke 
dalam otak anak didik, sedangkan sebagai 
pendidik guru bertugas membimbing dan 
membina anak didik agar menjadi 
manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, 
dan mandiri. Djamarah berpendapat 
bahwa baik mengajar maupun mendidik 
merupakan tugas dan tanggung jawab 
guru sebagai tenaga professional. 

Tugas berat dari seorang guru ini 
pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan 
oleh guru yang memiliki kompetensi 
professional tinggi. Guru memegang 
peranan sentral dalam proses belajar 
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mengajar, untuk itu mutu pendidikan di 
madrasah sangat ditentukan oleh 
kemampuan yang dimiliki seorang guru 
dalam menjalankan tugasnya. Menurut 
Aqib guru adalah paktor penentu bagi 
keberhasilan pendidikan di sekolah, 
karena guru merupakan sentral serta 
sumber kegiatan belajar mengajar (Zainal 
Aqib, 2002:32). Lebih lanjut dinyatakan 
guru merupakan komponen berpengaruh 
dalam peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan atau kompetensi 
professional dari seorang guru sangat 
menentukan mutu pendidikan. 

Dalam Islam, guru atau pendidik 
adalah siapa saja yang bertanggung jawab 
terhadap  perkembangan anak didik. Di 
dalam Islam orang yang bertanggung 
jawab terhadap pendidikan adalah orang 
tua (ayah dan ibu) anak didik. Tanggung 
jawab itu sekurang-kurangnya 
disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena 
kodrat, yaitu karena orang tua 
ditakdirkan menjadi orang tua anaknya 
dan karena itu ia ditakdirkan jadi orang 
tua anaknya; kedua, karena kepentingan 
kedua orang tua, yaitu orang tua 
berkepentingan terhadap kemajuan 
perkembangan anaknya, sukses anaknya 
adalah sukses orang tua juga. 

Pengaruh pendidikan di rumah 
tangga terhadap perkembangan anak 
memang amat besar, mendasar, 
mendalam. Akan tetapi pada zaman 
modern ini pengaruh itu boleh dikatakan 
terbatas pada perkembangan aspek 
apektif, yaitu perkembangan sikap. 
Pengaruh pendidikan di sekolah juga 
besar dan luas tetapi hampir-hampir 
hanya pada segi perkembangan kognitif 
(pengetahuan) dan psikomotor 
(keterampilan). 

Pengaruh yang diperoleh di sekolah 
hampir seluruhnya berasal dari guru yang 
mengajar di kelas. Jadi guru yang 
dimaksud disini ialah pendidik yang 
memberikan pelajaran pada murid; 

biasanya guru adalah pendidik yang 
memegang mata pelajaran di sekolah. Jadi 
Guru adalah pendidik professional, 
karenanya secara implisit ia telah 
merelakan dirinya menerima dan 
memikul sebagian tanggung jawab 
pendidikan yang terpikul di pundak para 
orang tua. Karena mereka ini tatkala 
menyerahkan anaknya ke sekolah, 
sekaligus berarti pelimpahan sebagian 
tanggung jawab pendidikan anaknya 
kepada guru. 

Salah satu hal yang amat menarik 
pada ajaran Islam adalah penghargaan 
Islam yang sangat tinggi terhadap guru. 
Sehingga dengan begitu tingginya 
penghargaan terhadap guru, Islam 
menempatkan kedudukan guru setingkat 
di bawah kedudukan nabi dan rasul. 
Mengapa demikian? Karena guru selalu 
terkait dengan ilmu pengetahuan, 
sedangkan Islam amat menghargai ilmu 
pengetahuan. 

Penghargaan Islam terhadap ilmu 
tergambar sangat dalam antara lain hadits 
yang artinya sebagai berikut, yang dikutip 
dari buku Asama Hasan Fahmi (1979:165): 

Tinta ulama lebih berharga dari pada 
darah syuhada. (2).Orang berpengetahuan 
melebihi orang yang senang beribadat, yang 
berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya 
untuk mengerjakan salat, bahkan melebihi 
kebaikan orang yang berperang di jalan Allah, 
(3). Apabila meninggal seorang alim, maka 
terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak 
dapat diisi kecuali oleh orang alim yang lain. 

Jadi, kedudukan orang alim dalam 
Islam itu dihargai tinggi bila orang itu 
mengamalkan ilmunya. Mengamalkan 
ilmu dengan cara mengajarkan ilmu itu 
kepada orang lain adalah suatu 
pengalaman yang paling dihargai oleh 
Islam. Asma Hasan Fahmi (1979:166) 
mengutip kitab Ihya’Al-Ghozali yang 
mengatakan siapa memilih pekerjaan 
mengajar maka ia sesungguhnya telah 
memilih pekerjaan besar dan penting. 
Sebenarnya tingginya kedudukan guru 



 

952 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
dalam Islam merupakan realisasi ajaran 
islam itu sendiri. Islam memuliakan ilmu 
pengetahuan; pengetahuan didapat dari 
belajar dan mengajar; yang belajar adalah 
calon guru dan yang mengajar adalah 
guru. Maka, di situ letaknya Islam sangat 
memuliakan guru (Ahmad Tafsir, 
1994:76). 

Sementara pendapat lain menyatakan 
guru adalah pendidik profesional, karena 
itu secara implisit ia telah merelakan 
dirinya menerima dan memikul sebagian 
tanggung jawab pendidikan yang terpikul 
di pundak para orang tua. Mereka ini 
ketika menyerahkan anaknya ke sekolah 
atau madrasah sekaligus berarti 
pelimpahan sebagian tanggung jawab 
pendidikan anaknya kepada guru. Hal 
itupun menunjukan pula bahwa orang tua 
tidak mungkin menyerahkan anaknya 
kepada sembarang guru sekolah karena 
tidak sembarang orang dapat menjabat 
guru (Muhtarom, 1984:38). 

Guru dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia edisi kedua 1991 diartikan 
sebagai orang yang pekerjaannya (mata 
pencahariannya) mengajar. Tapi 
sesederhana inikah arti guru? Kata guru 
yang dalam bahasa Arab disebut mu’allim 
dan dalam bahasa Inggris teacher itu 
memang memiliki arti sederhana, yakni A 
person whose occupation is teaching other 
(McLeod, 1989). Artinya, guru adalah 
seseorang yang pekerjaannya mengajar 
orang lain. 

Guru sebagai pendidik ataupun 
pengajar merupakan faktor penentu 
kesuksesan setiap usaha pendidikan. 
Itulah sebabnya setiap perbincangan 
mengenai pembaruan kurikulum, 
pengadaan alat-alat belajar sampai pada 
kriteria sumber daya manusia yang 
dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu 
bermuara pada guru. Hal ini menunjukan 
betapa signifikan posisi guru dalam dunia 
pendidikan (Muhibin Syah, 2000 : 223). 

Di negara-negara Timur sejak dahulu 
guru sanagat dihormati oleh masyarakat. 

Orang India dahulu, menganggap guru 
itu sebagai orang suci dan sakti. Di 
Jepang, guru disebut sensei, artinya 
“yang lebih dahulu lahir”, “yang lebih 
tua”. Di Inggris, guru itu dikatakan 
“teacher” dan di Jerman”der Lehrer, 

keduanya berarti “pengajar”. Akan tetapi 
kata  guru sebenarnya bukan saja 
mengandung arti “pengajar”, melainkan 
juga “pendidik”, baik didalam maupun 
diluar sekolah. Ia harus jadi penyuluh 
masyarakat. Agama Islam sangat 
menghargai orang-orang yang berilmu 
pengetahuan (guru/ulama), sehingga 
hanya mereka sajalah yang pantas 
mencapai tarap ketinggian dan keutuhan 
hidup, sebagaimana dijelaskan dalam 
(Q.S. Al_Mujadilah:11). 

Nurni Jamal, (1984:39) menyatakan 
bahwa apabila dilihat dari ilmu 
pendidikan Islam, maka secara umum 
bahwa untuk menjadi guru yang baik dan 
diperkirakan dapat memenuhi tanggung 
jawab yang dibebankan kepadanya 
hendaknya bertaqwa kepada Allah, berilmu, 
sehat jasmaniahnya, baik akhlaknya, 
bertanggung jawab dan berjiwa nasional.  

Syarat guru dalam pendidikan Islam, 
menurut Soejono yang dikutip Ahmad 
Tafsir (1994:80), 1) tentang umur, harus 
sudah dewasa, 2) tentang kesehatan, 
harus sehat jasmani dan rohani, 3) tentang 
kemampuan mengajar,ia harus ahli, 4) 
harus berkesusilaan dan berdedikasi 
tinggi. Uraian ini hampir sama seperti 
diungkapkan Munir Mursi (1977:97), 
tatkala membicarakan syarat guru kuttab 
(semacam sekolah dasar di Indonesia), 
menyatakan syarat terpenting bagi guru 
dalam Islam adalah syarat keagamaan. 
Syarat guru dalam Islam dalam 
pandangan beliau: (1) umur, harus sudah 
dewasa, (2) kesehatan, harus sehat 
jasmani dan rohani, (3) keahlian, harus 
menguasai bidang yang diajarkannya dan 
menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu 
mengajar), dan yang ke (4) harus 
berkepribadian muslim. 
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Dengan demikian maka bisa 

dismpulkan bahwa guru adalah manusia 
yang memiliki kepribadian sebagai 
individu. Kepribadian guru, seperti 
halnya kepribadian pada umumnya 
terdiri atas aspek jasmaniah, intelektual, 
sosial, emosional, dan moral. Seluruh 
aspek kepribadian tersebut terintegrasi 
membentuk satu kesatuan utuh, yang 
memilki ciri-ciri yang khas. Integritas dan 
kekhasan ciri-ciri individu terbentuk 
sepanjang perkembangan hidupnya, yang 
merupakan hasil perpaduan dari ciri-ciri 
dan kemampuan bawaan dengan 
prolehan dari lingkungan dan 
pengalaman hidupnya. (Nana Syaodih S : 
2004:252). Keadaan inilah yang 
melatarbelakangi peningkatan 
profesionalisme guru dalam upaya 
optimalisasi pembinaan akhlak peserta 
didik.  

 
2. Akhlak  

Secara bahasa, akhlak berasal dari 
khulŭq yang berarti budi pekerti, perangai 
tingkah laku atau tabiat. Berakar dari kata 
Khalaqa yang berarti menciptakan, seakar 
dengan kata Khâliq (pencipta), mahluk 
(yang diciptakan).  

Kajian kebahasaan tentang akhlak ini 
mengisyaratkan bahwa dalam akhlak 
tercakup pengertian terciptanya 
keterpaduan antara kehendak khâlik 
(Tuhan) dengan perilaku (mahluk) 
manusia. Atau dengan kata lain tata 
perilaku seseorang terhadap orang lain 
dan lingkungannya yang mengandung 
nilai akhlak yang hakiki manakala 
tindakan atau perilaku itu didasarkan 
kepada kehendak Tuhan (Yunahar Ilyas, 
2002:1).  

Menurut Ibnu Miskawaih, kata akhlak 
merupakan sinonim dari kata Al-Adab, 
yang artinya perilaku terpuji bagi 
manusia yakni perilaku yang baik. Dalam 
pengertian sehari-hari akhlak umunya 
disamakan artinya dengan budi pekerti, 
kesusilaan, sopan santun dalam bahasa 

Indonesia (Mansur, 1997: 28). Pengertian 
akhlak adalah kemauan yang kuat tentang 
sesuatu yang dilakukan secara berulang-
ulang yang mengarah kepada kebaikan 
dan keburukan (Departemen Agama, 
1986:1). 

 

 عنھا  راسحة النفس  في ثةیھ عن عبارة  فاالخلق

 الي رحاجةیغ سرمنیو بسھولة تصدراالفعال 

 ة یفكرورؤ

Artinya : 
Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan 
dengan gampang dan mudah, tanpa 
memerlukan pemikiran dan pertimbangan 
(Ihya Ulumuddin, Jilid 3, tanpa tahun:52) 

 
Dari pendapat para ahli akhlak di 

atas, penulis menarik kesimpulan, bahwa 
masih ada perbedaan definisi akhlak, 
yaitu pertama mengatakan, bahwa akhlak 
sama dengan tingkah laku, budi pekerti 
atau perbuatan. 

Sedangkan menurut tata bahasa 
indonesia kata tersebut termasuk kata 
kerja, sementara menurut pendapat 
kedua, akhlak berarti sifat yang termasuk 
kata sifat. Namun dari dua defisini 
berbeda tersebut bisa diambil benang 
merahnya bahwa akhlak merupakan 
kemauan jiwa yang diimplemantasikan 
pada perbuatan atau tingkah laku tanpa 
rekayasa atau paksaan, seperti seseorang 
yang dipaksa untuk berbuat sesuatu, 
maka perbuatan tersebut bukan akhlak 
dia yang sebenarnya. 

Atas dasar itu juga maka keberadaan 
pendidikan sangat penting dan 
menentukan karena pada hakekatnya 
pendidikan merupakan suatu upaya 
mewariskan nilai, yang akan menjadi 
penolong dan penentu umat manusia 
dalam menjalani kehidupannya, sekaligus 
memperbaiki nasib dan peradaban umat 
manusia. Tanpa pendidikan, diyakini 
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bahwa manusia sekarang tidak berbeda 
dengan generasi manusia masa lampau, 
dibandingkan dengan manusia sekarang, 
telah sangat tertinggal baik kualitas 
kehidupan maupun peroses 
pembedaannya. Secara ekstrim bahkan 
dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya 
atau baik buruknya peradaban suatu 
masyarakat, suatu bangsa, akan 
ditentukan oleh bagaimana pendidikan 
yang dijalani oleh masyarakat bangsa 
tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi telah membawa perubahan di 
hampir semua aspek kehidupan manusia 
dimana berbagai permasalahan hanya 
dapat dipecahkan kecuali dengan upaya 
penguasaan dan peningkatan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Perubahan 
tersebut juga telah membawa manusia 
kedalam era persaingan global yang 
semakin ketat. Oleh karena itu, 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia merupakan kenyataan yang 
harus dilakukan secara terencana, terarah, 
intensif, efektif dan efisien dalam proses 
pembangunan, kalau tidak ingin bangsa 
ini kalah bersaing di era industry abad ke-
21 sekarang ini. 

Pendidikan memegang peranan 
sangat penting dalam proses peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. 
Peningkatan kualitas pendidikan 
merupakan suatu proses terintegrasi 
dengan proses peningkatan kualitas 
sumber daya manusia itu sendiri. 
Menyadari pentingnya proses 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, maka pemerintah bersama 
kalangan swasta sama-sama terus 
berupaya mewujudkan amanat tersebut 
melalui berbagai usaha pembangunan 
pendidikan yang lebih berkualitas antara 
lain melalui pengembangan dan 
perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, 
perbaikan sarana pendidikan, 
pengembangan dan pengadaan materi 
ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. Tetapi pada 
kenyataannya upaya pemerintah tersebut 
belum cukup berarti dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. 

Pemerintah menerbitkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. Sistem pendidikan nasional 
dimaksud untuk menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, meningkatkan 
mutu dan relevansi pendidikan, serta 
episiensi manajemen pendidikan untuk 
menghadapi tuntutan perubahan 
kehidupan lokal, nasional, dan global. 
Maka guru merupakan komponen 
berpengaruh dalam meningkatkan mutu 
pendidikan di sekolah atau madrasah 
karena itu kemampuan dan 
profesionalisme dari seorang guru sangat 
menentukan mutu pendidikan (Zainal 
Aqib,2002:32). 

Pada dasarnya tingkat kompetensi 
profesional guru dipengaruhi oleh faktor 
dari dalam guru itu sendiri yaitu 
bagaimana guru bersikap terhadap 
pekerjaan yang di embankan. Sedangkan 
factor luar yang diprediksi berpengaruh 
terhadap kompetensi professional 
seorang guru. Kedudukan guru sebagai 
pendidik dan pembimbing tidak bisa 
dilepaskan dari guru sebagai pribadi. 
Kepribadian guru sangat mempengaruhi 
peranannya sebagai pendidik dan 
pembimbing. Dia mendidik dan 
membimbing para siswa tidak hanya 
dengan bahan yang ia sampaikan atau 
dengan metode-metode penyampaian 
yang digunakannya, tetapi dengan 
seluruh kepribadiannya. Mendidik dan 
membimbing tidak hanya terjadi dalam 
situasi formal, tetapi juga interaksi 
informal, tidak hanya diajarkan tetapi juga 
ditularkan. Pribadi guru merupakan satu 
kesatuan antara sifat-sifat pribadinya, dan 
peranannya sebagai pendidik, pengajar 
dan pembimbing. (Nana Syaodih S. 2004: 
251). 
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Di samping itu juga guru mempunyai 

peranan ganda sebagai pengajar dan 
pendidik. Kedua peran tersebut bisa 
dilihat perbedaannya, tetapi tidak bisa 
dipisahkan. Tugas utama sebagai 
pendidik adalah membantu 
mendewasakan anak. Dewasa secara 
psikologis, sosial, dan moral. Dewasa 
secara psikologis berarti individu telah 
biasa berdiri sendiri, tidak tergantung 
pada orang lain, juga telah mampu 
bertanggung jawab atas segala 
perbuatannya, mampu bersikap objektif. 
Dewasa secara sosial berarti telah mampu 
menjalin hubungan sosial dan kerja sama 
dengan orang dewasa lainnya, telah 
mampu melaksanakan peran-peran sosial 
lainnya.  

Dewasa secara moral, yaitu telah 
memiliki seperangkat nilai yang ia akui 
kebenarannya, ia pegang teguh dan 
mampu berprilaku sesuai dengan 
nilainilai yang memjadi pegangannya.( 
Nana Syaodih S. 2004: 252). 

Beberapa ungkapan tersebut diatas, 
adalah merupakan sebuah kompetensi dan 
profesionalisme seorang guru. Adapun 
pengertian dasar kompetensi (competency) 
menurut Muhibin Syah (2000: 229) adalah 
kemampuan atau kecakapan. Dan yang 
lebih relevan dengan pembahasan ini 
adalah kata proficiency dan ability yang 
memiliki arti kurang lebih sama yaitu 

kemampuan. Hanya proficiency lebih 
sering digunakan orang untuk 
menyatakan kemampuan berperingkat 
tinggi. 

Adapun kompetensi guru (teacher 
competency) menurut Barlow (1985) 
sebagaimana dikutip Muhibin Syah, 
adalah The ability of a teacher to responsibly 
perform his or her duties appropriately. 
Artinya, kompetensi guru merupakan 
kemampuan seorang guru dalam 
melaksanakan kewajibannya secara 
bertanggung jawab dan layak. 

Jadi kompetensi profesionalisme guru 
dapat diartikan sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam menjalankan 
profesi keguruannya. Artinya guru yang 
piawai dalam melaksanakan profesinya 
dapat disebut sebagai guru yang 
kompeten dan professional. 

Selanjutnya kata “profesionalisme” 
yang mengiringi kata kompetensi ini 
dapat dipahami sebagai kualitas dan 
tindak-tanduk khusus yang merupakan 
ciri orang professional. Istilah 
“professional” (professional) artinya adalah 
kata sifat dari kata profession (pekerjaan) 
yang berarti sangat mampu melakukan 
pekerjaan. Muhibin Syah (2000: 230). 

Berdasarkan pertimbangan arti-arti di 
atas, maka pengertian guru professional 
adalah guru yang melaksanakan tugas 
keguruan dengan kemampuan tinggi 
(profisiensi) sebagai sumber kehidupan. 

Lebih lanjut dalam menjalankan 
kewenangan profesionalnya, guru 
dituntut memiliki keaneka ragaman 
kecakapan (competencies) yang bersifat 
psikologis, yang meliputi: (1) kompetensi 
kognitif yaitu kecakapan ranah cipta, (2) 
kompetensi afektif yaitu kecakapan ranah 
rasa, (3) kompetensi psikomotor yaitu 
kecakapan ranah karsa. 

Dari uraian di atas, ternyata sifat 
pekerjaan guru sangat berbeda dengan 
pekerjaan-pekerjaan lainnya, ia tidak 
hanya melaksanakan tugas dengan tangan 
dan pikirannya, akan tetapi dengan 
seluruh kepribadiannya. Guru mendidik 
dan mengajar dengan sikap dan 
perasaannya, dengan minat dan 
motivasinya, dengan moral dan 
idealismenya, disamping dengan ilmu 
dan kecakapannya, bakat dan 
kecerdasannya serta berbagai 
keterampilan keguruannya. (Nana 
Syaodih S. 2004: 266). 

Pokonya seluruh kepribadian 
individu guru ditampilkan dan 
dikomunikasikan dalam interaksinya 
dengan siswa. Guru adalah model atau 
contoh nyata dari pengetahuan, 
keterampilan dan nilai-nilai yang 
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diajarkannya kepada siswa. Dia tidak 
hanya mendidik atau mengajarkan 
dengan kata-kata, tetapi dengan 
prilakunya. Kiranya tidak telalu salah 
apabila ada yang memandang guru itu 
adalah sebuah akronim dari kata digugu 
dan ditiru, digugu berarti diikuti, 
dilaksanakan petunjuknya dan ditiru 
adalah dicontoh. 

 
3. Profesionalisme Guru 

Perihal mengenai teori tentang guru 
professional telah banyak dikemukakan 
para pakar menejmen pendidikan, seperti 
Rice dan Bishoprick (1971), dan Gickman 
(1981). Menurut Rice dan Bishoprick guru 
professional adalah guru yang mampu 
mengelola dirinya sendiri dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. 
Profesionalisasi guru oleh kedua pakar 
tesebut dipandang sebagai suatu proses 
yang bergerak dari ketidaktahuan 
(ignorance) menjadi tahu, dari 
ketidakmatangan (immaturity) menjadi 
matang, dari diarahkan oleh orang lain 
(otherdirectedness) menjadi mengarahkan 
diri sendiri4. 

Glickman (1981) menegaskan bahwa 
seseorang akan bekerja secara 
professional bilamana orang tersebut 
memilki kemampuan (ability) dan 
motivasi (motivation). Maksudnya adalah 
seseorang akan bekerja secara 
professional bilamana memiliki 
kemampuan kerja yang 

tinggi dan kesungguhan hati untuk 
mengerjakan dengan sebaik-baiknya. 

Sebaliknya seseorang tidak akan 
bekerja secara profesioanal bilamana 
hanya memenuhi salah satu diantara dua 
persyaratan di atas. Jadi, betapa pun 
tingginya kemampuan seseorang ia tidak 
akan bekerja secara profesional apabila 
tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. 
Sebaliknya, betapapun tingginya motivasi 
kerja seseorang ia tidak akan sempurna 
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya 

bilamana tidak didukung oleh 
kemampuan. 

Glickman, sesuai dengan 
pemikirannya di atas, seseorang guru 
dapat dikatakan profesional bilamana 
memiliki kemampuan tinggi (high level of 
abstract) dan motivasi kerja tinggi (high 
level of commitment). 

Komitmen lebih luas daripada concern 
sebab komitmen itu mencakup waktu dan 
usaha. Tingkat komitmen guru terbentang 
dalam garis kontinum, bergerak dari yang 
paling rendah menuju yang paling tinggi. 
Guru yang memiliki komitmen yang 
rendah biasanya kurang memberikan 
perhatian kepada murid, demikian pula 
waktu dan tenaga yang dikeluarkannya 
untuk meningkatkan mutu pembelajaran 
pun sangat sedikit. Sebaliknya, seorang 
guru yang memilki komitmen yang tinggi 
biasanya tinggi sekali perhatiannya 
kepada murid, demikian pula waktu yang 
disediakan untuk peningkatan mutu 
pendidikan sangat banyak. 

Tingkat abstraksi yang dimaksudkan 
di sini adalah tingkat kemampuan guru 
dalam mengelola pembelajaran, 
mengklarifikasi masalah-masalah 
pembelajaran, dan menentukan alternatif 
pemecahannya. Menurut Glickman (1981) 
guru yang memilki tingkat abstraksi yang 
tinggi adalah guru yang mampu 
mengelola tugas, menemukan berbagai 
permasalahan dalam tugas, dan mampu 
secara mandiri dalam memecahkannya. 

Mc. Cully mengatakan; profession is a 
vocation in which professed knowledge of 
some department of learning or science is 
used in its application to the affairs of 
other or in the practice of and art founded 
upon it (1969:130)6. 

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen dan PP Nomor 19/2005 
telah merumuskan parameter bagaimana 
seorang guru bisa dikategorikan sebagai 
pendidik yang professional. Merujuk 
pada UU dan PP tersebut, seorang 
pendidik dikatakan memiliki 
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keprofesionalan jika mereka setidaknya 
memiliki 4 kompetensi. yaitu: (1) 
kompetensi pedagogik, (2) kompetensi 
Kepribadian, (3) kompetensi profesional 
dan ke (4) kompetensi sosial. Namun 
demikian untuk menjadi pendidik yang 
profesioanl diperlukan usaha-usaha yang 
sistemik dan konsisten serta 
berkesinambungan dari pendidik itu 
sendiri dan para pihak pengambil 
kebijakan. 

Secara leksikal, perkataan profesi itu 
ternyata mengandung berbagai makna 
dan pengertian. Pertama, Profesi itu 
menunjukan dan mengungkapkan suatu 
kepercayaan ( to profess means to trust), 
bahkan suatu keyakinan (to belief in) atas 
sesuatu kebenaran (ajaran agama) atau 
kredibilitas seseorang (Hornby, 1962). 
Kedua, profesi itu dapat pula 
menunjukan dan mengungkapkan suatu 
pekerjaan atau urusan tertentu 
(aparticular business, Hornby, 1962).  

Webster’s New World Dictionary 
menunjukan lebih lanjut bahwa profesi 
merupakan suatu pekerjaan 
yangmenuntut pendidikan tinggi (kepada 
pengembangan) dalam liberal arts atau 
science, dan biasanya meliputi pekerjaan 
mental dan bukan pekerjaan manual 
seperti mengajar, keinsinyuran, 
mengarang dan sebagainya: terutama 
kedokteran, hukum dan teknologi. 

Good’s Dictionary Of Education lebih 
menegaskan lagi bahwa profesi itu 
merupakan suatu pekerjaan yang 
meminta persiapan spesialisasi yang 
relative lama di perguruan tinggi ( kepada 
pengembannya) dan diatur oleh suatu 
kode etika khusus. Berbagai penjelasan 
tersebut diatas penulis dapat 
menyimpulkan bahwa profesi itu pada 
hakekatnya merupakan suatu pekerjaan 
tertentu yang menuntut persyaratan 
khusus dan istimewa sehingga 
meyakinkan dan memperoleh 
kepercayaan pihak yang memerlukannya. 

Profesionalisme adalah suatu paham 
yang mencitakan dilakukannya kegiatan-
kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, 
berbekalkan keahklian yang tinggi dan 
berdasarkan rasa keterpanggilan serta 
ikrar (fateri/profiteri) untuk menerima 
panggilan tersebut dengan semangat 
pengabdian selalu siap memberikan 
pertolongan kepada sesama yang tengah 
dirundung kesulitan ditengah gelapnya 
kehidupan (Wignjosoebroto, 1999). 

Seorang profesionalis jelas harus 
memiliki profesi tertentu yang diperoleh 
melalui sebuah proses pendidikan 
maupun pelatihan yang khusus, dan 
disamping itu pula ada unsur semangat 
pengabdian (panggilan profesi) di dalam 
melaksanakan suatu kegiatan kerja. 
Sedangkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Istilah profesionalisasi 
ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah 
bidang pekerjaan yang dilandasi 
pendidikan dan keahlian, keterampilan, 
kejuruan dan sebagainya. 

Profesional adalah (1) bersangkutan 
dengan profesi, (2) memerlukan 
kepandaian khusus untuk menjalanknnya 
dan (3) mengharuskan adanya 
pembayaran untuk melakukannya. 
“Profesionalisasi adalah proses membuat 
suatu badan organisasi agar menjadi 
professional” (Moeliono, 1988:702). 

Ketiga pengertian tersebut tersirat 
bahwa dalam profesi digunakan teknik 
dan prosedur intelektual yang harus 
dipelajari secara sengaja, sehingga dapat 
diterapkan untuk kemaslahatan orang 
lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja 
profesional dapat dibedakan dari seorang 
tukang karena disamping sama-sama 
menguasai sejumlah teknik dan prosedur 
kerja tertentu, seorang pekerja profesional 
juga memiliki informed responsiveness 
“ketanggapan yang berdasarkan kearifan” 
terhadap implikasi kemasyarakatan atas 
objek kerjanya. Seorang pekerja 
professional memiliki filisofi yang 
menyikapi dan melaksanakan 



 

958 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
pekerejaannya (Syafruddin Nurdin, 
2002:16). 

Secara konsep profesional memiliki 
aturan-aturan dan teori, teori untuk 
dilaksanakan dalam praktik dan unjuk 
kerja, teori dan praktik merupakan 
perpaduan yand tidak dapat dipisahkan. 
Keterampilan dalam pekerjaan profesi 
sangat didukung oleh teori yang telah 
dipelajarinya. Jadi seorang profesional 
dituntut banyak belajar, membaca dan 
mendalami teori tentang profesi yang 
digelutinya. Suatu profesi bukanlah 
sesuatu yang permanent, ia akan 
mengalami perubahan dan mengikuti 
perkembangan kebutuhan manusia.Inilah 
letak perbedaan pekerjaan profesional 
dengan non-profesional. Profesional 
mengandalkan teori, praktek, dan 
pengalaman, sedangkan non-profesional 
hanya berdasarkan praktik dan 
pengalaman. 

Rochman Natawidjajayang dikutip 
Syafruddin Nurdin (2002:18) 
mengemukakan beberapa kriteria sebagai 
ciri suatu profesi; 

a) Ada standar untuk kerja yang 
baku dan jelas, 

b) Ada lembaga pendidikan khusus 
yang menghasilkan pelakunya 
dengan program dan jenjang 
pendidikan yang baku serta 
memiliki standar akademik yang 
memadai dan yang bertanggung 
jawab tentang pengembangan 
ilmu pengetahuan yang 
melandasi profesi itu.  

c) Ada organisasi yang mewadahi 
para pelakunya untuk 
mempertahankankan dan 
memperjuangkan eksistensi dan 
kesejahtraannya, 

d) Ada etika dan kode etik yang 
mengatur prilaku para pelakunya 
dalam memperlakukan kliennya, 

e) Ada sistem imbalan terhadap jasa 
layanannya yang adil dan baku, 

f) Ada pengakuan masyarakat 
(professional,penguasa dan 
awam) terhadap pekerjaan itu 
sebagai suatu profesi. 

Pandangan tersebut berarti seorang 
guru profesional paling tidak harus 
menguasai akademik yang mencakup (a) 
filosofi dan tujuan pendidikan menjadi 
kompas setiap aktivitas pendidikan, (b) 
mengenal secara mendalam karakteristik 
peserta didik yang di layani, (c) 
menguasai bidang ilmu yang menjadi 
sumber bahan ajar, serta (d) menguasai 
berbagai model pendekatan pembelajaran 
yang dapat digunakan dalam 
memfasilitasi peserta didik yang sedang 
belajar. 

Penguasaan ke-empat kemampuan 
tersebut menjadi modal pokok bagi guru 
profesional untuk menguasai 
kemampuan yaitu: melaksanakan dan 
merencanakan proses pembelajaran yang 
sesuai dengan filosofis pendidikan yang 
dianut, karakteristik siswa, materi ajar 
yang dikaji. 

Perlu dicatat bahwa secara filosofis 
pendidikan bukanlah transfer 
pengetahuan, tetapi pengembangan 
potensi peserta didik. Bidang ilmu pada 
dasarnya merupakan wahana untuk 
mengembangkan potensi tersebut. Oleh 
karena itu materi ajar seharusnya 
difahami sebagai “alat” dan bukan 
“tujuan” pembelajaran. Sebagai seorang 
profesional, guru dituntut memiliki 
kompetensi mengembangkan secara 
berkelanjutan. Guru juga harus memilki 
kemampuan profesionalnya, yang dapat 
ditempuh antara lain: Tindakan Kelas 
(PTK), aktif mengikuti perkembangan 
zaman, khususnya yang terkait dengan 
bidangnya. 

 
4. Konsep Pembinaan Akhlak Peserta 

Didik 
Dekadensi moral berupa kenakalan 

remaja sering terjadi pada siswa tingkat 
SLTP dan SLTA. Pada usia tersebut, siswa 
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mempunyai kecenderungan besar untuk 
mencoba sesuatu atau rasa ingin tahu dan 
kebutuhan aktualisasi diri. Hal tersebut 
biasanya disalurkan secara negatif, seperti 
merokok, membolos, berkelahi, 
melanggar tata tertib sekolah, tidak sopan 
terhadap guru dan sesama teman, 
mencontek ketika ujian dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, 
diperlukan sebuah usaha yang sungguh-
sungguh dari pihak sekolah atau 
madrasah untuk mengantisipasi berbagai 
bentuk kenakalan siswa di sekolah atau 
madrasah. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah membangun akhlak 
siswa yang berbudi pekerti luhur, 
bertanggung jawab, berkepribadian kuat, 
dan jujur serta membentuk karakter kuat 
dalam pengembangan life skills dalam 
kehidupannya. Hal itu dapat dilakukan 
melalui pendidikan akhlak yang 
diintegrasikan pada setiap mata pelajaran 
maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Untuk membentuk akhlak baik pada 
diri siswa, diperlukan pengaturan 
sistematis, seperti halnya manajemen 
pengajaran atau proses pembelajaran. 
Dengan kata lain, diperlukan sebuah 
manajemen khusus yang dikembangkan 
pihak madrasah untuk meningkatkan 
kualitas akhlak siswa. Hal ini perlu 
dilakukan karena penanganan kualitas 
akhlak siswa merupakan suatu tugas 
berat dan penuh tantangan. Untuk itu, 
diperlukan langkah terpadu dari berbagai 
pihak, baik madrasah, guru, siswa, 
organisasi kesiswaan, maupun peran serta 
orang tua siswa, sehingga akan tercapai 
hasil pembejaran efektif yanmg 
diharapkan oleh semua pihak.Madrasah 
secara tegas dan terencana harus 
mempunyai perencanaan sistem 
manajemen pendidikan yang berbasis 
akhlak. Dalam sistem perencanaan 
manajemen tersebut, terdapat strategi 
yang dapat ditempuh madrasah untuk 
menanamkan nilai-nilai moral dan 

sekaligus sanksi diberlakukan bagi siswa 
yang melanggar aturan. 

Implementasi pendidikan berbasis 
akhlak yaitu mengintegrasikan 
pendidikan akhlak ke dalam semua 
bidang studi. Ujung tombak dalam 
pembelajaran adalah guru. Guru sebagai 
pengelola dan pelaksana pendidikan 
paling tidak dituntut memiliki empat 
fungsi pokok yaitu : 1) merencanakan, 2) 
mengorganisasikan, 3) memimpin, dan 4) 
mengawasi. 

Hubungan keempat-empatnya harus 
saling berkaitan satu sama lain. Masing-
masing fungsi mempunyai peran sangat 
berarti dalam pelaksanaan kegiatan 
pendidikan. Berkaitan dengan hal itu, 
madrasah mempunyai peranan penting 
dalam mempersiapkan anak didik agar 
tidak hanya cerdas atau pandai saja, tetapi 
juga harus bertakwa, berprilaku baik, 
bertanggung jawab, dan mempunyai etika 
yang baik. Dengan kata lain, madrasah 
berperan untuk menumbuh kembangkan, 
membentuk, dan memproduksi 
pendidikan berwawasan ranah kongnitif, 
afektif, dan psikomotorik, sehingga dapat 
membentuk karakter yang kuat dalam 
mengembangkan life skills dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Pertanyaannya, karakter seperti apa 
yang diinginkan? Kata karakter yang 
dimaksud sesuai pengertian Karen Bohlin 
dan Kevin Ryan (dalam Megawngi, 2004) 
berasal dari Yunani yakni charassein yang 
berarti mengukir sehingga terbentuk 
sebuah pola. Doni Koesoema (2007) 
menjelaskan, istilah karakter secara 
etimologis dari bahasa Yunani karasso 
berarti cetak biru, format dasar, sidik. 
Mengutip pendapatnya Monier, Doni 
menyebutkan karakter dalam dua 
interpretsi, yaitu pertama sebagai 
sekumpulan kondisi yang telah diberikan 
dari sananya (hereditas), dan kedua 
kekuatan individu yang mampu 
menguasai kondisi yang ada. 
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Sementara Al Ghazali (dalam 

Megawangi, 2004) mengambarkan 
karakter yang dimaksud adalah akhlak. 
Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah 
tingkah laku seseorang yang berasal dari 
hati yang baik. Oleh karena itu, 
pendidikan karakter adalah usaha aktif 
untuk membentuk kebiasaan yang baik 
(habit), sehingga sifat anak sudah terukir 
sejak kecil. Allah Swt menurunkan 
petunjuk melalui Nabi dan Rasul-Nya 
agar manusia berprilaku sesuai yang 
diinginkan Allah Swt sebagai khalifah di 
muka bumi. Rasulullah bersabda: ” 
Sesungguhnya aku diutus untuk 
menyempurnakan akhlak yang baik”. 

Berkaitan dengan banyaknya 
kenakalan remaja yang mengakibatkan 
dekadensi moral tersebut, sekolah atau 
madrasah sering dituntut bertanggung 
jawab. Madrasah sebagai sebuah lembaga 
pendidikan diharapkan tidak hanya 
sekadar sebagai tempat memperoleh ilmu 
pengetahuan saja, tetapi juga diharapkan 
dapat memberi bekal yang cukup dalam 
membentuk kepribadian siswa yang 
tangguh dalam menghadapi era 
globalisasi. Demikian juga ajaran-ajaran 
moral dan tata nilai yang berlaku di 
masyarakat juga menjadi prioritas yang 
tidak dapat diabaikan madrasah untuk 
ditanamkan kepada siswa. Hal ini juga 
sudah menjad amanat UU Sistem 
Pendidikan Nasional 2003, bab I, pasal I, 
ayat I dinyatakan: pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 
(Asep Purnama Bahtiar, Kedaulatan 
Rakyat, 2005:12) 

Dari sini, maka guru di samping 
berperan mentransfer ilmu pengetahuan 

kepada siswa, juga merupakan faktor 
penting dan punya pengaruh besar 
terhadap perubahan/perkembangan 
akhlak siswa. Dalam implementasi 
konsep pendidikan akhlak, guru sanggat 
menentukan berhasil tidaknya peserta 
didik dalam mencapai kondisi yang 
diharapkan yang tercermin dalam akhlak 
yang baik. Dalam hal ini untuk 
mengetahui dengan jelas dan memahami 
hal-hal yang berkaiatan dengan 
perubahan tingkah laku siswa. 

Ditinjau dari proses, guru mampu 
melibatkan sebagian besar peserta didik 
secara aktif, baik fisik, mental maupun 
sosial dalam proses pembelajaran. 
Sehingga pemebelajaran yang 
diberikanya mampu menghasilkan 
perubahan pada sebagaian besar peserta 
didik ke arah yang 

lebih baik terutama pendidikan 
akhlak. Guru sebagai tenaga profesional 
pelaksana tugas pmbelajaran harus terus-
menerus berinovasi, hal ini untuk 
menghindari rasa kejenuhan siswa. Oleh 
karena itu, guru harus mengunakan 
metode dengan pendekatan pembelajaran 
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan. 

Guru seharusnya dapat 
mengintegrasikan pendidikan akhlak ke 
dalam setiap bidang studi dan 
meningkatkan kualitas pendidikan 
dengan mengunakan metode bervariasi 
dalam mengajar. Juga mampu 
mengeliminasi bahan-bahan ajar yang 
kurang penting dan kuarang berarti, 
selalu mengikuti perkembangan 
pengetahuan mutakhir, proses 
pembelajaran selalu dipersiapkan, 
mendorong peserta didiknya untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik, dan 
menghubungkan pengalaman yang lalu 
dengan bahan ajar yang akan diajarkan. 

Dalam pelaksanaan tugas pegajaran, 
guru harus: mengurangi metode ceramah, 
memberikan tugas yang berbeda bagi 
peserta didik, mengelompokkan pseserta 
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didik berdasarkan kemampuannya serta 
disesusaikan dengan mata pelajaran, 
bahan harus di modifikasi dan diperkaya, 
juga membuat laporan, karena peserta 
didik tidak berkembang dengan 
kecepatan sama, mengusahakan 
mengembangkan situasi belajar yang 
memungkinkan setiap anak bekerja 
dengan kemampuannya masing-masing 
pada tiap pelajaran, dan mengusahakan 
untuk melibatkan peserta didik dalam 
berbagai kegiatan. Kesemuanya itu 
diarahkan pada pengantisipasian 
dekadensi moral siswa.  

Berbagai kasus kenakalan remaja, 
seperti penyalahgunaan obat-obat 
terlarang (narkoba), pemerkosaan, 
perkelahian, perampokan, dan 
sebagainya. Masalahnya kembali kepada 
akhlak remaja itu sendiri. Remaja yang 
nakal biasanya remaja yang tidak 
mengenal akhlak. Sebaliknya tidak sedikit 
pula remaja yang menyejukan pandangan 
mata, karena kesopanan dan tingkah 
lakunya yang baik dan selalu berbuat 
kebaikan. Remaja yang demikian adalah 
remaja yang saleh, yang berakhlak46. 

Dengan mempelajari akhlak ini akan 
dapat menjadi sarana bagi terbentuknya 
insan kamil (manusia sempurna, ideal). 
Insan kamil dapat diartikan sebagai 
manusia yang sehat dan terbina potensi 
rohaniahnya sehingga dapat berfungsi 
secara oftimal dan dapat berhubungan 
dengan Allah dan dengan mahluk lainnya 
secara benar sesuai dengan ajaran akhlak. 

Ciri-ciri insan kamil dapat ditelusuri 
dari berbagai pendapat yang 
dikemukakan para ulama yang kompeten 
dan terkemuka. Ciri-cirinya sebagai 
berikut: (1) berfungsi akalnya secara 
oftimal, (2) berfungsi intuisinya, (3) 
mampu menciptakan budaya, (4) 
menghiasi diri dengan sifatsifat 
ketuhanan, dan ke (5) berakhlak mulia. 

Akhlak merupakan salah satu 
khazanah intelektual muslim yang 
kehadirannya hingga saat ini semakin 

dirasakan. Secara historis dan teologis 
akhlak tampil mengawal dan memandu 
perjalanan hidup manusia agar selamat 
dunia dan akherat. Tidaklah berlebihan 
jika misi utama kerasulan Muhammad 
SAW, adalah untuk menyempurnakan 
akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat 
bahwa faktor pendudkung keberhasilan 
dakwah beliau antara lain karena 
dukungan akhlaknya48. 

Banyak cara yang dapat dilakuakan 
dalam berakhlak kepada Allah dan 
kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak 
kepada Allah yang sesungguhnya akan 
membentuk pendidikan keagamaan. Di 
antara nilai-nilai ketuhanan yang sangat 
mendasar ialah: 

a. Iman, yaitu sikap batin yang penuh 
kepercayaan kepada Tuhan. Jadi tidak 
cukup hanya ”percaya” kepada adanya 
Tuhan, melainkan harus meningkat 
menjadi sikap mempercayai Tuhan dan 
menaruh kepercayaan kepada-Nya. 

b. Ihsan, yaitu kesadaran yang 
sedalam-dalamnya bahwa Allah 
senantiasa hadir atau bersama manusia 
dimanapun manusia berada. Bertalian 
dengan ini, dan karena menginsafi bahwa 
Allah selalu mengawasi manusia, maka 
manusia, berlaku dan bertindak 
menjalankan sesuatu dengan sebaik 
mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, 
tidak dengan setengah-setengah dan tidak 
dengan sikap sekedarnya saja. 

c. Takwa, yaitu sikap yang sadar 
penuh bahwa Allah selalu mengawasi 
manusia. Kemudian manusia berusaha 
berbuat sesuatu yang diridhai Allah, 
dengan menjauhi atau menjaga diri dari 
sesuatu yang tidak diridhainya. Takwa 
inilah yang mendasari budi pekerti luhur 
(al-akhlaqul karimah). 

d. Ikhlas, yaitu sikap murni dalam 
tingkah laku dan perbuatan, semata-mata 
demi memperoleh keridhaan Allah dan 
bebas dari pamrih lahir dan batin, tertutup 
maupun terbuka. Dengan sikap ikhlas 
manusia akan mampu mencapai tingkat 
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tertinggi nilai karsa batinnya dan karya 
lahirnya, baik pribadi maupun sosial. 

e. Tawakal, yaitu sikap senantiasa 
bersandar kepada Allah dengan penuh 
harapan kepada-Nya dan keyakinan 
bahwa Dia akan menolong manusia 
dalam mencari dan menemukan jalan 
yang terbaik. Karena manusia 
mempercayai atau menaruh kepercayaan 
kepada Allah, maka tawakal adalah suatu 
kemestian. 

f. Syukur, yaitu sikap penuh rasa 
terima kasih dan penghargaan, dalam hal 
ini atas segala nikmat dan karunia yang 
tidak terbilang banyaknya yang 
dianugrahkan Allah kepada manusia. 

g. Sabar, Yaitu sikap tabah 
menghadapi segala kepahitan hidup, 
besar dan kecil, lahir dan batin, fisiologis 
maupun psikologis, karena keyakinan 
yang tak tergoyahkan bahwa kita semua 
berasal dari Allah dan akan kembali 
kepada-Nya. Jadi, sabar adalah sikap 
batin yang tumbuh karena kesadaran 
akan asal dan tujuan hidup, yaitu Allah 
SWT. 

 

PENUTUP  
Dari uraian di atas, dapat 

disimpulkan secara filosofis pendidikan 
bukanlah kegiatan transfer pengetahuan 
semata, tetapi pengembangan potensi 
peserta didik. Untuk mengemban tugas 
berat tersebut dibutuhkan guru-guru 
professional yang memiliki kompetensi, 
sehingga bisa melaksanakann peran dan 
fungsinya secara maksimal, termasuk 
menangani kenakalan remaja di 
kalangans siswa. 

Persoalan dekadensi moral berupa 
kenakalan remaja akhir-akhir ini 
sebenarnya bisa dicegah dengan 
pembangunan karakter atau akhlak. Hal 
ini karena manusia (siswa) berakhlak 
mulia, dapat menjaga kesucian jiwanya, 
dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu 
syahwat syaithoniah, dan berpegang 

teguh kepada sendi-sendi keimanan. 
Menghindarkan diri dari sifat-sifat 
kecurangan, kerasukan dan kezaliman. 
Manusia berakhlak mulia, suka tolong 
menolong sesama insan dan mahluk 
lainnnya. Mereka senang berkorban untuk 
kepentingan bersama. Yang kecil hormat 
kepada yang tua, yang tua kasih kepada 
yang kecil. Manusia yang memiliki budi 
pekerti yang mulia, senang kepada 
kebenaran dan keadilan, toleransi, 
mematuhi janji, lapang dada dan tenang 
dalam menghadapi segala halangan dan 
rintangan. 

Akhlak mulia sama dengan prilaku 
positif yaitu aktifitas individu yang selalu 
mengarah kepada kebaikan, selaras 
dengan nilai dan norma yang ada. Akhlak 
mulia terkait hubungan dengan Allah Swt 
adalah takwa, ingat lepada Allah, tawakal, 
bertobat, bersyukur dan berjihad. 
Sementara akhlak berhubungan dengan 
sesama manusia, wujdunya adalah sifat 
malu, adil, menghargai orang lain, ikhlas, 
sabar, jujur, pema’af, penolong, bijaksana, 
berani, perwira dan setia. Realisasi akhlak 
dalam kehidupan manusia meliputi 
akhlak kepada Allah Swt, kepada sesama 
manusia, dan kepada lingkungan. 

Hubungan dengan sesama manusia 
meliputi hubungan dengan diri sendiri, 
orang tua, guru, teman dan masyarakat. 
Pada diri manusia memunculkan 
beragam dimensi akhlak mulia. Sifat baik 
manusia seperti kesederhanaan, kekuatan 
kehendak (oftimis), keberanian berakhlak, 
ketabahan, ketenangan, rendah hati, 
pemaaf, berbuat kebajikan, 
kedermawanan, alturisme, kerjasama, 
kejujuran dan berkata yang baik. Sifat-
sifat itu harus diajarkan kepada anak 
didik di sekolah. 
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ABSTRACT 

This article is entitled: "The Challenges Of Teachers In The Era 

Of The Industrial Revolution 4.0", an article that examines the 

existence of teachers in the midst of rapid swift changes in the 

fourth industrial revolution era. This study needs to be done 

because the impact of the fourth industrial revolution era is very 

complex, affecting all scientific disciplines, industry, economics, 

biology, to the physical. Moreover, the progress of innovation 

technology itself involves physical cyber systems beyond mere 

automation and computerization. So that industrial revolution 4.0 

era is now transformed into the fruit of many parties, including 

teachers and the world of education. 

On the one hand, its presence with various leaps in innovation is 

needed because it has provided comfort and convenience. But at 

the same time, his innovations also had the potential to damage 

the established order. Even the existence of teachers themselves 

can also be threatened. The presence of technology-based 

educational content and service providers called Ruang Guru is 

one example of the threat. Really, education at this time had a very 

great disruption. The teacher’s role who has been the sole 

provider of knowledge has more or less shifted away from him. 

This is where the challenges come because the impact of the fourth 

industrial revolution era will clearly penetrate the role of 

education, especially the role of teachers. If the teacher's role still 

retains as a conveyor of knowledge, then they will lose the role as 

technology develops and changes in learning methods. Improving 

teacher competency that supports knowledge for exploration and 

creativity is one solution. 

The education in the industrial revolution era 4.0 can be easily 

conceptualized to answer three things with competent teachers. 

First, prepare students to work, whose work does not currently 

exist. Secondly, preparing students can solve problems for which 

problems have not yet arisen. Third, prepare students to be able 

to use technology whose technology has not yet been discovered. 

Of course, this is homework that is not easy for the world of 

education. To face these three challenges, an important 

requirement that must be met is the qualifications and competence 

of teachers so as not to be crushed by the swift flow of change in 

the industrial revolution 4.0 era. 

Keywords:  Teacher, Quo Vadis, Era, Industrial Revolution 4.0 
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PENDAHULUAN
Revolusi industri 4.0 sepertinya sudah 

menjadi sebuah keniscayaan dewasa ini. 
Mau tidak mau, kehadiran era inovasi 
disruptif itu harus dihadapi oleh semua 

pihak. Mengingat, revolusi yang pertama 
kali diperkenalkan ekonom asal Jerman, 
Proffesor Klaus Schwab tersebut bukan 
hanya memberi dampak institusional, 

ABSTRAKSI 

Artikel ini berjudul: “Tantangan Guru Di Era Revolusi Industri 

4.0”, sebuah artikel yang mengkaji keberadaan guru di tengah 

derasnya perubahan di era revolusi industri keempat. Kajian ini 

perlu dilakukan karena dampak era revolusi industri keempat 

sangat kompleks, mempengaruhi semua disiplin ilmu, industri, 

ekonomi, biologi, hingga fisik. Apalagi kemajuan teknologi 

inovasi itu sendiri melibatkan sistem siber fisik di luar otomatisasi 

dan komputerisasi belaka. Sehingga era revolusi industri 4.0 kini 

menjelma menjadi buah dari banyak pihak, termasuk guru dan 

dunia pendidikan. 

Di satu sisi, kehadirannya dengan berbagai lompatan inovasi 

sangat dibutuhkan karena telah memberikan kenyamanan dan 

kemudahan. Namun di saat yang sama, inovasinya juga berpotensi 

merusak tatanan yang sudah mapan. Bahkan keberadaan guru 

sendiri juga bisa terancam. Kehadiran penyedia konten dan 

layanan pendidikan berbasis teknologi bernama Ruang Guru 

menjadi salah satu contoh ancamannya. Sungguh, pendidikan saat 

ini mengalami gangguan yang sangat hebat. Peran guru yang 

selama ini menjadi satu-satunya pemberi ilmu sedikit banyak 

bergeser darinya. 

Di sinilah tantangan datang karena dampak era revolusi industri 

keempat jelas akan merambah peran pendidikan, khususnya peran 

guru. Jika peran guru tetap dipertahankan sebagai penyampai 

pengetahuan, maka mereka akan kehilangan peran seiring 

berkembangnya teknologi dan perubahan metode pembelajaran. 

Peningkatan kompetensi guru yang mendukung pengetahuan 

untuk eksplorasi dan kreativitas merupakan salah satu solusinya. 

Pendidikan di era revolusi industri 4.0 dapat dengan mudah 

dikonseptualisasikan untuk menjawab tiga hal dengan guru yang 

berkompeten. Pertama, mempersiapkan siswa untuk bekerja, yang 

pekerjaannya saat ini belum ada. Kedua, mempersiapkan siswa 

dapat memecahkan masalah yang masalah belum muncul. Ketiga, 

mempersiapkan siswa untuk dapat menggunakan teknologi yang 

teknologinya belum ditemukan. Tentu ini menjadi pekerjaan 

rumah yang tidak mudah bagi dunia pendidikan. Untuk 

menghadapi ketiga tantangan tersebut, syarat penting yang harus 

dipenuhi adalah kualifikasi dan kompetensi guru agar tidak 

tergerus oleh derasnya arus perubahan di era revolusi industri 4.0. 

Kata kunci: Guru, Quo Vadis, Era, Revolusi Industri 4.0 
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tetapi juga mampu melakukan penetrasi 
sampai ke lini kehidupan lebih private 
sekalipun. 

Dampak dari era revolusi industri 
keempat memang terjadi sangat kompleks 
dan memengaruhi semua disiplin ilmu, 
industri, ekonomi, biologi, hingga fisik. 
Apalagi, kemajuan teknologi inovasinya 
sendiri melibatkan sistem siber fisik 
melampaui sekadar otomatisasi dan 
komputerisasi (https://edukasi.kompas. 
com, 2 Mei 2018). Sehingga era revolusi 
industri 4.0 yang ditandai dengan 
kemunculan komputer super dan 
kecerdasan buatan (intelegensi artifisial) itu 
kini menjelma menjadi buah simalakama 
bagi banyak pihak, termasuk bagi guru 
dan dunia pendidikan.  

Di satu sisi, kehadirannya dengan 
berbagai lompatan inovasinya 
dibutuhkan karena telah memberi 
kenyamanan dan kemudahan. Tetapi 
dalam waktu yang sama, inovasi-
inovasinya juga sekaligus punya potensi 
merusak tatanan yang sudah terbangun. 
Bahkan eksistensi guru sendiri juga bisa 
ikut terancam. Hadirnya penyedia konten 
dan layanan pendidikan berbasis 
teknologi bernama Ruang Guru menjadi 
salah satu contoh ancamannya. 

Harus diakui, era kaum millenial 
dengan sistem siber fisik dan kolaborasi 
manufaktur berbasis komputerisasi digital 
dengan sistem berbasis Internet of Things 
(IoT) itu benar-benar menjadi ancaman 
serius. Apalagi kehadirannya telah 
terkoneksi secara mendunia. Melalui 
komputerisasi berbasis IoT dengan sistem 
siber-fisik, manusia bisa saling terhubung 
dengan dunia melalui sebuah jaringan 
internet. Penggunaan robot super canggih 
pada industri menggantikan paradigma 
manusia yang melibatkan alat untuk 
meningkatkan produksi lebih cepat dari 
tenaga manusia. Sehingga peran manusia 
dengan sendirinya akan tergeser 
digantikan keberadaan robot industri 

yang belakangan gencar diproduksi oleh 
dunia industri secara masif dan sistemik. 

Saat ini, revolusi industri keempat 
benar-benar telah mengubah konsep 
pekerjaan, struktur kerja, dan kompetensi 
yang dibutuhkan dunia kerja. Sebuah 
studi yang dilakukan perusahaan 
rekrutmen internasional, Robert Walters 
(2018), menyatakan bahwa fokus pada 
transformasi bisnis ke platform digital 
telah memicu permintaan profesional 
sumber daya manusia (SDM) yang 
memiliki kompetensi jauh berbeda dari 
sebelumnya (https://marketeers.com). 
Era revolusi indutstri keempat ini juga 
telah mengubah pandangan terhadap 
pendidikan. Perubahan yang 
diperkenalkan bukan hanya metode 
pembelajaran, tetapi jauh lebih 
substansial, yaitu perubahan cara 
pandangan tentang konsep pendidikan 
itu sendiri. 

Tentu, pergeseran paradigma ini 
menjadi tantangan serius bagi dunia 
pendidikan, khususnya guru. Bila tidak, 
eksistensi guru bisa-bisa akan tergantikan 
oleh sebuah sistem perangkat di luar 
kelas. Paling tidak, anak didik merasa 
sudah tidak perlu kehadiran seorang guru 
di ruang kelas. Hadirnya layanan 
pendidikan berbasis teknologi, Ruang 
Guru menjadi potret fenomena 
pergeseran paradigma tengah terjadi, 
sehingga dunia pendidikan, khususnya 
guru perlu instrospeksi diri dan 
melakukan perubahan bila tidak ingin 
ditinggalkan. Sudah banyak contoh dan 
kasus sebuah produk yang tiba-tiba 
ditinggalkan konsumen karena 
mengabaikan perubahan. 

Tentu saja, ini merupakan tantangan 
bagi para guru. Quo vadis guru di era 
revolusi industri 4.0? apakah para guru 
siap menghadapi era revolusi industri 4.0 
atau justeru tergilas akan derasnya 
perubahan di era revolusi industri 4.0? 
Istilah quo vadis sendiri merupakan 
sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang 

https://marketeers.com/
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berarti: “Kemana engau pergi?” Kalimat 
ini merupakan petikan dari  bagian 
aporkrip kisah Petrus 
(https://id.wikipedia.org). Pertanyaan ini 
patut disampaikan karena hingga kini 
para guru masih disibukkan beban 
penyampaian muatan pengetahuan plus 
beban berbagai tugas administratif yang 
cenderung membelenggu mereka. 

Memang banyak pengamat 
menyatakan peran guru tak akan 
tergantikan di era revolusi industri 4.0. 
Bahkan Direktur Jendral Guru dan Tenaga 
Kependidikan Kemendikbud, Supriano 
sendiri menegaskan hal tersebut (Media 
Indonesia, Minggu, 21 April 2019). 
Pendapat tersebut sah-sah saja, apalagi 
pemerintah sendiri menguatkan dengan 
kebijakan. Tetapi dengan pergeseran 
peradigma era ini, bisa jadi keberadaan 
guru di ruang kelas hanya formalitas. 
Peserta didik lebih enjoy mencari materi 
sendiri di luar lewat internet karena lebih 
memberi segalanya. Apalagi, semua 
seperti sudah tersedia di dunia maya. Apa 
kondisi ini tidak lebih menakutkan? 
Bukan hanya karena keberadaan guru di 
ruang kelas ditinggalkan, tetapi kondisi 
ini akan melahirkan generasi liar (wild 
generation) tanpa konsep kurikulum yang 
jelas. Mengingat, konsep pendidikan 
bukan hanya sekadar transfer of knowledge 
tetapi juga transfer of value. 

 
METODE 

Artikel ini adalah tulisan konseptual 
yang mengkaji penelitian terdahulu, 
membahas permasalahan dewasa ini. 
Sehingga dalam tulisan ini memunculkan 
hipotesis dan mengusulkan teknik 
inovatif baru. Langkah pertama yang 
dilakukan yaitu mereview literatur yang 
saling berkaitan kemudian memadukan 
serta mendiskusikannya hingga diperoleh 
konsep baru. Kemudian dilanjut 
menyajikan pembahasan yang mudah 
dipahami. Saran dan rekomendasi juga 

disampaikan sebagai bagian dari 
kesimpulan tulisan ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Guru di Tengah Pusaran Era 
Revolusi Industri 4.0 
Di era revolusi industri 4.0 saat ini, 

informasi dan teknologi punya pengaruh 
besar dan masif terhadap kegiatan 
sekolah. Informasi dan pengetahuan baru 
mudah disebarluaskan dan dapat diakses 
oleh semua yang membutuhkannya. 
Akibatnya, pendidikan saat ini 
mengalami disrupsi sangat hebat sekali. 
Peran guru yang selama ini sebagai satu-
satunya penyedia ilmu pengetahuan 
sedikit banyak telah bergeser menjauh 
darinya. Di masa depan, peran dan 
kehadiran guru di ruang kelas akan 
semakin menantang lagi, sehingga 
diperlukan guru yang memiliki 
kreativitas tinggi. 

Jadi, di era baru yang ditandai sistem 
siber fisik dan kolaborasi manufaktur 
berbasis komputerisasi digital dengan 
sistem berbasis Internet of Things (IoT) 
merupakan tantangan berat bagi guru. 
Mengutip dari Jack Ma dalam pertemuan 
tahunan World Economic Forum 2018, 
pendidikan adalah tantangan besar abad 
ini. Jika tidak mengubah cara mendidik 
dan belajar-mengajar, 30 tahun 
mendatang akan mengalami kesulitan 
besar. Pendidikan dan pembelajaran yang 
sarat dengan muatan pengetahuan 
mengesampingkan muatan sikap dan 
keterampilan sebagaimana saat ini 
terimplementasi, akan menghasilkan 
peserta didik yang tidak mampu 
berkompetisi dengan mesin. Dengan 
begitu, dominasi pengetahuan dalam 
pendidikan dan pembelajaran perlu 
diubah sehingga di masa depan anak-
anak dapat melampaui kecerdasan buatan 
sambil mampu menggunakan mesin 
dengan bijak untuk kemaslahatan. 

Tentu saja, ini adalah tantangan berat 
bagi guru. Pertanyaannya, apakah para 

https://id.wikipedia.org/
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guru siap menghadapi era revolusi 
industri 4.0, sementara di waktu yang 
sama mereka masih disibukkan beban 
penyampaian muatan pengetahuan plus 
beban berbagai tugas administratif? Saat 
ini guru merasa terbebani dengan 
kurikulum dan beban administratif terlalu 
padat sehingga tidak lagi memiliki waktu 
tersisa memberi peluang anak didik 
menjelajahi daya-daya kreatif mereka 
menghasilkan karya-karya orisinal. 
Sehingga, interaksi sosial siswa terbatasi, 
daya kreatif mereka terbelenggu, dan 
daya tumbuh karakter mulia mereka juga 
tersendat. 

Di sinilah tatangannya karena 
dampak era revolusi industri keempat ini 
jelas akan merambah pada peran 
pendidikan khususnya peran guru. Jika 
peran guru masih mempertahankan 
sebagai penyampai pengetahuan, maka 
mereka akan kehilangan peran seiring 
dengan perkembangan teknologi dan 
perubahan metode pembelajarannya. 
Situasi ini harus diatasi dengan 
meningkatkan kompetensi guru yang 
mensupport pengetahuan untuk 
eksplorasi dan kreativitas melalui 
pelatihan. 

Harus disadari, di era revolusi 
industri 4.0 abad ke-21 ini, kehidupan 
manusia mengalami perubahan 
fundamental yang berbeda dengan tata 
kehidupan abad sebelumnya. Abad ini 
menuntut kualitas dalam segala usaha 
dan hasil kerja manusia. Dan dengan 
sendirinya abad ke-21 meminta 
sumberdaya manusia berkualitas, yang 
dihasilkan lembaga-lembaga yang 
dikelola secara profesional sehingga 
membuahkan hasil unggul. Tuntutan-
tuntutan serba baru tersebut meminta 
berbagai terobosan dalam pemikiran, 
konsep, dan tindakan-tindakan. Untuk 
itu, diperlukan suatu paradigma baru 
dalam menghadapi tantangan-tantangan 
baru tersebut, demikian kata filsuf Khun. 
Menurut filsuf Khun bila tantangan-

tantangan baru tersebut dihadapi 
menggunakan paradigma lama, maka 
segala usaha akan menemui kegagalan. 
Tantangan baru menuntut terobosan 
pemikiran apabila yang diinginkan adalah 
output bermutu yang dapat bersaing 
dengan hasil karya dalam dunia yang 
serba terbuka (Tilaar, 1998:245).  

Namun begitu, abad 21 tidak 
kemudian jadi alasan dunia pendidikan 
untuk merubah segalanya. Pembelajaran 
yang menekankan pada berpikir kritis, 
kreativitas, keterampilan komunikasi, 
kerjasama, kemasyarakatan, dan 
keterampilan karakter tetap harus 
dipertahankan karena peserta didik tetap 
butuh kemampuan teknik. Sehingga, 
penekanan tersebut akan makin 
menyempurnakan pembelajaran di era 
industri 4.0, yang bercirikan pada 
pemanfaatan berbagai aktifitas 
pembelajaran yang jadi keharusan dengan 
model resource sharing dengan siapapun 
dan dimanapun. Pembelajaran kelas dan 
lab dengan augmented dengan bahan 
virtual bukan hanya sekadar lengkap, 
tetapi bersifat interaktif, menantang, dan 
kaya isi.  

Gambaran dan potret pembelajaran 
era revolusi industri 4.0 tersebut tentu 
kontras dengan kondisi penerapan 
pendidikan dan pembelajaran saat ini 
yang dibatasi oleh dinding-dinding ruang 
kelas yang tidak memungkinkan anak 
didik mengeksplorasi lingkungan 
pendidikan sesungguhnya; keluarga, 
masyarakat, dan sekolah. Guru seringkali 
melaksanakan pembelajaran kaya adate 
(sebagaimana biasanya) dan bukan kaya 
kudune (sebagaimana seharusnya), 
miskin inovasi dan kreasi. Proses 
pembelajaran di sekolah tidak lebih 
merupakan aktivitas rutinitas 
pengulangan dan penyampaian 
(informatif) muatan pengetahuan yang 
tidak mengasah siswa untuk 
mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, 
dan karya serta kepedulian sosial. Guru 
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tak ubahnya hanya melaksanakan 
pembelajaran sebatas sebagai akivitas 
rutinitas seperti tahun-tahun sebelumnya. 

 
B. Kompetensi Guru Era Revolusi 

Industri 4.0  
Derasnya perubahan di era revolusi 

Industri 4.0 harus diakui telah membawa 
perubahan sistem pendidikan di tanah air. 
Perubahan dalam sistem pendidikan 
tentunya akan berdampak pula pada 
peran guru sebagai tenaga pendidik. 
Karena itu, guru dituntut memiliki 
kompetensi tinggi untuk mendidik 
peserta didik agar mampu menjawab 
tantangan revolusi industri 4.0. 
Qusthalani dalam laman rumah belajar 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud.go.id, 10 
Desember 2018) menyebutkan ada lima 
kompetensi yang harus dipersiapkan guru 
memasuki era revolusi industri 4.0. 

Pertama, educational competence, 
yaitu kompetensi pembelajaran berbasis 
internet sebagai basic skill. Kedua, 
competence for technological 
commercialization, yaitu seorang guru 
harus mempunyai kompetensi yang akan 
membawa peserta didik memiliki sikap 
enterpreneurship dengan teknologi atas 
hasil karya inovasi peserta didik. Ketiga, 
competence in globalization, yaitu guru 
tidak gagap terhadap berbagai budaya 
dan mampu menyelesaikan persoalan 
pendidikan. Keempat, competence in 
future strategies, yaitu kompetensi untuk 
memprediksi dengan tepat apa yang akan 
terjadi di masa depan dan strateginya 
dengan cara joint lecture, joint reserach, 
joint resource, staff mobility dan rotasi. 
Dan kelima, conselor comptence, yaitu 
kompetensi guru untuk memahami 
bahwa ke depan masalah peserta didik 
bukan hanya kesulitan memahami materi 
ajar, tetapi juga terkait masalah psikologis 
akibat perkembangan zaman. 

Kelima kompetensi itu sangat 
mungkin diwujudkan, diawali dengan 

memperbaiki mereview ulang sistem 
rekrutmen calon guru. Rekrutmen guru 
dilakukan dengan pola selektif dan 
berstandar sesuai kebutuhan 
perkembangan teknologi. Pola rekrutmen  
tidak hanya menguji kemampuan 
intelektual para calon guru, tetapi juga 
menguji psikologis dan kepribadian calon 
pendidik dalam menghadapi segala 
tantangan dan dinamika era revolusi 
industri 4.0 yang serba cepat ini. 

Langkah tersebut menjadi keharusan 
untuk dilakukan karena era revolusi 
industri benar-benar telah membawa 
dunia pendidikan berada pada knowledge 
age (masa pengetahuan) dengan 
percepatan peningkatan pengetahuan 
luar biasa. Percepatan peningkatan 
pengetahuan ini didukung penerapan 
media dan teknologi digital yang disebut 
dengan information super highway 
(Gates, 1996). Gaya kegiatan pembelajaran 
pada masa pengetahuan disesuaikan 
dengan kebutuhan. Bahan pembelajaran 
didesain lebih otentik melalui tantangan 
di mana peserta didik dapat berkolaborasi 
menciptakan solusi memecahkan masalah 
pelajaran. Pemecahan masalah mengarah 
ke pertanyaan dan peserta didik mencari 
jawaban yang kemudian dicari 
pemecahan atas problemanya dalam 
konteks pembelajaran dengan memakai 
sumber referensi yang ada. (Trilling and 
Hood, 1999).  

Percepatan peningkatan pengetahuan 
luar biasa yang terjadi di masa knowledge 
age ini bukan berari tidak bisa dikejar oleh 
pendidikan di tanah air. Sangat bisa asal 
ada perubahan mindset manusia dan 
perubahan mindset manusia menjadi 
keharusan dan tuntutan dalam dunia 
pendidikan menuju perubahan yang 
sangat besar di abad ke-21. Karena sudah 
bukan rahasia lagi, pendidikan Indonesia 
adalah warisan dari sistem pendidikan 
lama yang isinya menghafal fakta tanpa 
makna. Merubah sistem pendidikan 
indonesia bukanlah pekerjaan yang 
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mudah. Sistem pendidikan Indonesia 
merupakan salah satu sistem pendidikan 
terbesar di dunia yang meliputi sekitar 30 
juta peserta didik, 200 ribu lembaga 
pendidikan, dan 4 juta tenaga pendidik. 
Mereka tersebar di area yang hampir 
seluas benua Eropa. Karena itu, merubah 
mindset itu bukan perkara mudah, tetapi 
bukan tidak mungkin dan memang 
menjadi keharusan jika tidak ingin 
melihat generasi bangsa ini terlindas oleh 
perubahan zaman global di abad ke-21 ini.  

Seluruh stakeholder punya kewajiban 
memikirkan persoalan ini di tengah 
derasnya perubahan abad ke-21. Paling 
tidak, memikirkan konsepsi pembelajaran 
yang cocok untuk abad ke-21 ini. 
Partnership for 21st Century Learning 
(P21) telah mengembangkan framework 
(kerangka kerja) pembelajaran abad 21. 
Model pembelajaranya menuntut peserta 
didik untuk memiliki keterampilan, 
pengetahuan, dan kemampuan di bidang 
teknologi, media dan informasi, 
keterampilan pembelajaran, inovasi, 
keterampilan hidup, dan karir (P21, 2015). 
Framework ini memberi pesan akan 
pentingnya keterampilan, pengetahuan, 
dan keahlian dalam proses pembelajaran 
bagi anak didik agar mereka bisa berhasil 
dalam kehidupan dan pekerjaannya. 
Amati gambar di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalam kontek itu, pemerintah 

sebenarnya telah membuat rumusan 
paradigma pembelajaran abad ke-21. 

Rumusannya menekankan pada 
kemampuan peserta didik dalam mencari 
tahu dari berbagai sumber, merumuskan 
permasalahan, berpikir analitis, dan 
kerjasama serta berkolaborasi dalam 
menyelesaikan masalah (Litbang 
Kemdikbud, 2013). Hal tersebut penting 
ditekankan karena untuk menghadapi 
pembelajaran di abad 21, setiap orang 
dituntut punya pengetahuan dan 
kemampuan literasi digital, memiliki 
keterampilan berpikir kritis, literasi 
informasi, literasi media, dan menguasai 
teknologi informasi dan komunikasi 
(Frydenberg & Andone, 2011) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trilling and Fadel (2009) dalam 

karyanya: 21st century skills: learning for 
life in our times, juga menyebutkan bahwa 
keterampilan abad 21 meliputi tiga hal. 
Pertama, life and career skills. Kedua, 
learning and innovation skills. Dan ketiga, 
Information media and technology skills. Tiga 
unsur keterampilan itu kemudian 
dirangkum dalam sebuah skema pelangi 
keterampilan pengetahuan abad 21 seperti 
di bawah ini.  
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Untuk itu, pendidikan di era revolusi 

industri 4.0 setidaknya perlu dikonsep  
untuk mampu menjawab tiga tantangan 
yang menjadi hal krusial bagi peserta 
didik. Pertama, menyiapkan peserta didik 
untuk bisa bekerja yang pekerjaannya saat 
ini belum ada. Kedua, menyiapkan 
peserta didik untuk bisa menyelesaikan 
masalah yang masalahnya saat ini belum 
muncul. Ketiga, menyiapkan peserta 
didik untuk bisa menggunakan teknologi 
yang sekarang teknologinya belum 
ditemukan. Tentu, ini sebuah pekerjaan 
rumah yang tidak mudah bagi dunia 
pendidikan. Dan untuk bisa menghadapi 
tiga tantangan tersebut, syarat penting 
yang harus dipenuhi adalah bagaimana 
menyiapkan kualifikasi dan kompetensi 
guru berkualitas sebagaimana di atas agar 
tidak tergilas oleh arus deras perubahan di 
era revolusi industri 4.0. 

 
C. Peran Vital Guru  

Kemajuan teknologi era digital  dewasa 
ini bukan hanya mengancam bagi 
eksistensi guru dalam jangka panjang bila 
tidak segera disikapi. Tetapi dalam jangka 
pendek, dampak tersebut sudah terasa, 
khususnya di dunia maya. Dalam pola 
komunikasi yang menggunakan, 
misalnya. Penggunaan bahasa di media 
sosial pun penuh variasi dan terus ikut 
meramaikan era disruptif teknologi 
tersebut. Bahkan, penggunaan bahasa 
yang didukung perangkat teknologi 
mutakhir jadi salah satu fenomena 
komunikasi paling pesat era ini, khususnya 
bahasa yang digunakan pada dunia maya 
dan jejaring sosial, seperti internet, twitter, 
facebook, chatting, whatsapp, sms, email, dan 
sebagainya. 

Banyak kalangan prihatin dengan 
penggunaan bahasa di dunia maya dan 
jejaring sosial yang terkesan asal-asalan, 
tidak memperhatikan kaidah bahasa yang 
baik dan benar. Apalagi kemunculan 
fenomena bahasa alay semakin merasuk 
kalangan kaum muda millenial. Belum lagi 

dengan penggunaan bahasa yang 
cenderung bermakna kasar. Gaya bahasa 
sarkasme pun sering terlontar dalam 
menyambut lawan bicara di dunia maya 
belakangan ini.  

Memang, pesatnya perkembangan 
varian-varian baru bahasa di dunia maya 
dan jejaring sosial itu bisa dianggap 
sebagai aset tersendiri. Namun, fakta itu 
masih menyimpan keprihatinan 
tersendiri. Mengapa? Karena fenomena 
itu bisa menjelma jadi embrio ancaman 
bagi eksistensi bahasa Indonesia bahkan 
bangsa Indonesia itu sendiri di masa 
depan. Mengingat, eksistensi bahasa 
Indonesia bagi bangsa Indonesia bukan 
hanya sekadar sebagai bahasa ibu dan 
bahasa komunikasi semata, tetapi lebih 
dari itu. Dalam kajian studi sosiolinguistik, 
eksistensi bahasa Indonesia punya nilai 
heroik cukup panjang. Bahasa jadi 
cerminan bangsa itu seperti apa bagi 
orang luar.  

Melihat kedudukan seperti ini, maka 
fenomena penggunaan bahasa Indonesia 
asal-asalan, apalagi cenderung 
menggunakan gaya bahasa sarkasme akan 
menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa 
Indonesia ke depan sebagai sebuah entitas. 
Bangsa Indonesia lama kelamaan bisa 
kehilangan aset bahasa pemersatu. Citra 
luar atas  Indonesia juga akan berubah jadi 
negatif bila gaya bahasa warganya di 
dunia maya dan jejaring sosial didominasi 
gaya bahasa sarkasme dan sejenisnya.  

Mengapa? Karena berdasarkan hasil 
studi Polling Indonesia bersama Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) disebutkan jumlah pengguna 
internet di tanah air hingga 2018 mencapai 
171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen 
dari populasi penduduk 
(ttps://tekno.kompas.com, 16 Mei 2019). 
Tentu angka ini bukan jumlah sedikit, 
apalagi trend angkanya terus naik tiap 
tahun. Dan 60 juta orang di antaranya, 
meng-akses internet secara mobile. Hal ini 
jadi cerminan bahwa tingkat produktivitas 
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pemakaian bahasa juga luar biasa. Gaya 
bahasa mereka akan memenuhi dunia 
maya dan jejaring sosial dalam 
kominikasinya. 

Persoalannya, apa mungkin bisa 
mengendalikan pemakaian bahasa yang 
baik dan benar di dunia maya di tengah 
arus deras dan cenderung bebas di era 
revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini? 
Tentu masih mungkin sekali. Apalagi 
sesuai data APJII sendiri, dari total 
pengguna internet di tanah air, ternyata 
sebagian besar didominasi kalangan 
muda sebanyak 49,52 persen lebih, 
termasuk di dalamnya para pelajar 
berusia mulai 13 tahun setingkat siswa 
Sekolah Menengah tingkat Pertama atau 
SMP (https://tekno.kompas.com).  

Dengan data itu, berarti ada celah dan 
peluang untuk merealisasikan ikhtiar 
tersebut dengan mendidik dan justeru 
mengarahkan mereka menjadi agent of 
change (agen perubahan) berbahasa yang 
baik dan benar. Dan yang bisa melakukan 
gagasan tersebut adalah sektor 
pendidikan. Sektor pendidikan akan 
sekaligus menjadi taruhan bagi masa 
depan bangsa, mengingat di sektor inilah 
baik buruknya kaum millenial sebagai 
generasi penerus masa depan ditentukan. 
Apalagi, fenomena yang terjadi di dunia 
maya dan jejaring sosial di era 4.0 
sekarang ini bukan hanya sekadar bahasa, 
tetapi lebih parah yang berbau hoax. 
Pemerintah sendiri belakangan ini dibuat 
pusing tujuh keliling terkait masalah hoax 
tersebut. 

Di lembaga pendidikan itulah, anak 
anak akan dikenalkan nilai, moral, 
budaya, ketrampilan, dan juga agama. 
Sehingga keberadaan lembaga edukatif 
sekolah jadi pilar strategis dalam 
membentuk karakter anak didik (character 
building).  

Sebagai pilar strategis, lembaga 
pendidikan perlu melihat skala prioritas 
dalam menyelesaikan persoalan yang 
muncul dewasa ini. Ajaran-ajaran moral 

dan tata nilai yang berlaku di masyarakat, 
perlu menjadi prioritas yang tidak dapat 
diabaikan sekolah untuk ditanamkan 
kepada siswa. Sehingga kaum millenial 
yang ada di sekolah-sekolah benar-benar 
bisa disadarkan dan menjadi agent of 
change berkarakter yang memiliki 
komitmen menjaga eksistensi bahasa 
Indonesia di dunia maya dan jejaring 
sosial. 

Harus diakui, untuk merealisasikan 
cita-cita tersebut, lembaga pendidikan 
tidak mungkin bisa tanpa melibatkan 
peran guru. Guru tetap jadi garda terdepan 
dalam keberhasilan proses pendidikan. 
Keberadaan guru dalam lembaga 
pendidikan menjadi sangat penting dalam 
membentuk kaum millenial jadi agent of 
change di era revolusi 4.0. Mengingat, 
keberadaan guru jadi unsur terpenting 
dan tidak bisa diabaikan dalam proses 
pendidikan (DePorter,dkk, 2001 : 4).  

Dalam proses pendidikan di sekolah, 
guru memegang tugas ganda sebagai 
pengajar sekaligus jadi pendidik. Sebagai 
pengajar, guru bertugas menuangkan 
materi pelajaran ke dalam otak siswa. 
Sedang sebagai pendidik, guru bertugas 
membimbing dan membina anak didik 
agar menjadi manusia susila yang kritis, 
komunikatif, kreatif, dan kolaboratif (4 K) 
sesuasi semangat pendidikan abad 21 saat 
ini.  

Dengan begitu, keberadaan guru 
dalam mengembangkan sekaligus 
menjaga karakter generasi millenial sebagai 
generasi penerus sangat menentukan. Ini 
sekaligus jadi potret beratnya tugas guru. 
Guru bukan hanya jadi faktor penentu 
mutu pendidikan secara keseluruhan, 
tetapi juga sekaligus penentu 
kelangsungan karakter anak bangsa. Dan 
tugas yang berat dari seorang guru ini 
pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan 
guru profesional. Guru profesional adalah 
guru yang memiliki kompetensi tinggi 
dalam membangun dan mengembangkan 
proses pembelajaran yang baik dan efektif 

https://tekno.kompas.com/
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sehingga bisa menghasilkan peserta didik 
berkualitas (Zainal Aqib dan Sujak, 
2011:32).  

Dengan guru berkompeten, maka 
proses pembelajaran bisa dengan mudah 
diarahkan dan dikembangkan 
berorientasi keterampilan berpikir tingkat 
tinggi atau Higher Order Thinking Skill 
(HOTS). Pengembangan itu sebagai upaya 
peningkatan kualitas pembelajaran dan 
meningkatkan kualitas lulusan dan 
mengembangkan penguatan pendidikan 
karakter dan pembelajaran berorientasi 
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi 
yang jadi ciri dan tuntutan dari 
pembelajaran abad ke-21 ini.  
 
PENUTUP 
A. Simpulan 

Era revolusi industri 4.0 dengan 
berbagai lompatan inovasinya telah 
memberi kenyamanan dan kemudahan. 
Tetapi dalam waktu yang sama, inovasi-
inovasinya juga sekaligus punya potensi 
merusak tatanan yang sudah terbangun. 
Dunia pendidikan saat inipun mengalami 
disrupsi sangat hebat sekali. Peran guru 
yang selama ini sebagai satu-satunya 
penyedia ilmu pengetahuan sedikit 
banyak telah bergeser menjauh darinya, 
sehingga bisa mengancam bagi eksitensi 
guru.  

Hadirnya penyedia konten dan 
layanan pendidikan berbasis teknologi 
bernama Ruang Guru menjadi salah satu 
contoh ancaman bagi eksistensi guru ke 
depan. Dan harus diakui, era kaum 
millenial dengan sistem siber fisik dan 
kolaborasi manufaktur berbasis 
komputerisasi digital dengan sistem 
berbasis Internet of Things (IoT) benar-
benar jadi ancaman serius. Karena itu, ke 
depan eksistensi guru berkompeten 
dibutuhkan karena memiliki peran vital 
bagi masa depan bangsa ini, biar tidak 
terbagun generasi liar (wild generation) di 
tengah derasnya perubahan di era 
revolusi industri 4.0.  

Peran guru profesional dalam 
pembelajaran era revolusi industri 4.0 
tetap menjadi kunci keberhasilan belajar 
peserta didik untuk mengahasilkan 
lulusan berkualitas. Guru profesional 
tinggi akan bisa diarahkan membangun 
pembelajaran berorientasi pada 
keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 
Higher Order Thinking Skill (HOTS) yang 
dibutuhkan dan jadi keharusan di era 
revolusi industri 4.0 abad 21 ini. 

 
B. Saran 

Guru merupakan ujung tombak 
pendidikan, yang punya peran penting 
dalam menghasilkan peserta didik agar 
punya kemampuan berpikir kritis dalam 
menyelesaikan masalah kehidupan 
sehari-hari. Keberadaannya perlu 
mendapat dukungan dari berbagai pihak 
untuk terus diperkuat agar mampu 
mempersiapkan generasi penerus bangsa 
yang mampu berpikir kritis dan kreatif 
dalam menyongsong derasnya perubahan 
di era revolusi industri 4.0 abad ke-21 ini. 
Eksistensi guru penting agar tidak muncul 
generasi liar (wild generation) tanpa 
kurikulum jelas di tengah derasnya 
perubahan super cepat di era revolusi 
industri keempat abad ke-21 ini. 
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ABSTRACT 

Instagram is one of the most popular social media among the 

millennial generation. With its various features, Instagram can be 

used as a medium for learning mathematics. This study aimed to 

determine the use of Instagram in the assessment of mathematical 

skills through posters for Trigonometry Formulas material in the 

odd semester of class XI MIPA 1, 2, 3, and 4 MAN 1 Lamongan. 

This research was devised using qualitative descriptive approach. 

Data was collected through Google forms which were distributed 

randomly to the classes. So, 56 respondents from 121 students 

were obtained. The results revealed that Instagram can be used in 

the assessment of mathematical skills through posters. The use of 

posters in Instagram enabled students to develop their 

mathematical skills including creativity and originality of ideas, 

suitability of materials, consistent use of Trigonometry symbols, 

and composition on posters. 

Keywords: Instagram, Mathematical Skills, Poster Media 

 

ABSTRAKSI 

Instagram menjadi salah satu media sosial yang sangat populer di 

kalangan generasi milenial. Dengan fiturnya yang beragam, 

Instagram dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan Instagram dalam penilaian keterampilan matematika 

dengan media poster untuk materi Rumus-rumus Trigonometri 

pada semester ganjil kelas XI MIPA 1, 2, 3, dan 4 MAN 1 

Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui Google form yang 

disebar secara acak pada kelas-kelas tersebut sehingga diperoleh 

56 responden dari 121 peserta didik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Instagram dapat digunakan dalam penilaian 

keterampilan matematika melalui media poster. Penggunaan 

media poster di Instagram dapat mengembangkan keterampilan 

matematika peserta didik yang meliputi kreativitas dan originalitas 

ide, kesesuaian materi, penggunaan simbol Trigonometri yang 

konsisten, dan pemilihan komposisi pada poster. 

Kata kunci: Instagram, Keterampilan Matematika, Media 

Poster 
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PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi 
dan informasi yang begitu pesat berimbas 
pula pada dunia pendidikan. Terutama 
saat pandemi covid-19 dua tahun terakhir 
ini, dimana proses belajar mengajar yang 
sebelumnya dilakukan secara luring 
diubah secara daring atau Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ). Proses Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) menuntut guru mencari 
alternatif media pembelajaran berbasis 
teknologi yang bisa diakses dengan 
mudah oleh peserta didik sehingga 
kegiatan belajar mengajar tetap bisa 
dilaksanakan sebagaimana mestinya 
meskipun guru dan peserta didik tidak 
berada pada ruang yang sama. 

 Penggunaan media yang tepat 
dalam proses pembelajaran memiliki 
peran penting untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.  Sebab, media 
pembelajaran mampu menjadi magnet 
tersendiri untuk meningkatkan 
keingintahuan, minat, memberikan 
motivasi, serta membangun kenyamanan 
bagi peserta didik dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, 
guru harus mampu mendesain media 
pembelajaran untuk memaksimalkan 
pencapaian tujuan pembelajaran terutama 
dengan memanfaatkan teknologi salah 
satunya yaitu penggunaan aplikasi 
berbasis internet.  

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemenkominfo) mencatat 
bahwa sekitar 63 juta orang di Indonesia 
menggunakan internet dalam 
aktivitasnya dan 95% diantaranya 
menggunakan internet untuk mengakses 
media sosial. Menurut Van Dijk dalam 
Nasrullah (2016) mengatakan bahwa 
media sosial merupakan platform media 
yang memusatkan keberadaan atau 
eksistensi pengguna sehingga dapat 
beraktivitas maupun berkolaborasi. Sebab 
itu, media sosial dapat dipandang sebagai 
penghubung secara virtual untuk 

menguatkan hubungan antar pengguna 
sekaligus menjadi ikatan sosial jarak jauh.  

Dilansir dari kontan.co.id, tercatat 5 
media sosial yang paling popular di tahun 
2021 yaitu Whatsapp, Instagram, Youtube, 
Tiktok, dan juga Facebook. Whatsapp 
yang dirilis pada tahun 2009 menjadi 
media sosial yang paling banyak diakses 
hingga sekarang. Platform penyedia 
layanan pesan dan panggilan hanya 
dengan internet ini bisa dibilang cukup 
ramah dengan kuota internet. Selain 
mengirim pesan, Whatsapp juga 
dilengkapi dengan fitur panggilan suara, 
panggilan video, dan juga pembaruan 
status yang memungkinkan penggunanya 
untuk berinteraksi secara lebih luas. 
Seiring dengan perkembangannya, pada 
bulan Januari 2018, Whatsapp 
meluncurkan Whatsapp Business sebagai 
salah satu media sosial yang 
memudahkan pelaku bisnis untuk lebih 
banyak berinteraksi dengan 
pelanggannya. 

Sebagai media sosial terbesar kedua 
setelah Whatsapp, Instagram memberikan 
layanan untuk memudahkan 
penggunanya berbagi foto dan video 
secara daring. Selain mengunggah foto 
dan video, Instagram pun memberikan 
fasilitas kepada penggunanya dengan 
fitur yang lebih menarik antara lain 
instastory, IGTV, reels, direct message, 
panggilan video, dan masih banyak lagi. 
Dengan berbagai fitur yang menarik pada 
Instagram, maka terbuka peluang bagi 
guru untuk menggunakan Instagram 
sebagai salah satu alternatif dalam media 
pembelajaran.  

  Menurut Tafonao (2018) dalam 
Zukhruf Ambarsari (2020), media 
pembelajaran merupakan segala sesuatu 
yang dapat disampaikan oleh pengirim 
dan penerima dengan tujuan untuk 
merangsang pikiran, gagasan, dan minat 
peserta didik untuk belajar. Pendapat ini 
sejalan dengan Falahuddin (2014), bahwa 



 

979 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
media pembelajaran adalah segala sesuatu 
yang dapat memberikan informasi dari 
sumber informasi kepada penerima 
informasi. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa media pembelajaran 
adalah alat yang digunakan oleh guru 
dalam menyampaikan informasi atau 
materi pelajaran dengan tujuan untuk 
merangsang pikiran, gagasan, dan minat 
peserta didik. 

Media pembelajaran yang baik 
bukanlah media pembelajaran yang 
didesain dengan teknologi sangat 
canggih, tetapi media pembelajaran yang 
baik merupakan media pembelajaran 
yang tepat guna, mudah diakses, dan 
dapat mencapai tujuan pembelajaran 
yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam 
mendesain dan memanfaatkan media 
pembelajaran, seorang guru dituntut 
untuk berempati kepada peserta didik 
agar media pembelajaran yang dipilih 
dapat memberikan manfaat sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi peserta didik. 

Pembelajaran matematika sebenarnya 
bukan semata-mata persoalan belajar 
menghafal rumus-rumus, simbol-simbol, 
operasi hitung, mengerjakan soal tanpa 
memahaminya, atau pun lainnya 
(Gunawan, 2017: 190). Jika pembelajaran 
matematika hanya dipahami sebagai 
mana tersebut, maka pembelajaran 
matematika terkesan sangat monoton dan 
membosankan. Padahal, disadari atau 
tidak, pembelajaran matematika sangat 
diperlukan dalam kehidupan. Oleh 
karena itu, diperlukan upaya untuk 
membuat pembelajaran matematika lebih 
bermakna dan menyenangkan. 

Menurut Zaenal Arifin (2009: 37), 
karakteristik pembelajaran matematika 
sangat dipengaruhi oleh karakteristik 
matematika sebagai suatu ilmu 
pengetahuan. Karakteristik pembelajaran 
matematika yang dimaksud adalah: (1) 
pembelajaran matematika dilakukan 
secara berjenjang; (2) pembelajaran 
matematika menggunakan metode spiral 

yaitu pengajaran konsep yang saling 
terkait; (3) pembelajaran matematika 
menekankan pola deduktif, meskipun di 
kelas rendah diperbolehkan 
menggunakan pendekatan induktif; dan 
(4) pembelajaran matematika menganut 
kebenaran konsistensi.  

Salah satu fitur dalam Instagram, 
sebagaimana telah dipaparkan 
sebelumnya adalah unggahan berupa foto 
atau gambar. Fitur ini dapat dimanfaatkan 
dalam pembelajaran matematika 
menggunakan media poster. Dalam 
gurubagi.com, poster didefinisikan sebagai 
media pembelajaran yang terdiri dari 
warna, gambar, grafis, serta tulisan yang 
bertujuan untuk menjelaskan dan 
mengekspresikan suatu konsep, ide, 
maupun pesan-pesan yang berkaitan 
dengan ilmu pengetahuan. Dalam 
penggunaannya, media poster 
merupakan penerapan gambar visual 
yang dilengkapi dengan penjelasan atau 
grafik tertentu. 

Beberapa keunggulan penggunaan 
media poster antara lain adalah sifatnya 
yang kongkrit dan lebih realistis dalam 
menunjukkan permasalahan sehingga 
lebih mudah dipahami, gambar yang 
ditampilkan dapat mengatasi 
permasalahan keterbatasan ruang dan 
waktu, warna atau animasi yang 
digunakan dapat menarik perhatian, 
bentuknya sederhana, murah, mudah, 
dan dapat digunakan dalam kurun waktu 
yang lama.  

Menurut Nana Sudjana dan Ahmad 
Rivai (2010: 56 - 57), secara umum poster 
memiliki kegunaan, yaitu sebagai berikut: 
(1) memotivasi peserta didik, poster 
dalam pembelajaran sebagai pendorong 
atau memotivasi belajar peserta didik; (2) 
peringatan, berisi tentang peringatan-
peringatan terhadap suatu pelaksanaan 
aturan hukum, sekolah, atau sosial, 
kesehatan bahkan keagamaan; (3) 
pengalaman kreatif, melalui poster 
kegiatan menjadi lebih kreatif untuk 
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membuat ide, cerita, karangan dari sebuah 
poster yang dipajang.  

Media poster setidaknya dapat 
digunakan oleh guru untuk melakukan 
penilaian keterampilan matematika sebab 
dalam poster tertuang ide dan gagasan 
serta kreativitas peserta didik. Seiring 
dengan perkembangan teknologi, poster 
tidak lagi hanya dibuat secara manual 
tetapi dapat didesain semenarik mungkin 
dengan bantuan aplikasi tertentu melalui 
komputer atau smartphone. Selain 
sederhana dalam pembuatan, media 
poster juga diharapkan mampu membuat 
peserta didik lebih mudah memahami 
materi pembelajaran. Dengan demikian, 
tujuan pembelajaran dapat dicapai 
dengan maksimal. 

Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pemanfaatan 
Instagram dalam penilaian keterampilan 
matematika dengan media poster untuk 
materi Rumus-rumus Trigonometri pada 
semester ganjil kelas XI MIPA 1,2,3, dan 4 
MAN 1 Lamongan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk membuat 
sebuah deskripsi secara terurut dan 
sistematis, faktual dan akurat tentang 
fakta-fakta dari populasi atau obyek 
penelitian menggunakan riset kualitatif. 
Teknik pengambilan data dilakukan 
melalui Google form yang berisi beberapa 
pertanyaan terkait dengan Instagram dan 
penggunaannya dalam kegiatan 
pembelajaran. Angket ini disebarkan 
secara acak kepada peserta didik kelas XI 
MIPA 1, 2, 3 dan 4 Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) 1 Lamongan Tahun Ajaran 
2021/2022 dengan jumlah responden 
sebanyak 56 peserta didik dari total 
sebanyak 121 peserta didik. Selain dengan 
Google form, peneliti juga mengumpulkan 
data dengan studi dokumentasi yang 
dilakukan dengan mencatat dan 

mendokumentasikan informasi terkait 
dengan obyek penelitian.  

Adapun rincian responden dalam tiap 
kelas diberikan pada tabel berikut: 

 

No Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Jumlah 

Responden 

1 XI MIPA 1 31 15 

2 XI MIPA 2 32 9 

3 XI MIPA 3 28 13 

4 XI MIPA 4 30 19 

 Jumlah  121 56 

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Instagram berasal dari kata insta dan 
gram. Insta berasal dari kata instan yang 
berarti langsung, sedangkan gram berasal 
dari kata telegram yang berarti gambar. 
Dari penggunaan kata tersebut, Instagram 
dapat diartikan sebagai aplikasi untuk 
berbagi gambar atau foto dengan cepat.  

Instagram dicetuskan oleh Kevin 
Systrom dan Mike Krieger. Keduanya 
merupakan lulusan Stanford University. 
Pada hari pertama peluncurannya, yaitu 6 
Oktober 2010, Instagram sudah diunduh 
oleh 25.000 pengguna. Setelah beberapa 
bulan, yaitu sekitar Mei 2011, pengguna 
Instagram sudah mencapai angka 3,75 
juta.  

Berdasarkan hasil pengambilan data 
kepada 56 responden diperoleh bahwa 
100% responden memiliki akun Instagram 
pribadi dengan intensitas penggunaan 
sering dan kadang-kadang. Sebanyak 
58,9% responden menggunakan aplikasi 
Instagram dengan intensitas sering, 
sedangkan responden yang 
menggunakan Instragram dengan 
intensitas kadang-kadang sebanyak 
41,1%. Selain akun Instagram pribadi, 
peserta didik juga memiliki akun 
Instagram kelas yang dikelola oleh 
beberapa peserta didik sebagai admin.  

Berikut ini tabel nama akun Instagram 
masing-masing kelas beserta adminnya: 
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No Kelas 
Nama Akun 

Instagram 
Admin 

1 
XI 

MIPA 1 
@electron.23_ 

Susilo 
Indah 
Rahayu 
Imroatul 
Hamidah 

2 
XI 

MIPA 2 
@expost.manela_ 

Meizola 

Leviana 

Aufarizka 

Khulwatuz 

Dzakiya 

3 
XI 

MIPA 3 
@compas.three 

Abelia 

Alda 

Cantika 

4 
XI 

MIPA 4 
@portuamor44_ 

Bunga 

Citra 

Lestari 

Puspa Ayu 

Faizah 

 
Instagram menjadi pilihan media 

sosial yang sangat digemari kalangan 
milenial karena memiliki berbagai fitur 
menarik dan mudah dioperasikan. Dari 
infokomputer.grid.id, beberapa fitur terbaru 
telah diluncurkan oleh Instagram. Fitur-
fitur tersebut antara lain: (1) Profesional 
Dashboard, fitur ini memungkinkan para 
pelaku bisnis dan konten kreator untuk 
melihat insight atau performa akun, (2) 
Recently Delete, fitur ini memungkinkan 
pengguna untuk memperoleh kembali 
foto dan video yang sudah dihapus dari 
postingan Instagram, (3) Live Room, fitur 
ini sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh 
dua pengguna secara bersamaan, tetapi 
saat ini sudah bisa dilakukan oleh empat 
pengguna, (4) Reels Remix, fitur ini 
memungkinkan pengguna untuk 
memasukkan konten orang lain ke dalam 
konten mereka, dan (5) Sticker Add Yours, 
fitur ini memungkinkan pengguna untuk 
memposting suatu tren atau tantangan 
baru yang dapat dipostingbaik berupa 
foto maupun video agar diikuti oleh 
pengikut Instagram yang lain.    

 Dalam peneliltian ini, hanya 
beberapa fitur umum pada Instagram 
yang akan dikaji dari responden 
penelitian. Fitur-fitur tersebut adalah 
Instagram Story, Live Instagram, Video Call, 
Reels, dan Instagram Feed. Penggunaan 
fitur-fitur Instagram tersebut dari hasil 
penelitian disajikan pada diagram batang 
berikut: 

 

 
 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 
terdapat dua fitur Instagram yang sering 
digunakan oleh peserta didik yaitu 
Instagram Story dan Instagram Feed. 
Meskipun selisih penggunaan Instagram 
Feed dan Live Instagram tidak terlalu jauh, 
tetapi Instagram Feed memiliki kelebihan 
tersendiri bila dibandingkan dengan Live 
Instagram. Selanjutnya, peneliti akan 
mengulas tentang dua fitur terbaik 
Instagram yang paling sering digunakan 
oleh peserta didik.  

Instagram Story merupakan fitur yang 
paling sering digunakan. Fitur ini cocok 
digunakan pada kondisi yang tidak 
memerlukan intensitas waktu lama. 
Sebab, video atau foto yang diposting 
dengan fitur ini hanya akan bertahan 
selama 24 jam. Artinya, jika video atau 
foto yang diunggah melalui fitur ini telah 
melebihi 24 jam, maka postingan tersebut 
secara otomatis akan terhapus dari 
Instagram. Selain itu, durasi video yang 
bisa diupload dengan fitur ini juga 
terbatas yaitu maksimal 30 detik.  

Instagram Feed merupakan fitur yang 
sudah ada sejak Instagram pertama kali 
diluncurkan. Fitur ini sebenarnya berupa 
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beranda Instagram yang berisi postingan 
pengguna lain yang diikuti di Instagram. 
Unggahan dalam fitur ini berupa foto dan 
video yang dapat menimbulkan interaksi 
antar pengguna dengan cara menekan 
tombol suka, memberikan komentar, 
menyimpan, ataupun mengirim 
postingan tersebut. Postingan pada fitur 
ini tidak akan hilang kecuali sengaja 
dihapus oleh penggunanya.  

Melalui dua fitur ini, guru dapat 
memanfaatkan Instagram untuk kegiatan 
pembelajaran. Materi pembelajaran baik 
berupa foto atau video dapat diposting 
sehingga terjadi interaksi sebagai kegiatan 
pembelajaran. Berdasarkan paparan 
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
Instagram Feed lebih cocok digunakan 
untuk media pembelajaran sebab 
postingan dalam Instagram Feed tidak akan 
hilang dan dapat menimbulkan interaksi 
antar pengguna Instagram.  

Contoh penggunaan Instagram Feed 
untuk mengunggah materi berupa video 
pembelajaran adalah sebagai berikut:   

 
 
Melalui postingan di Instagram Feed, 

peserta didik dapat menyimak materi 
pembelajaran dengan durasi yang tidak 

terlalu lama sehingga kuota yang 
dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Selain 
itu, guru dapat melakukan interaksi dan 
memberikan penilaian melalui komentar 
yang diberikan oleh peserta didik pada 
postingan tersebut. Video dengan durasi 
terbatas membuat materi yang disajikan 
lebih singkat dan padat. Selain itu, 
pengguna Instagram juga dapat melihat 
secara langsung jumlah tayangan video 
yang sudah diunggah. 

Materi Rumus-rumus Trigonometri 
mengharuskan peserta didik mampu 
memahami dan menggunakan rumus-
rumus dalam pemecahan masalah 
kontekstual. Media poster dapat 
digunakan sebagai alternatif media 
pembelajaran karena mampu 
mengakomodir ide/gagasan agar peserta 
didik mampu memahami materi dengan 
lebih mudah. Selain itu, media 
pembelajaran ini diharapkan mampu 
memberikan kesan bahwa pembelajaran 
matematika bisa didesain menyenangkan 
dan penuh kreativitas.  

Poster ini selanjutnya diposting 
melalui akun Instagram kelas untuk 
memudahkan klasifikasi dan penilaian. 
Berikut ini merupakan tampilan Instagram 
Feed masing-masing kelas dengan 
postingan berupa gambar media poster 
materi Rumus-rumus Trigonometri.  
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Dari tampilan media poster yang 
sudah diposting melalui akun Instagram 
kelas dapat dilihat kreativitas peserta 
didik dalam menuangkan ide dan 
gagasannya tentang materi Rumus-rumus 
Trigonometri untuk menghasilkan poster 
yang mudah dipahami dan menarik. 

Penggunaan padu padan warna, 
pemilihan huruf, tata letak, penambahan 
animasi serta desain yang berbeda satu 
sama lain membuat kreativitas peserta 
didik semakin beragam. 

Sebanyak 83,9% responden 
menyetujui penggunaan Instagram dalam 
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penilaian keterampilan matematika 
dengan media poster. Media poster cukup 
efektif digunakan dalam materi Rumus-
rumus Trigonometri agar peserta didik 
lebih mudah memahami dan mengingat 
materi pembelajaran. Selain itu, peserta 
didik juga dapat mengembangkan 
keterampilan matematikanya. Penilaian 
keterampilan ini dilakukan dengan 
melihat beberapa aspek yaitu (1) 
kreativitas dan originalitas ide peserta 
didik dalam membuat poster, (2) 
kesesuaian materi yang dipilih, (3) 
penggunaan simbol Trigonometri yang 
konsisten, dan (4) pemilihan komposisi 
yang menarik pada poster seperti warna, 
ukuran, penambahan animasi, bentuk, 
maupun pemilihan huruf dan kesesuaian 
tampilan poster. 

Sayangnya, sekitar 7,1% responden 
masih mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan penilaian tersebut. Hal ini 
terjadi karena kurangnya kemampuan 
dalam mengoperasikan aplikasi 
pembuatan poster. Aplikasi pembuatan 
media poster yang paling banyak 
digunakan oleh peserta didik adalah 
aplikasi Canva. 

Dari hasil penelitian juga diperoleh 
bahwa 98,2% responden menyetujui jika 
Instagram merupakan media sosial yang 
sangat popular. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya kepemilikan akun Instagram oleh 
100% responden penelitian. Sebagaimana 
pada penelitian yang dilakukan oleh 
Wahyu Fajar Saputra (2021), Instagram 
dianggap menjadi akun yang wajib 
dimiliki karena cocok digunakan sebagai 
media pembelajaran secara online karena 
sangat mudah digunakan dan sangat 
dikenal oleh kalangan generasi milenial. 
Selain itu, banyak tokoh-tokoh publik dari 
kalangan pemerintahan, artis, ulama, 
maupun olahragawan, dalam maupun 
luar negeri yang juga menggunakan 
aplikasi Instagram. Hal ini 
memungkinkan terjadinya interaksi 

secara langsung melalui komentar pada 
fitur-fitur yang digunakan.   

Meskipun sangat populer di kalangan 
generasi milenial, hasil penelitian juga 
menunjukkan belum banyak mata 
pelajaran yang memanfaatkan Instagram 
sebagai media pembelajaran. Hal ini 
sangat disayangkan sebab Instagram 
memiliki berbagai fitur menarik yang 
dapat dimanfaatkan untuk membuat 
pembelajaran lebih kreatif, 
menyenangkan, dan berbasis digital. 
Seiring dengan perkembangan dan 
pembaruan di Instagram nantinya, 
Instagram mampu menjadi alternatif 
media pembelajaran berbasis digital yang 
sangat menarik. 

  
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa Instagram dapat 
digunakan untuk mengembangkan 
keterampilan matematika peserta didik di 
kelas XI MIPA 1, 2, 3, dan 4 MAN 1 
Lamongan. Penilaian keterampilan ini 
meliputi aspek kreativitas dan originalitas 
ide, kesesuaian materi, penggunaan 
simbol Trigonometri yang konsisten, dan 
pemilihan komposisi yang tepat. 
Penggunaan media poster juga cukup 
efektif membantu peserta didik lebih 
mudah memahami materi Rumus-rumus 
Trigonometri.  

Sayangnya, belum banyak mata 
pelajaran yang memanfaatkan Instagram 
sebagai media pembelajaran. Padahal, 
Instagram memiliki banyak sekali fitur 
menarik dan sangat populer di kalangan 
generasi milenial. Pemanfaatan Instagram 
dalam pembelajaran diharapkan mampu 
membuat pembelajaran lebih kreatif, 
menyenangkan, dan mengembangkan 
digitalisasi dalam dunia Pendidikan. 
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ABSTRACT 

The goal of Chemistry learning is training of thinking and 

reasoning in drawing conclusions, for example through 

presentation, exploration, experimentation, showing, showing 

similarities, differences, consistency and inconsistencies. Other 

than that, the goal is developing creative activities that involve 

imagination. Intuition and discovery using, develop divergent 

thinking. originality, curiosity, making predictions and guesses 

and experimenting. The third is developing problem-solving skills. 

While the fourth is developing information skills or 

communicating ideas, among others, through oral talks, graphic 

notes, maps, diagrams in explaining ideas. 

For this purpose, a classroom action research consisting of two 

cycles was developed by the researcher. Analysis of the data used 

is descriptive analysis by looking at the increase in student 

learning outcomes in the pre-cycle, cycle I and cycle II stages. The 

action was given to thirty-one students. The results showed that 

the Group Investigation model could improve the learning 

outcomes of redox chemistry. The increase in learning activities 

and achievement was followed by an increase in the average score 

of 60.81 in the first cycle and 85.03 in the second cycle as well as 

the increase in student interest, of course, cannot be separated 

from the optimal efforts of teachers full of creative and innovative 

dedication. 

Keywords: Chemistry Learning Outcomes, Redox, Group 

Investigation 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan pembelajaran Kimia yang pertama adalah untuk melatih 

cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyajian, eksplorasi, eksperimen, 

menunjukkan, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsisten dan 

inkonsistensi. Kedua untuk  mengembangkan aktivitas kreatif 

yang melibatkan imajinasi. intuinasi dan penemuan 

menggunakan, mengembangkan pemikiran divergen. orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-coba. 

Ketiga yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

Sedangkan keempat adalah mengembangkan kemampuan 

informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui 
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PENDAHULUAN
Berbagai kewajiban yang dilakukan 

guru antara lain pendidikan, proses 
pembelajaran, pengembangan profesi dan 
penunjang proses pembelajaran. 
Pengembangan profesi hendaknya 
menempati prioritas utama karena sudah 
seharusnya guru berusaha untuk 
meningkatkan diri dalam profesi. 

Belajar merupakan suatu aktivitas 
mental yang berlangsung dalam interaksi 
aktif dengan lingkungan yang 
menghasilkan perubahan dalam 
pengetahuan, pemahaman, keterampilan, 
serta sikap. Perubahan ini bersifat relatif 
kontan dab berbekas. Dengan demikian 
belajar merupakan suatu kegiatan yang 
tidak dapat terpisah dari tata kehidupan, 
sejak manusia lahir sampai liang lahat 
untuk memenuhi kebutuhan hidup 
sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. 

Inovasi dalam pembelajaran harus 
selalu ada agar hasil pembelajaran benar-
benar sesuai dengan perkembangan. 
Kompetensi yang diperlukan untuk siswa 
membuat guru harus benar-benar kreatif, 
aktif dan inovatif sesuai dengan tuntutan 
perkembangan IPTEKS dan IMTAQ. 
Untuk itulah guru dituntut selalu mencari 
solusi dari permasalahan keseharian yang 
dijumpai guru di kelas atau di sekolah. 

Melalui penelitian tindakan kelas 
diharapkan perubahan pembelajaran 
akan selalu dapat membawa siswa ke 
dalam kehidupan nyata dari aplikasi 
keilmuan yang digelutinya. Guru akan 
terbiasa untuk berkembang, dengan 
ikhlas mencari saran kolega pimpinan 
demi untuk keberhasilan dalam 
pembelajaran. 

Terselenggaranya pendidikan 
nasional yang semakin maju merata akan 
mampu mewujudkan manusia yang 
berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
berbudi pekerti, produktif dan 
profesional. Sehubungan dengan itu 
untuk mencapai tujuan pendidikan 
diharapkan lembaga-lembaga pendidikan 
merasa perlu untuk menyediakan 
sekolah-sekolah yang lengkap, terutama 
sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan 
prasarana sekolah tersebut dapat berupa 
gedung sekolah yang memadai, staf 
pengajar yang profesional di bidangnya 
serta sarana lain yang menunjang proses 
belajar mengajar sehingga tujuan 
pendidikan dapat tercapai. 

Pendidikan di sekolah bukan 
merupakan tanggung jawab oleh guru 
saja, tetapi harus ada kerja sama antara 
sekolah, orang tua siswa dan siswa itu 
sendiri. Masalah belajar merupakan inti 

pembicaraan lisan, catatan grafik, peta, diagram dalam 

menjelaskan gagasan. 

Untuk tujuan tersebut, penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 

dua siklus dikembangkan oleh peneliti. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dengan melihat peningkatan 

hasil belajar siswa pada tahap pra-siklus, siklus I dan siklus II. 

Tindakan tersebut diberikan kepada tiga puluh satu siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model Group Investigation dapat 

meningkatkan hasil belajar Kimia pokok bahasan redoks. 

Meningkatnya aktivitas dan prestasi belajar diikuti pula atas 

kenaikan nilai rata-rata yaitu 60,81 pada siklus I dan 85.03 pada 

siklus II begitu juga meningkatnya minat siswa tentunya tidak 

terlepas dari usaha usaha guru yang optimal penuh pengabdian 

yang kreatif dan inovatif. 

Kata kunci:  Hasil belajar Kimia, Redoks, Group Investigation 
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dari kegiatan di sekolah, sebab semua 
usaha di sekolah ditujukan bagi 
berhasilnya proses belajar bagi setiap 
siswa yang sedang studi di sekolah 
tersebut. Oleh karena itu memberikan 
pelayanan bimbingan di sekolah berarti 
pula memberikan pelayanan belajar bagi 
setiap siswa. Berdasarkan observasi, 
wawancara dengan siswa, rendahnya 
minat aktivitas siswa berkolerasi dengan 
guru kurang menerapkan model 
pembelajaran kurang variatif dan menarik 
serta kurang melibatkan aktivitas dan 
tanggung jawab siswa disamping kurang 
tersedianya sarana dan prasarana yang 
mendukung proses pembelajaran. Untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi peneliti 
mencoba menerapkan Model Group 
Investigation. 

Bertitik tolak dari latar belakang di 
atas maka  permasalahannya adalah 
bagaimana cara meningkatkan hasil 
belajar Kimia pokok bahasan Redoks 
melalui penerapan model group 
investigation siswa Kelas XII MIPA-1 
Tahun pelajaran 2017/2018? 

Adapun tujuan penelitian secara 
umum untuk meningkatkan kualitas 
proses pembelajaran yang ditunjukan 
adanya peningkatan prestasi belajar dan 
aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran Kimia XII MIPA-1semester I 
di MAN I  Lamongan 

Manusia adalah makhluk individu 
sekaligus makhluk sosial. Sebagai warga 
bangsa dan warga negara, pendidikan 
harus dapat mengantarkan siswa menjadi 
manusia yang secara individu 
bertanggung jawab kepada dirinya, 
keluarganya, bangsanya dan negaranya. 
Ia harus menjadi makhluk sosial yang 
demokratis, toleran, dapat menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya, serta dapat 
menjadi tauladan di lingkungannya 
dengan perbuatan yang positif dan 
terpuji. Wujud nyata pencapaian hal 
tersebut dihadapkan dari keterlibatan 
siswa di dalam tugas-tugas klasikal 

ataupun kelompok. Pada pembelajaran 
yang menggunakan kerjasama perlu 
diterapkan prinsip-prinsip berikut : 
1. Para siswa memiliki pemahaman 

yang sama tentang tujuan dan 
masalah, serta memiliki rencana yang 
jelas. 

2. Setiap anggota memberikan 
kontribusi dalam penyelesaian tugas. 

3. Setiap anggota harus bertanggung 
jawab pada kelompok. 

4. Setiap pemecahan masalah harus 
dilaksanakan secara demokratis. 

5. Guru memberikan penilaian terhadap 
kemajuan tugas kerjasama dalam hal 
kinerja kelompok dan aktivitasnya. 

6. Setiap anggota merasa puas dan aman 
dalam belajar. 
Beberapa ahli berpendapat bahwa 

Model Group Investigation ini unggul 
dalam membantu siswa memahami 
konsep-konsep yang sulit. Para 
pengembang ini telah menunjukkan 
bahwa model struktur penghargaan 
kerjasama teluh dan dapat meningkatkan 
penilaian siswa pada belujar nkademik 
dan perubahan norma yang berhubungan 
dengan hasil belajar (Rachmadiurti, 2001), 

Model Group Investigation bisa 
didefinisikan sebagai sistem kerja atau 
belajar kelompok yang terstruktur yang 
termasuk di dalamnya adalah lima unsur 
pokok yaitu: saling ketergantungan 
positif, tanggung jawab individual, 
interaksi personal, keahlian bekerja sama 
dengan proses berkelompok. (Anita Lie, 
1999: 18) 

Dalam Model Group Investigation 
siswa lebih mudah menemukan dan 
memahami konsep-konsep yang sulit jika 
mereka saling mendiskusikan masalah 
tersebut dengan teman-temannya, siswa 
secara rutin bekerja secara berkelompok 
untuk saling membantu memecahkan 
masalah yang komplek. Penekanan sosial 
dalam belajar dan penggunaan kelompok 
sejawat untuk memodelkan. Cara berfikir 
yang sesuai dan saling mengemukakan 
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dan meluruskan kekeliruan pengertian 
(Piaget dan Vigorsky dalam Ponto Corvo : 
1993) 

Setiap siswa perlu memiliki 
penguasaan Kimia pada tingkat tertentu, 
yang merupakan penguasann kecakapan 
Kimia untuk dapat memahami dunia dan 
berhasil dalam kariemyn. Kecakapan 
Kimia yang ditumbuhkan pada siswa 
merupakan sumbangan mata pelajaran 
Kimia kepada pencapaian kecakapan 
hidup yang ingin dicapai melalui 
kurikulum ini.  

Kimia berfungsi mengembangkan 
kemampuan menghitung, mengukur, 
menurunkan dan menggunakan rumus 
Kimia yang diperlukan dalam kehidupan 
sehari-hari. Kimia juga berfungsi 
mengembangkan kemampuan 
mengkomunikasikan gagasan dengan 
bahasa melalui model kimia yang dapat 
berupa kalimat Kimia, diagram, grafik 
atau tabel.  

Tujuan pembelajaran Kimia adalah :  
1. Melatih cara berfikir dan bernalar 

dalam menarik kesimpulan, misalnya 
melalui kegiatan penyajian, 
eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 
kesamaan. perbedaan, konsisten dan 
in consistensi. 

2. Mengembangkan aktivitas kreatif 
yang melibatkan imajinasi, intuinasi 
dan penemuan dengan 
mengembangkan pemikiran 
divergen, orisinil, rasa ingin tahu, 
membuat prediksi dan dugaan serta 
mencoba-coba. Mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah. 

3. Mengembangkan kemampuan 
informasi atau mengkomunikasikan 
gagasan antara lain melalui 
pembicaraan lisan, catatan, grafik, 
peta diagram dalam menjelaskan 
gagasan. 
Berdasarkan deskripsi masalah dan 

kajian Pustaka di atas maka dirumuskan 
hipotesis bahwa Model Group 
Investigation dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia pokok bahasan materi 
Redoks. 

Penelitian dilaksanakan pada siswa 
Kelas XII IPA-I semester 1 MA Negeri I 
Lamongan. Obyek penelitian adalah Kelas 
XII MIPA-1yang berjumlah 37 orang 
dengan karakteristik sama, motivasi 
belajar rendah. Peneliti adalah guru mata 
pelajaran Kimia, penelitian ini 
dilaksanakan mulai bulan Nopember 
sampai dengan Desember 2017. 

Adapun Langkah-langkah penelitian 
sebagai berikut : 
1. Bersama-sama kolaborator 

menetapkan kelas yang akan diteliti 
yaitu Kelas XII. IPA-1. 

2. Menetapkan siklus penelitian 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap 
siklus dilaksanakan 1 - 2 kali tatap 
muka. Konsep yang dipelajari adalah 
Redoks. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian 
4. Menyusun jadwal pertemuan dalam 

rangka refleksi. 
5. Menyamakan persepsi dan 

memperagakan pelaksanakan 
tindakan yang akan dilakukan di 
kelas. 

6. Menetapkan jenis data dan 
pengolahannya baik data kualitatif 
maupun kunntitatif. 
Prosedur pelaksanaan penelitian 

berbentuk siklus-siklus yang terdiri atas 
dua siklus yang masing-masing  meliputi: 
planning, acting dan replecting. Masing 
masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai. Permasalahan 
yang belum dapatdipecahkan dalam 
siklus pertama direfleksikan bersama 
peneliti dalam suatu pertemuan 
kolaborasi, untuk mencari penyebabnya, 
selanjutnya peneliti merencanakan 
berbagai langkah perbaikan untuk 
diterapkan pada siklus 2. Hal tersebut 
dilakukan terus dari satu siklus ke siklus 
berikutnya sampai masalah yang 
dihadapi dapat dipecahkan secara tuntas 



 

991 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, Januari – Juni 2022 

 
pada siklus 1 dalam penelitian ini 
tindakan yang diberikan berupa 
penerapan Model Group Investigation. 

Untuk mendapatkan data penelitian 
digunakan instrumen sebagai berikut : 
1. Lembar catatan lapangan untuk 

mencatat atau merekam minat yang 
berhubungan dengan perilaku siswa 
selama proses pembelajaran. 

2. Lembar observasi kelas yang 
digunakan untuk pengamat selama 
proses pembelajaran. 

3. Lembar observasi siswa, untuk 
memantau perkembangan minat 
siswa. 

4. Lembar tanggapan siswa untuk 
mengetahui sejauh mana minat 
belajar siswa setelah diterapkan 
Model Group Investigation. 

5. Lembar tes akhir untuk mengetahui 
daya serap siswa terhadap materi yan 
disajikan. 

6. Lembar pertanyaan pada tiap 
pertemuan. 
Untuk mengetahui efektivitas suatu 

metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakan analisa data. Pada 
penelitian ini menggunakan teknik analisa 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 
penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data 
yang diperoleh dengan tujuan untuk 
mengetahui prestasi belajar yang dicapai 
siswa juga unruk memperoleh respon 
siswa terhadap kegiatan pembelajaran 
serta aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran 

Untuk menganalisis tingkat 
keberhasilan atau persentase keberhasilan 
siswa setelah proses belajar mengajar 
setiap putarannya dilakukan dengan cara 
memberikan evaluasi berupa tes ulangan 
pada setiap akhir putaran. Analisa ini 
dihitung dengan menggunakan statistic 
sederhana yaitu:  
1. Untuk menilai tes ulangan 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai 
yang diperoleh siswa yang selanjutnya 

dibagi dengan jumlah siswa yang ada di 
kelas tersebut sehingga diperlukan rata-
rata tes ulangan dapat dirumuskan: �̅� =

 
∑𝑋

∑𝑁
 

Dengan X = Nilai rata-rata 
∑ N = Jumlah siswa 
∑ X = Jumlah semua nilai siswa 

2. Untuk kentuntasan belajar 
Ada dua kategori ketuntasan belajar 

yaitu secara perorangan dan secara 
klasikal. Berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 
2006 (Depdikbud, 2006) yaitu siswa telah 
tuntas belajar bila telah mencapai skor 
65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas 
belajar bila di kelas 65%. Untuk 
menghitung persentase ketuntasan belajar 
digunakan nimus sebagai berikut: 

𝑃 =
∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

∑ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 ⨯ 100% 

3. Untuk lembar observasi 
a. Lembar observati pengolahan Model 

Group Investigation 
Untuk menghitung lembar observasi 

pengolahan Model Group Investigation 
digunakan rumus sebagai berikut : 

 

�̅� =  
  𝑃1  +  𝑃2     

2
 

Dimana:  𝑃1  = pengamatan 1 dan      P₂  = 
pengamatan 2 

b. Lembar observasi aktivitas guru dan 
siswa : 

% =  
�̅�

Σx
 × 100% 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 

�̅� =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡

=  
 𝑃1    +   𝑃2   

2
 

Dimana:  % = persentase angket 
= Rata-rata = Pengamat I 
= Jumlah Rata-rata= Pengamat 2 

 
PEMBAHASAN 

Pada siklus pertama guru peneliti 
mengadakan 2 kali pertemuan tatap muka 
sesuai jadwal yang berlaku, dimana dalam 
satu minggu terdiri atas 2 kali tatap muka, 
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tatap muka I jam pelajaran. Materi yang 
disajikan adalah konsep Redoks. 

 
1. Siklus I 

Tabel 1. Pembelajaran pada siklus 1 

NO Aspek yang dinilai Siklus 

1 

1. Persiapan (secara 

keseluruhan) 

80 % 

2. Pelaksanaan  

 A. Pendahuluan  

 1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

80 % 

 2. Memotivasi siswa 85 % 

 3. Mengaitkan 

pembelajaran dengan 

pegetahuan awal siswa / 

prasyarat 

80 % 

 B. Kegiatan inti  

 1. Menyiapan materi pokok 

yang mendukung tugas 

belajar kelompok dengan 

cara demonstrasi. 

65 % 

 2. Mengatur siswa dalam 

kelompok belajar 

80 % 

 3. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS  

dengan benar 

85 % 

 4. Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan kooperatif 

 

 a. Mengajukan 

pertanyaan 

60 % 

 b. Menjawab 

pertanyaan / 

menanggapi 

65 % 

 c. Menyampaikan ide 70 % 

 d. Kerjasama 65 % 

NO Aspek yang dinilai Siklus 

1 

 5. Mengawasi tiap 

kelompok secara 

bergiliran 

60 % 

 6. Memberi bantuan pada 

kelompok yang 

mengalami kesulitan 

70 % 

 7. Memberikan 

prestasi/umpan balik 

/evaluasi 

75 % 

 8. Penggunaan alat peraga   

 C. Penutup 75 % 

 1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman  

80 % 

 2. Mengumumkan 

pengakuan/penghargaan  

70 % 

 3. Memberi tugas  80 % 

3. Pengelolaan waktu 60 % 

4. Suasana kelas  65% 

 
Berdasarkan tabel diatas aspek-aspek 

yang mendapatkan kriteria kurang baik 
adalah memotivasi siswa, menyampaikan 
tujuan pembelajaran, pengelolaan waktu 
dan siswa antusias. Keempat aspek yang 
mendapat penilaian kurang baik di atas, 
merupakan suatu kelemahan yang terjadi 
pada siklus I. Dan akan dijadikan bahan 
kajian untuk refleksi dan revisi yang akan  
dilakukan pada siklus II. Hasil observasi 
berikutnya adalah aktivitas guru dan 
siswa seperti pada tabel berikut  
 

Tabel 2 Aktivitas Guru dan Siswa Pada 
Siklus I. 

No 
Aktivitas guru yang 

diamati 
Presentase 

1. 

 

2. 

 

 

Menyampaikan 

tujuan  

Memotivasi 

siswa/merumuskan 

masalah  

5,0 

 

8,3 
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3. 

 

4. 

 

 

5.  

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

Mengkaitkan dengan 

pelajaran berikutnya 

Menyampaikan 

materi/ Langkah-

langkah/strategi 

Menjelaskan materi 

yang sulit  

Membimbing dan 

mengamati siswa 

dalam menemukan 

konsep 

Meminta siswa 

menyajikan dan 

mendiskusikan hasil 

kegiatan 

Memberikan umpan 

balik  

Membimbing siswa 

merangkum pelajaran 

Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan 

kooperatif 

8,3 

 

6,7 

 

 

13,3 

 

21,7 

 

 

10,0 

 

 

 

18,3 

 

8,3 

 

8,3 

 

No Aktivitas siswa yang 

diamati 

Presentase 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

Mendengarkan/ 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Membaca buku siswa  

Bekerja dengan 

sesama anggota 

kelompok 

Diskusi antar 

siswa/antar siswa 

dengan guru 

Menyajikan hasil 

pembelajaran 

Mengajukan/menang

gapi pertanyaan/ide 

22,5 

 

 

11,5 

18,8 

 

 

14,4 

 

 

2,9 

 

5,2 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Menulis yang relevan 

dengan KBM 

Merangkum 

pembelajaran 

Mengerjakan tes 

evaluasi  

8,9 

 

6,9 

 

8,9  

 
Berdasarkan tabel diatas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling 
dominan pada siklus I adalah menjelaskan 
materi yang sulit, membimbing dan 
mengamati siswa dalam menemukan 
konsep yaitu 21,7%. Aktivitas lain yang 
presentasenya cukup besar adalah 
memberi umpan balik/evaluasi/tanya 
jawab, menjelaskan materi yang sulit dan 
membimbing siswa merangkum pelajaran 
yaitu masing-masing sebesar 18,3% dan 
13,3%.  

Sedangkan aktivitas siswa yang 
paling dominan adalah 
mengerjakan/memperhatikan penjelasan 
guru yaitu 22,5%. Aktivitas lain yang 
presentasenya cukup besar adalah bekerja 
dengan sesame anggota kelompok, 
diskusi antar siswa dengan guru, dan 
membaca buku yaitu masing-masing 
18,8% dan 11,5%. 

Pada akhir proses belajar mengajar 
siswa diberi tes ulangan I  dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
siswa dlam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Adapun data hasil 
penelitian pada siklus I adalah sebagai 
berikut. 

 
Tabel 3 Prestasi Belajar Siswa 

Kelas XII IPA-I Pelajaran Kimia 
No Nama Siswa Keterampilan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Anggi Mei Rianda Putra 

Ayu Wulandari 

Azar Agus Purnomo 

Benny Fathur Rahman 

Chandra Adi Pratama 

Choirul Huda 

Deby Setiawan 

Dya Ika Pravitasari 

60 

60 

60 

50 

60 

60 

50 

70 
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No Nama Siswa Keterampilan 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Ferdian Fitra Cahyani 

Fransisca Dita Mayang  

Hikmah Nur Amalia 

Ira Pramesti 

Istiqomah 

Lailatul Mukkaromah 

Lianawati 

Mega Saputra 

Moh. Sulton Nugroho 

Muhammad Abdul Azis 

Nur Andria 

Nur Cholifatun Ni’mah 

Nurul Dwi Pambudi  

Nyke Noviyanta 

Putri Gita Wijayanti 

Rio Rahma Dhana 

Riska Wardani 

Risky Afrida Permata 

Riyan Tri Handoko 

Rizal Ari Susanto 

Rizky Anggara Putra  

Rusdianto 

Siti Dewi Fatmawati 

Siti Naifah 

Syamsul Arifin 

Tiara Ayu Rahma Illahi 

Zuni Purwati  

Zusi Akmalia 

Zuzun Zuniarti 

70 

60 

70 

50 

70 

60 

50 

60 

50 

60 

50 

60 

60 

50 

60 

70 

70 

70 

70 

60 

60 

60 

60 

70 

60 

60 

50 

60 

50 

 

2. Siklus II 
 
Tabel 4 Pengelolaan Pembelajaran Pada 

Siklus II 

No Aspek yang dinilai 
Siklus 

2 

1. Persiapan (secara 

keseluruhan) 

100% 

2. Pelaksanaan  

 A. Pendahuluan  

 1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

100% 

 2. Memotivasi siswa 100% 

 3. Mengaitkan pembelajaran 

dengan pegetahuan awal 

siswa / prasyarat 

100% 

 B. Kegiatan inti  

No Aspek yang dinilai 
Siklus 

2 

 1. Menyiapan materi pokok 

yang mendukung tugas 

belajar kelompok dengan 

cara demonstrasi. 

80% 

 2. Mengatur siswa dalam 

kelompok belajar 

90% 

 3. Membimbing siswa 

mengerjakan LKS  dengan 

benar 

90% 

 

 4. Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan kooperatif 

80% 

 5. Mengajukan pertanyaan 85% 

 6. Menjawab pertanyaan / 

menanggapi 

85% 

 7. Menyampaikan ide 85% 

 8. Kerjasama 85% 

 9. Mengawasi tiap kelompok 

secara bergiliran 

85% 

 10. Memberi bantuan pada 

kelompok yang 

mengalami kesulitan 

85% 

 11. Memberikan 

prestasi/umpan balik 

/evaluasi 

95% 

 12. Penggunaan alat peraga  100% 

 C. Penutup  

 1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman  

85% 

 2. Mengumumkan 

pengakuan/penghargaan  

100% 

 3. Memberi tugas  85% 

3. Pengelolaan waktu 85% 

4. Suasana kelas  85% 

 
Dari tabel diatas tampak aspek-aspek 

yang diamati pada kegiatan belajar 
mengajar ( siklus II) yang dilakuakn oleh 
guru dengan menerapkan metode 
pembelajaran Model Group Investigation 
mendapatkan penilaian yang cukup baik 
dari pangamat. Maksudnya dari seluruh 
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penilaian tidak terdapat niali kurang. 
Dengan penyempurnaan aspek-aspek di 
atas dalam penerapan Model Group 
Investigation diharapakan siswa dapat 
menyimpulakn apa yang telah mereka 
pelajari dan mengemukakan 
pendapatnya, sehingga mereka akan lebih 
memahami tentang apa yang telah mereka 
lakukan. Berikut disajiakn hasil observasi 
aktivitas guru dan siswa : 
 
Tabel 5. Aktivitas Guru Dan Siswa Pada 

Siklus II 

No 
Aktivitas guru yang 

diamati 
Presentase 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5.  

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

Menyampaikan tujuan  

Memotivasi 

siswa/merumuskan 

masalah  

Mengkaitkan dengan 

pelajaran berikutnya 

Menyampaikan 

materi/ Langkah-

langkah/strategi 

Menjelaskan materi 

yang sulit  

Membimbing dan 

mengamati siswa 

dalam menemukan 

konsep 

Meminta siswa 

menyajikan dan 

mendiskusikan hasil 

kegiatan 

Memberikan umpan 

balik  

Membimbing siswa 

merangkum pelajaran 

Mendoromg dan 

membimbing 

dilakukannya 

keterampilan 

kooperatif 

6,7 

6,7 

 

 

6,7 

 

10,7 

 

 

11,7 

 

25,0 

 

 

8,2 

 

 

 

16,6 

 

6,7 

 

6,7 

N

o 

Aktivitas siswa yang 

diamati 
 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Mendengarkan/ 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Membaca buku siswa  

Bekerja dengan sesama 

anggota kelompok 

Diskusi antar 

siswa/antar siswa 

dengan guru 

Menyajikan hasil 

pembelajaran 

Mengajukan/menangg

api pertanyaan/ide 

Menulis yang relevan 

dengan KBM 

Merangkum 

pembelajaran 

Mengerjakan tes 

evaluasi  

17,9 

 

 

12,1 

21,8 

 

13,8 

 

 

4,6 

 

5,4 

 

7,7 

 

6,7 

 

10,8 

 
Berdasarkan tabel diatas tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling 
dominasi pada Siklus II adalah 
membimbing dan mengamati siswa 
melakuakn Latihan yaitu 25%. Jika 
dibandingkan dengan Siklus I aktivitas ini 
mengalami peningkatan. Aktivitas guru 
yang mengaiami penurunan memberi 
umpan balik (16,6%), melatih 
menggunakan alat (11,7). Meminta siswa 
mendiskusikan dan menyajikan hasil 
kegiatan (8,2%) dan membimbing siswa 
memperbaiki kesalahan (6,70) Sedangkan 
untuk aktivitas siswa yang paling 
dominan pada siklus l adalah praktik 
menggunakan alat yaitu (21%). Jika 
dibandingkan dengan siklus 1, aktivitas 
ini mengalami peningkatan aktivitas 
siswaya mengalami penurunan adalah 
mendengarkan / memperhatikan 
penjelasan guru (17,9%). Diskusi antar 
siswa /antara siswa dengan guru (15,870) 
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mempraktekkan yang relavan dengan 
KBM (7,796) dan merangkum 
pembelajaran (6,76). Adapun aktivitas 
siswa yang mengalami peningkatan 
adalah memperhatikan peragaan (12,16) 
menyajikan hasil pembelajaran 4,6%). 
Menanggapi / mengajukan pertanyaan/ 
ide (5,4%) dan berlatih bersama siswa lain 
(10,8%) Pada akhir proses belajar 
mengajar siswa diberi tes ulangan II 
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 
keberhasilan siswa dalan proses belajar 
mengajar yang telah dilakukan. Instrumen 
yang digunakan adalah tes ulangan II. 
Adapun data hasil penelitian pada siklus 
II sebagai berikut : 
 

Tabel 6 Prestasi Belajar Siswa Kelas XIl 
IPA-1 Mata Pelajaran Kimia Siklus I1 

No Nama Siswa Keterampilan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Anggi Mei Rianda Putra 

Ayu Wulandari 

Azar Agus Purnomo 

Benny Fathur Rahman 

Chandra Adi Pratama 

Choirul Huda 

Deby Setiawan 

Dya Ika Pravitasari 

Ferdian Fitra Cahyani 

Fransisca Dita Mayang  

Hikmah Nur Amalia 

Ira Pramesti 

Istiqomah 

Lailatul Mukkaromah 

Lianawati 

Mega Saputra 

Moh. Sulton Nugroho 

Muhammad Abdul Azis 

Nur Andria 

Nur Cholifatun Ni’mah 

Nurul Dwi Pambudi  

Nyke Noviyanta 

Putri Gita Wijayanti 

Rio Rahma Dhana 

Riska Wardani 

Risky Afrida Permata 

Riyan Tri Handoko 

Rizal Ari Susanto 

Rizky Anggara Putra  

Rusdianto 

Siti Dewi Fatmawati 

75 

86 

88 

76 

75 

89 

85 

76 

75 

75 

87 

75 

78 

79 

85 

85 

98 

85 

85 

90 

85 

75 

84 

85 

78 

85 

78 

84 

75 

75 

83 

No Nama Siswa Keterampilan 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

Siti Naifah 

Syamsul Arifin 

Tiara Ayu Rahma Illahi 

Zuni Purwati  

Zusi Akmalia 

Zuzun Zuniarti 

86 

84 

75 

85 

85 

86 

 Jumlah 3035 

 Rata-Rata 85,03 

 
Peningkatan tentang aktivitas dan 

prestasi belajar siswa dengan Model 
Group Investigation diikuti pula atas 
peningkatan hasil belajar siswa. 

Dari hasil pengamatan guru 
kolaborator terhadap kinerja kelompok 
dan aktivitas serta hasil belajar dari tahap 
demi tahap mengalami perubahan ke arah 
positif. Dengan Model Group 
Investigation yang diterapkan, siswa 
terlihat bersemangat dan antusias dalam 
belajar Kimia. Model Group Investigation 
yang diterapkan termyata dapat 
membangkitkan semangat belajar 
refresing terhadap model-model 
pengajaran yang selama ini secara umum 
diterapkan pada siswa Kelas XI1 MIPA-1 
semester I di MA Negeri I Lamongan 
tahun pelajaran 2017/2018. 

Upaya untuk meningkatkan aktivitas 
dan prestasi belajar siswa tentunya tidak 
berakhir sampai penelitian ini selesai akan 
tetapi akan berusaha dengan 
memperbaiki strategi-strategi dengan 
model-model lain yang variatif dan 
menarik untuk mengoptimalkan 
kemampuan siswa baik aspek kognitif, 
afektif dan psikomotornya. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh 
aktivitas siswa dalam proses 
pembelajaran kimia pada Materi Redoks 
Model Group Investigation yang paling 
dominan adalah bekerja dengan 
alat/media, menggunakan 
mendengarkan/memperhatikan 
penjelasan guru, dan diskusi antar 
siswa/antara siswa dengan guru. Jadi 
dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa 
dapat dikategorikan aktif. 
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PENUTUP 

Guru menerapkan model 
pembelajaran dituntut untuk 
menggunakan model-model mengajar 
yang variatif. Satu diantaranya adalah 
Group Investigation Setelah dilakukan 
dengan pembelajaran Model Group 
Investigation, banyak siswa yang 
merasakan manfaat bekerja sama 
sehinggn dapat mengikuti pelajaran 
dengan penuh semangat dan bergairah 
dan berdasarkan hasil pengamatan 
terdapat peningkatan aktifitas dan 
prestasi belajarnya. Dengan 
menggunakan metode yang variatif 
dalam mengiringi Group Investigation, 
variasi dalam belajar, variasi presentasi 
pemberian pertanyaan ternyala dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Meningkatknya aktivitas dan prestasi 
belajar diikuti pula atas kenaikan nilai 
rata-rata yaitu 60,81 pada siklus I dan 
85,03 pada siklus I1 Begitu juga 
meningkatnya kinerja kelompok dan 
aktifitas tentunya tidak terlepas juga dari 
usaha-usaha guru yang optimal penuh 
pengabdian, kreatif dan inovatif. 

Metode Group Investigation dapat 
digunakan sebagai alternatif model 
Pembelajaran yang dapat diterapkan 
dalam KBM di kelas. Untuk kelancaran, 
keberhasilan PBM harus ditunjang juga 
dengan dana yang lancar, kelengkapan 
sarana dan prasarana. Guru diharapkan 
kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 
proses pembelajaran. 
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ABSTRACT 

This development research aims to improve physical fitness in the 

Physical Education learning process. The product development of 

the traditional sports game model "Bentengan" is carried out 

through several stages: needs analysis, product creation, 

evaluation and validation, stage I trial, product revision, stage II 

trial, product revision stage (last revision). The subjects of this 

study were fourth grade students of MI from Madrasah Ibtidaiyah 

in Maduran sub-district, Lamongan Regency (MIM 10 Gedangan, 

MIM 1 Pangkatrejo, MI NU Pangkatrejo, and MI Al-Islamiyah 

Parengan). Expert validation was carried out by two experts. The 

first phase of the experiment was carried out on students with 1 

PJOK teacher and the second phase of the test was carried out by 

71 students with 3 PJOK teachers. The process of collecting data 

using a questionnaire. This data consists of evaluations for 

product quality, suggestions for product improvement, and student 

responses to the game model. The results of this study are the 

product of the "Bentengan" game development model which is 

packaged in the form of a book as a support for learning activities 

and instructions for implementing the game. Based on the data 

from the trial results (small groups) and field trials (large groups) 

there were no revisions made by researchers on the products that 

had been developed because the percentage of product 

development reached 89.53% cognitive aspects with very good 

categories, 90.39% affective aspects with very good category, and 

88.13% psychomotor aspect with very good category, so it is 

feasible to use. Based on data analysis, it can be concluded that 

the results of this study are the product of the "Bentengan" game 

development model in Penjaorkes learning that can be used to 

improve physical fitness for class IV Madrasah Ibtidahiyah in 

Maduran District, Lamongan Regency. 

Keywords: Development, Traditional Games, Physical Education 
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PENDAHULUAN
Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan (Penjasorkes) adalah media 
pendorong perkembangan keterampilan 
motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, 
sikap sportifitas, pembiasaan pola hidup 
sehat dan pembentukan karakter (mental, 
emosional, spiritual dan sosial) dalam 
rangka mencapai tujuan sistem 
pendidikan nasional. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
kesehatan merupakan satu mata ajar yang 
diberikan di suatu jenjang sekolah 
tertentu yang merupakan salah satu 
bagian dari pendidikan keseluruhan yang 

mengutamakan aktivitas jasmani dan 
pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh 
dan perkembangan jasmani, mental, sosial 
dan emosional yang serasi, selaras dan 
seimbang (Depdiknas, 2006:131). 

Menurut Suherman  (2009:7), tujuan  
pendidikan  jasmani secara umum 
deklasifikasi menjadi empat tujuan 
perkembangan, yaitu: perkembangan 
fisik. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan melakukan aktivitas-
aktivitas yang melibatkan kekuatan-
kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh 
seseorang (physical fitnes). Perkembangan 

ABSTRAKSI 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesegaran jasmani dalam proses pembelajaran Penjasorkes. 

Pengembangan produk model permainan olahraga tradisional 

“Bentengan” dilakukan melalui beberapa tahapan: analisis 

kebutuhan, pembuatan produk, evaluasi dan validasi, uji coba 

tahap I, revisi produk, uji coba tahap II, revisi produk tahap (revisi 

terakhir). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MI dari 

Madrasah Ibtidaiyah di kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan (MIM 10 Gedangan, MIM 1 Pangkatrejo, MI NU 

Pangkatrejo, dan MI Al-Islamiyah Parengan). Validasi ahli 

dilakukan oleh dua ahli. Percobaan tahap I dilakukan terhadap 

siswa dengan 1 guru PJOK dan uji tahap II dilakukan 71 siswa 

dengan 3 guru PJOK. Proses pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner. Data ini terdiri dari evaluasi untuk 

kualitas produk, saran untuk perbaikan produk, dan respon siswa 

terhadap model permainan. Hasil dari penelitian ini adalah produk 

model pengembangan permainan “Bentengan” yang dikemas 

dalam bentuk buku sebagai penunjang kegiatan belajar dan 

petunjuk pelaksanaan permainan. Berdasarkan data hasil uji coba 

(kelompok kecil) dan uji coba lapangan (kelompok besar) tidak 

terdapat revisi yang dilakukan peneliti pada produk yang telah 

dikembangkan karena persentase pengembangan produk 

mencapai 89,53% aspek kognitif dengan kategori baik sekali, 

90,39% aspek afektif dengan kategori baik sekali, dan 88,13% 

aspek psikomotor dengan kategori baik sekali, sehingga layak 

untuk digunakan. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan 

bahwa hasil dari penelitian ini adalah produk model 

pengembangan permainan “Bentengan” pada pembelajaran 

Penjaorkes dapat digunakan untuk meningkatkan kesegaran 

jasmani kelas IV Madrasah Ibtidahiyah  di Kecamatan  Maduran 

Kabupaten Lamongan. 

Kata kunci:   Pengembangan, Permainan Tradisional, Penjasorkes 
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gerak. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan melakukan gerak secara 
efektif, efisien, halus, indah, dan 
sempurna (skill full). Perkembangan 
mental. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan berfikir dan 
menginterpretasikan keseluruh 
pengetahuan tentang pendidikan jasmani 
ke dalam lingkungannya. Perkembangan 
sosial. Tujuan ini berhubungan dengan 
kemampuan siswa menyesuaikan diri 
pada suatu kelompok atau masyarakat. 

Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 
2006 tentang standar isi untuk satuan 
pendidikan dasar dan menengah 
menjelaskan bahwa cakupan dalam 
kelompok mata pelajaran jasmani, 
olahraga dan kesehatan pada 
SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk 
meningkatkan potensi fisik serta 
menanamkan sportivitas dan kesadaran 
hidup sehat. 

Permainan tradisional menurut 
Mulyani (2016: 47-48) adalah suatu 
permainan warisan nenek moyang yang 
wajib dan perlu dilestarikan karena 
mengandung nilai kearifan lokal. Sejalan 
dengan pernyataan tersebut, Marzoan& 
Hamidi (2017:46) menyimpulkan bahwa 
“permainan tradisional merupakan 
kegiatan yang dilakukan dengan suka rela 
dan menimbulkan kesenangan bagi 
pelakunya, di atur oleh peraturan 
permainan yang dijalankan berdasarkan 
tradisi turun-menurun’. Sejalan dengan 
pernyataan tersebut, “permainan 
tradisional merupakan permainan yang 
dimainkan secara turun temurun yang 
bernilai suatu budaya dan biasa 
dimainkan menggunakan bahasa maupun 
ciri kahsa dari daerah tertentu”. 

Setiap bentuk kegiatan  dalam 
bermain maupun  permainan bagi anak 
mempunyai nailai positif terhadap 
perkembangannya. Menurut Nugroho 
(2005:33-34) nilai yang terkandung dalam 
permainan tradisional adalah Nilai 
demokrasi, nilai pendidikan, nilai 

kepribadian, nilai keberanian, nilai 
kesehatan, nilai persatuan, dan nilai 
moral. Unsur-unsur nilai budaya dalam 
permainan tradisional menurut 
Dharmamulya (2008) yaitu nilai 
kesenangan atau kegembiraan, nilai 
kebebasan, rasa berteman, nilai 
demokrasi, nilai kepemimpinan, rasa 
tanggung jawab, nilai kebersamaan dan 
saling membantu, nilai kepatuhan, 
melatih cakap dalam berhitung, dan nilai 
kejujuran dan sportivitas. 

Menurut Subagiyo (dalam Mulyani, 
2016:49-52) mengatakan bahwa 
sebenarnya manfaat permainan 
tradisional antara lain anak menjadi lebih 
kreatif, bisa digunakan sebagai terapi 
terhadap anak, mengembangkan 
kecerdasan intelektual anak, 
mengembangkan kecerdasan emosi antar 
personal anak, mengembangkan 
kecerdasan logika anak, mengembangkan 
kecerdasan kinestetik anak, 
mengembangkan kecerdasan natural 
anak, mengembangkan kecerdasan 
spasial anak, mengembangkan 
kecerdasan musikal anak dan 
mengembangkan kecerdasan spiritual 
anak. 

Salah satu dari sekian banyaknya 
permainan tradisional yang ada di 
Indonesia adalah permainan bentengan. 
Permainan tradisional “benteng atau 
bentengan” merupakan permainan asli 
budaya bangsa Indonesia yang 
berkembang di berbagai daerah di 
Indonesia dengan nama permainan yang 
berbeda-beda. Permainan ini di sebut 
“Benteng” karena masing -masing regu 
hakekatnya berusaha saling menyerang 
dan mempertahankan bentengnya, serta 
menghindarkan diri dari 
tangkapan/sentuhan musuh agar tidak 
tertawan. 

Ahli fisiologi menyatakan bahwa 
kesegaran jasmani merupakan ekspresi 
kuantitatif dari kondisi fisik seseorang. 
Kesegaran jasmani dapat didefinisikan 
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sebagai kemampuan seseorang untuk 
melaksanakan tugas yang memerlukan 
kerja muscular dimana kecepatan dan 
ketahanan kriteria utama. Seseorang yang 
memiliki kesegaran jasmani yang baik 
akan mampu memenuhi tuntunan fisik 
tertentu. Ahli-ahli pendidikan jasmani 
menyatakan bahwa kesegaran adalah 
kapasitas fungsional total seseorang 
untuk melakukan sesuatu kerja tertentu 
dengan hasil yang baik atau memuaskan 
tanpa kelelahan yang berarti (Sudarno, 
2012:9). 

Ada beberapa komponen kesegaran 
jasmani baik yang terkait dengan 
kesehatan maupun yang terkait dengan 
keterampilan. Menurut (Welis, 2013) 
komponen kesegaran jasmani yang terkait 
dengan kesehatan meliputi daya tahan 
kardiorespirasi, daya tahan otot, kekuatan 
otot dan komposisi tubuh. Sedangkan 
komponen kesegaran jasmani yang 
berkaitan dengan keterampilan meliputi 
kecepatan, kelincahan/ ketangkasan, 
keseimbangan, kecepatan reaksi, 
kelenturan dan koordinasi. 

Permainan tradisional dapat 
diterapkan sebagai pembelajaran 
pendidikan jasmani di sekolah dengan 
menekankan pada aspek-aspek 
kebugaran jasmani yang dapat 
menyehatkan tubuh. Selain itu, 
permainan tradisional juga ditekankan 
pada aspek-aspek pendidikan jasmani 
guna meningkatkan aspek kognitif, 
afektif, dan psikomotor. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui model pengembangan 
permainan “bentengan” terhadap 
kesegaran jasmani siswa dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan, menyusun 
pengembangan permainan yang efektif 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani 
olahraga dan kesehatan dan menyusun 
pengembangan permainan yang mampu 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa 

dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan. 

 
METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan 
rancangan penelitian pengembangan. 
Penelitian pengembangan mencakup 
proses mencari temukan kebaruan dan 
keunggulan dalam rangka efektivitas, 
efisiensi dan produktivitas. Menurut 
Ardhana (2002:9) prosedur pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan bukan 
merupakan langkah-langkah baku yang 
harus diikuti secara baku. Setiap peneliti 
tentu saja dapat memilih dan menentukan 
langkah-langkah paling tepat bagi dirinya 
berdasarkan kondisi khusus yang 
dihadapinya dalam proses penelitian. 
Berikut merupakan tahap-tahap dari 
pengembangan model permainan, yang 
dijelaskan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Tahap dan Langkah Penelitian 

Pengembangan 
 

 

Tahap Langkah Aktivitas 

Pra 
Pengembangan 

1 Pengumpulan 
awal 
Penyusunan 
proposal 
penelitian 
Analisa 
kebutuhan 

 2 Penyusunan 
produl awal, 
membuat 
konsep model 
permainan 

Pengembangan 3 Revisi produl 
awal dengan 
saran dari 
expert 
judgement ahli 
permainan dan 
pembelajaran 

 4 Uji coba awal 
dengan 
menggunakan 
kelompok kecil 
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 5 Revisi kedua, 

produk ketika 
terdapat 
masukkan dari 
uji coba 
kelompok kecil  

 6 Uji coba kedua 
dengan 
menggunakan 
kelompok 
besar 

  Revisi produk 
akhir 

Desiminasi  Hasil produk 
akhir 
pengembanga
n permainan 
untuk siswa  
kelas IV MI di 
Kecamatan 
Maduran 
Lamongan 

 
Pelaksanaan penelitian ini di lakukan 

4 Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan 
Maduran Kabupaten Lamongan dengan 
subjek penelitian adalah siswa IV 
Madrasah Ibtidaiyah yang berada di 
Kecamatan Maduran, Kabupaten 
Lamongan . Pada penelitian ini, peneliti 
merencanakan waktu penelitian adalah 4 
bulan, secara garis besar pelaksanaan 
penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian Tahap Pra 
Pengembangan, dilaksanakan pada 
bulan Juni-Juli 2020. 
b. Penelitian Tahap 
Pengembangan, dilaksanakan pada 
bulan Agustus 2020. 
c. Penelitian Tahap 
Desiminasi, dilaksanakan pada 
bulan September 2020. 

Subjek uji coba dalam produk 
pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

a. Uji coba tahap I (kelompok 
kecil), yaitu kelas IV di MI 
Muhammadiyah 1 Pangkatrejo 
dengan jumlah 25 siswa. 

b. Uji coba tahap II (kelompok 
besar), yaitu kelas IV di MI 
Muhammadiyah 10 Gedangan, MI 
NU Pangkatrejo dan MAI Al-
Islamiyah Parengan dengan jumlah 
71 siswa 

Untuk mengetahui keberhasilan 
pengembangan, data yang digunakan 
adalah instrumen dalam bentuk angket, 
wawancara, observasi, dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian 
pengembangan ini adalah teknik analisis 
kualitatif dan analisis deskriptif 
persentase. Rumus yang akan digunakan 
untuk mengolah data yang berupa 
deskriptif persentase menurut Sudijono 
(2008: 40) 

Model permainan bentengan yang 
dikembangkan dikatakan berhasil dan 
sesuai dengan tingkat kriteria skor 60%, 
maka media ini sudah dapat 
dimanfaatkan sebagai media 
pembelajaran dalam kegiatan belajar 
mengajar. Untuk mempermudah 
kesimpulan terhadap hasil analisis 
persentase tingkat kemenarikan produk 
pengembangan, ditetapkan kriteria 
penggolongan menurut Arikunto (2009: 
pada Tabel 2 sebagai berikut: 
 

Tabel 2 Kriteria Kelayakan Media 
Pembelajaran 

Persentase Keterangan Kriteria 

80–100% Baik Sekali Digunakan 

66–79% Baik Digunakan 

56–65% Cukup 
Digunakan 

dengan syarat 

40–55% Kurang Diperbaiki 

30–39 % Gagal Diganti 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengembangan produk 

permainan dengan pendekatan 
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pengembangan permainan bentengan 
kategori innovation games pada materi 
pembelajaran Pendidikan Jasmani, 
Olahraga, dan Kesehatan kelas IV Sekolah 
Dasar akan dijabarkan berikut ini: 

 
A. Hasil Pengembangan Produk 

Permainan 
Permainan pengembangan ini akan 

dibuat dengan memodifikasi permainan 
bentengan dengan mengubah alat 
permainan, cara permainan, dan 
peraturan permainan. Yang bertujuan bisa 
meningkatkan kesegaran jasmani siswa. 
Alat permainan berupa lapangan 
benbentuk persegi panjang dengan 
ukuran 26 m x 15 m, daerah benteng 
berbentuk lingkaran yang memiliki 
diameter atau garis tengah 1 m, dengan 
jarak 3 m dari garis belakang dan 7,5 garis 
samping. Lapangan ditandai dengan garis 
5 cm, daerah tawanan berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran panjang 1,5 m 
dan lebar 1 m. Sedangkan untuk 
bentengnya berupa tiang yang berukuran 
2 m. Untuk mengembangan permainan ini 
di tambah sebuah susunan gelas plastik 
menjadi bentuk benteng piramida. 

Cara permainan dalam 
pengembangan permainan ini adalah 
hampir sama dengan cara permainan 
bentengan sebelumnya, hanya saja dalam 
pengembangan bentengan ini sebelum 
menyerang benteng lawan, masing-
masing regu harus mendirikan benteng 
yang terbuat dari susunan gelas plastik. 
Peraturan permainan dalam 
pengembangan permainan ini adalah 
hampir sama dengan peraturan 
permainan bentengan sebelumnya, hanya 
saja dalam pengembangan bentengan ini 
adalah penambahan tujuan 
permainannya yaitu yang pertama 
membangun benteng masing-masing regu 
dan yang kedua yaitu menyerang benteng 
utama lawan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Denah lapangan 
pengembangan bentengan 

 
 

B. Analisis Kebutuhan 
Peneliti membuat kuisioner dengan 

beberapa pertanyaan diantaranya 
mengenai: (1) Kesesuaian meteri yang di 
berikan oleh guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan dipelajari? (2) 
Tingkat kemudahan materi yang 
diberikan oleh Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan kesehatan? (3) Apakah 
materi yang diberikan oleh guru dapat 
membuat teman -teman untuk aktif 
belajar? (4) Apakah materi yang di berikan 
oleh guru menyenangkan? (5) Apakah di 
dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan di masukkan 
materi pelajaran lain? (6) Apakah Guru 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
kesehatan pernah mengajarkan 
permainan di dalamnya masuk materi 
pelajaran lain untuk semester ini? (7) 
Apakah Guru Pendidikan Jasmani 
Olahraga dan Kesehatan menerapkan 
permainan di pembelajaran penjasorkes? 
(8) Apakah setuju jika dikembangkan 
permainan di pembelajaran Penjasorkes?. 

Hasil dari jawaban pertanyaan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kebanyakan materi yang di ajarkan oleh 
guru adalah sepak bola (73,96%), 
kebanyakan siswapun menyatakan 
pembelajaran kurang menyenangkan 
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(56,25%), sehingga kurang membuat 
siswa untuk lebih aktif dalam proses 
pembelajaran (51,04%). Sedangkan hasil 
yang diperoleh dari angket guru dapat 
disimpulkan bahwa guru kurang 
penerapan pendekatan permainan, untuk 
sumber belajar guru hanya menggunakan 
buku pegangan guru. Semua guru 4 
Madrasah tersebut menyatakan 
membutuhkan alternatif pembelajaran 
dengan pendekatan permainan, dan 
mendukung dengan adanya penelitian 
pengembangan dengan pendekatan 
permainan. 

 
C. Kajian Produk yang Direvisi 

Menurut Dr. Advendi Kristiyandaru, 
M.Pd yang merupakan dosen Pendidikan 
Olahraga di Fakultas Ilmu Olahraga 
Universitas Negeri Surabaya, ukuran 
lapangan sebaiknya di sesuaikan dengan 
siswa MI dengan ukuran panjang 26 m 
dan lebar 15 m dan prasarana sebaiknya 
dibuatkan peralatan yang tidak permanen 
dan sesuai dengan siswa MI. 

Menurut Dr. Abd Cholid, M.Pd yang 
merupakan dosen Pendidikan Olahraga 
di Magister Pascasarjana Universitas PGRI 
Adi Buana Surabaya, Pembangunan 
benteng memakai gelas plastik dan di 
susun piramid untuk mempermudah 
siswa melaksanakannya dan peraturan 
permainan di buatkan dengan jelas dan di 
buku kan agar bisa di pakai pegangan 
guru dan siswa. 

 
D. Analisis Data Uji Lapangan 

Menurut Pangrazi (2000:6) 
menyatakan bahwa penjasoreks adalah 
tahapan dari program pendidikan umum 
yang memberikan kontribusi pada 
keseluruhan pertumbuhan dan 
perkembangan peserta didik, terutama 
melalui pengalaman gerakan. Hal ini 
merupakan sebuah program 
pembelajaran yang memberikan 
perhatian pada semua domain 

pembelajaran yaitu: psikomotor, kognitif, 
dan afektif. 

Uji coba lapangan telah dilakukan 
dengan melewati beberapa tahapan, yakni 
tahap 1 uji coba kelompok kecil dan tahap 
2 uji coba kelompok besar. Uji coba 
kelompok kecil dengan instrumen 
sebanyak 9 pertanyaan kognitif, 10 
pertanyaan afektif, dan 8 pertanyaan 
psikomotor untuk 25 siswa kelas IV dan 
instrumen sebanyak 10 pertanyaan untuk 
1 guru Penjasorkes . Sedangkan uji coba 
kelompok besar dengan instrumen 
sebanyak 9 pertanyaan kognitif, 10 
pertanyaan afektif, dan 8 pertanyaan 
psikomotor untuk 71 siswa kelas IV dan 
instrumen sebanyak 10 pertanyaan untuk 
3 guru Penjasorkes 

 
Tabel 3 Rekapulasi Hasil Uji Coba 

Kelompok Kecil (n=25) Siswa dan (n=1) 
Guru Penjasorkes 

 

No Subyek 
Aspek 

Kognitif 
Aspek 
Afektif 

Aspek 
Psikomotor 

Rata-
rata 

1 Siswa 90,56 91,8 89,88 90,74 

2 Guru    87,5 

Rata-rata 
(%) 

  
 89,12 

Kategori    Baik 
Sekali 

 
Tabel 4.2 Rekapulasi Hasil Uji Coba 

Kelompok Besar (n=71) Siswa dan (n=3) 
Guru Penjasorkes 

 

No Subyek 
Aspek 

Kognitif 
Aspek 
Afektif 

Aspek 
Psikomotor 

Rata-
rata 

1 Siswa 89,53 90,39 89,13 89,35 

2 Guru    86,67 

Rata-rata 
(%) 

  
 88,01 

Kategori    Baik 
Sekali 

 
Berdasarkan data hasil uji coba 

(kelompok kecil) dan uji coba lapangan 
(kelompok besar) tidak terdapat revisi 
yang dilakukan oleh peneliti pada produk 
yang telah dikembangkan karena 
mengingat persentase mencapai 89,53% 
aspek kognitif dengan kategori baik 
sekali, 90,39% aspek afektif dengan 
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kategori baik sekali, dan 88,13% aspek 
psikomotor dengan kategori baik sekali, 
sehingga layak untuk digunakan. 

Sedangkan hasil Kesegaran Jasmani 
yang di laksanakan siswa kelas IV MI 
Muhammadiyah 1 Pangkatrejo setelah 
mendapatkan tindakan dengan 
permainan Bentengan mengalami 
peningkatan, diketahui berdasarkan 
pelaksanakan pre test yang mendapatkan 
hasil rerata tingkat kesegaran jasmani 
adalah 14,48, sedangkan pada saat post test 
besarnya rerata adalah 18,24. Ternyata 
setelah diberi perlakukan permainan 
pengembangan Bentengan besar rerata 
pada data hasil tes TKJI terjadi perubahan 
peningkatan sebesar 3,76. 

Sehingga pembelajaran Pendidikan 
jasmani Olahraga dan Kesehatan pada 
kelas IV MI Muhammadiyah 1 
Pangkatrejo Kecamatan Maduran 
Kabupaten Lamongan mengalami 
peningkatan baik dari segi Kesegaran 
Jasmani. 

 
KESIMPULAN 

Produk pengembangan dalam 
penelitian ini berisikan tentang model 
permainan Bentengan sebagai penunjang 
dalam pembelajaran. Penelitian 
pengembangan ini menghasilkan sebuah 
permainan yang terbukti keunggulan dan 
terdapat pula kelemahan diantaranya: 
1. Keunggulan 

Kelebihan dari produk 
pengembangan model permainan mata 
pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan untuk siswa kelas IV 
Madrasah Ibtidaiyah ini antara lain: 

a. Model permainan ini berperan 
dalam peningkatan aktivitas dan 
partisipasi siswa. 

b. Tidak mengabaikan unsur-unsur 
yang terkandung dalam tujuan 
Pendidikan Jasmani, Olahraga, 
dan Kesehatan. 

c. Menunjang ketercapaian tujuan 
pembelajaran baik penguasaan 
gerak, sikap dan pengetahuan 
siswa. 

d. Permainan mudah dipahami 
siswa dan lebih merasa senang 
jika kegiatan belajar disampaikan 
dengan pendekatan bermain. 

e. Memperkenalkan permainan 
tradisional ke dalam 
pembelajaran Pendidikan 
Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan. 

2. Kelemahan 

Produk pengembangan ini tentunya 
tidak lepas dari kekurangan dan 
kelemahan, diantara kelemahan tersebut 
adalah: 

a. Produk dalam pengembangan ini 
terbatas pada peraturan yang 
belum sempurna untuk tingkat 
sekolah dasar. 

b. Sarana dan prasarana yang di 
gunakan dalam pengembangan 
produk masih belum sempurna. 
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ABSTRACT 

The Madrasah Literacy Movement (Gelem) at MAN 1 Lamongan 

continues to be encouraged. One of them is in the form of the 

mandatory reading and writing movement "Jabu Batu Brush 

Petang" which is an acronym for borrowing books for reading and 

writing to increase the achievement of picking stars. This means 

that all students are required to read and write down the main 

ideas in the literacy report book every day. This activity is in 

collaboration with the Darul Fikri library of MAN 1 Lamongan in 

terms of reading resource services, both in physical and digital 

form or e-books. The complexity of the role of digital libraries as 

a means of education, information, culture and a means of 

educating the nation is very necessary, so it is necessary to 

develop service promotions to support literacy movement 

activities in madrasas. Therefore, libraries with librarians in them 

are required to be able to overcome this problem while still 

providing information for all levels of users easily and cheaply, by 

utilizing technology in creative ways so as to produce useful 

products (information). Elib Manela's digital library service has 

access via the web and android as a means of supporting the 

Madrasah Literacy Movement program. This digital library will 

make the users feel more comfortable, practical, and easy to 

access various kinds of reading materials and information needed 

without being limited by space and time so that the Madrasah 

Literacy Movement program can run smoothly in accordance with 

the madrasa vision, namely the realization of superior digital 

madrasas. Through the promotion of the Manela E-Lib digital 

library, students can be influenced to use this service simply by 

opening the application and searching for the reading material 

they want in a practical, effective, easy-to-access and dual way 

because one book title is read by all students at the same time 

without having to go to the library. or buy the book, besides that 

E-Lib Manela also provides a catalog of the physical collection of 

library books owned and can access the circulation activities of 

borrowing/returning library books as well as the history of e-

books that have been read/downloaded as well as recorded as 

library visitors. 
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PENDAHULUAN
Kunjungan pemustaka ke 

perpustakaan merupakan tolak ukur 

pemanfaatan dan keberhasilan 

perpustakaan. Oleh karena itu 

perpustakaan harus dapat menunjukkan 

tampilan yang elegan, cantik, cerdas, 

menarik serta memberikan layanan yang 

ramah kepada pemustaka karena 

keberhasilan perpustakaan diukur 

dengan tingkat kedatangan pemustaka 

Keywords: Service, E-Lib Manela and Madrasah Literacy 

Movement 

 

ABSTRAKSI 

Gerakan Literasi Madrasah (Gelem) di MAN 1 Lamongan terus 

digalakkan. Salah satunya dalam bentuk gerakan wajib baca-tulis 

“Jambu Batu Sikat Petang” yang merupakan akronim dari pinjam 

buku baca tulis prestasi meningkat petik bintang. Artinya, semua 

siswa setiap hari wajib membaca dan menuliskan ide pokok dalam 

buku laporan literasi. Kegiatan ini bekerja sama dengan 

perpustakaan Darul Fikri MAN 1 lamongan dalam hal layanan 

sumber baca baik dalam bentuk fisik maupun digital atau e-book. 

Kompleksitas peran perpustakaan digital sebagai sarana 

pendidikan, informasi, budaya dan sarana mencerdaskan bangsa 

sangat diperlukan maka memandang perlu mengembangkan 

promosi layanan untuk menunjang kegiatan gerakan literasi di 

madrasah. Oleh karena itu, perpustakaan dengan pustakawan di 

dalamnya dituntut mampu mengatasi permasalahan ini dengan 

tetap menyajikan informasi bagi semua lapisan pemustaka secara 

mudah dan murah, dengan meemanfaatan teknologi dengan cara 

kreatif sehingga menghasilkan produk (informasi) bermanfaat. 

Layanan perpustakaan digital Elib Manela memiliki akses melalui 

web dan android sebagi sarana penunjang program Gerakan 

Literasi Madrasah . Perpustakaan digital ini akan menjadikan para 

pemustaka merasa lebih nyaman, praktis, dan mudah untuk 

mengakses berbagai macam bahan bacaan dan informasi yang 

diperlukan tanpa berbatas ruang dan waktu sehingga program 

Gerakan literasi madrasah dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan visi madrasah yaitu terwujudnya madrasah digital yang 

unggul. Melalui promosi perpustakaan digital E-Lib Manela siswa 

dapat terpengaruh untuk menggunakan layanan ini hanya dengan 

membuka aplikasi dan mencari bahan bacaan yang diinginkan 

dengan praktis, efektif, mudah diakses dan akses ganda karena 

satu judul buku dibaca semua siswa dalam waktu bersamaan tanpa 

harus pergi ke perpustakaan atau membeli buku tersebut, selain itu 

E-Lib Manela juga menyediakan katalog koleksi fisik buku 

perpustakaan yang dimiliki dan dapat mengakses aktivitas 

sirkulasi peminjaman/pengembalian buku perpustakaan serta 

histori e-book yang sudah dibaca/didownload sekaligus terekam 

menjadi pengunjung perpustakaan. 

Kata kunci:  Layanan, E-Lib Manela dan Gerakan Literasi 

Madrasah 
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dan tingkat keterpakaian koleksinya. 

Persoalannya bagaimana pemustaka 

mengetahui ketersediaan koleksi dan 

aktivitas perpustakaan yang diharapkan 

dapat membantu dalam perolehan 

informasi. Ada pepatah mengatakan “tak 

kenal maka tak sayang”, sehingga 

perpustakaan perlu memperkenalkan diri 

dengan segala aktivitasnya kepada 

pemustaka melalui promotion of library. 

Promosi perpustakaan merupakan 

rangkaian kegiatan perpustakaan yang 

dirancang agar masyarakat mengetahui 

manfaat sebuah perpustakaan melalui 

koleksi, fasilitas, dan produk/layanan 

yang disediakan. Perpustakaan 

merupakan  sarana yang sangat 

menunjang untuk kemajuan pendidikan 

dalam madrasah mulai dari sistem yang 

digunakan sampai bagaimana media 

promosi perpustakaan tersebut 

digunakan. 

Sehingga media promosi dan tujuan 

dari perpustakaan dapat sejalan dengan 

kurikulum madrasah. Promosi dilakukan 

untuk meningkatkan minat para siswa 

untuk memanfaatkan pelayanan 

perpustakaan di madrasah. Bila promosi 

dijalankan dengan baik sesuai dengan 

program, maka perwujudan fungsi 

informatif  akan berjalan dengan 

sempurna, baik  di dalam maupun di luar 

madrasah. Sehingga dapat 

menumbuhkan kesadaran akan 

keberadaan perpustakaan, sampai kepada 

tindakan untuk memanfaatkannya. 

Saat ini gejala electronic book (e-

book) atau buku elektronik mulai menjadi 

sesuatu yang perlu direspon. Mengapa? 

Karena secara tidak langsung e-book akan 

mempengaruhi aktivitas perpustakaan. 

Akankah e-book mengubah fungsi 

perpustakaan, bagaimana nasib 

perpustakaan jika e-book mengglobal, 

pantaskah dengan perkembangan 

teknologi saat ini perpustakaan terus 

berdiam diri dengan layanan 

konvensional? Dan apakah perpustakaan 

dapat menjamin pemustaka tetap 

terpuaskan dengan layanan yang selalu 

monoton dan kurang terjamah teknologi. 

Semua tantangan ini patut dijadikan 

perhatian untuk melangkah kepada 

perpustakaan modern yang mempunyai 

daya saing berkualitas.  

Persoalannya adalah bagaimana kita 

bisa mengembangkan manajemen 

perpustakaan modern, sementara kondisi 

objektif perpustakaan di madrasah/ 

sekolah rata-rata masih memprihatinkan. 

Misalnya tentang anggaran yang sangat 

kecil, kualitas sumber daya manusia yang 

masih rendah dan sarana prasarana yang 

terbatas. Kenyamanan membaca menjadi 

impian pemustaka di perpustakaan 

sebagai seorang konsumen.  

Oleh karena itu perpustakaan dengan 

pustakawan di dalamnya dituntut 

mampu mengatasi permasalahan ini 

dengan tetap menyajikan informasi bagi 

semua lapisan pemustaka secara mudah 

dan murah yaitu pemanfaatan teknologi 

dengan cara kreatif sehingga 

menghasilkan produk (informasi) yang 

bermanfaat. Akhirnya sasaran di masa 

depan dapat tercapai yaitu perpustakaan 

yang berwawasan teknologi yang 

memihak kepada semua lapisan 

pemustakanya.  

Mengingat hal tersebut, perpustakaan 

bertransformasi dari perpustakaan 

konvensional menjadi perpustakaan 

digital, layanan yang disediakan juga 

berbasis elektronik, sehingga 
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memudahkan para pemustaka untuk 

menjangkau informasi yang tersedia, 

tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Kompleksitas peran perpustakaan 

digital sebagai sarana pendidikan, 

informasi, budaya dan sarana 

mencerdaskan bangsa sangat diperlukan 

maka memandang perlu 

mengembangkan promosi layanan 

perpustakaan digital dalam menunjang 

kegiatan gerakan literasi yang ada di 

madrasah. 

Promosi layanan perpustakaan 

dilaksanakan dengan berbagai terobosan 

misalnya menjalin komunikasi dengan 

pemustaka, memanfaatkan ilmu 

pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi, serta menjalin kerjasama 

dengan pihak lain.  Perpustakaan Darul 

Fikri MAN 1 Lamongan melakukan 

promosi dengan berbagai cara agar 

pemustaka dapat mengetahui kegiatan 

yang ada di perpustakaan baik melalui 

media cetak maupun media elektronik 

sebagai salah satu cara promosi informasi 

yang sangat strategis dalam memberikan 

layanan informasi yang ada kepada 

pemustaka, khususnya kalangan civitas 

akademika MAN 1 Lamongan salah 

satunya adalah Layanan perpustakaan 

digital E-Lib Manela untuk menunjang 

program Gerakan Literasi Madrasah. 

Gerakan Literasi Madrasah 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan 

untuk menjadikan madrasah sebagai 

organisasi pembelajaran yang warganya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan 

publik. Hal yang paling mendasar dalam 

praktik literasi adalah kegiatan membaca. 

Budaya membaca merupakan salah satu 

ukuran kemajuan suatu masyarakat atau 

bangsa. Masyarakat atau bangsa yang 

telah maju telah menjadikan membaca 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya 

yang tidak kalah penting dibandingkan 

dengan kebutuhan lainnya yang sifatnya 

fisik atau sosial.  

Adapun metode penulisan artikel ini 

menggunakan metode observasi dengan 

tujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

promosi layanan  perpustakaan digital E-

Lib Manela yang dapat menunjang 

kegiatan literasi madrasah, sehingga 

kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 

secara maksimal dan mengantarkan 

pemustaka tidak hanya membaca, tetapi 

menuangkan idenya dalam bentuk tulisan 

atau karya lain yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian perpustakaan Digital 

Perpustakaan adalah sebuah gedung 

atau ruangan yang digunakan untuk 

menyimpan koleksi bahan pustaka, yakni 

buku atau monograf, terbitan berseri, 

pamflet, brosur dan bahan non pustaka. 

Perpustakaan dalam paradigma memiliki 

pengertian bahwa perpustakaan 

menyediakan koleksi bahan pustaka 

untuk digunakan oleh pemustaka atau 

pengguna, bukan diperjualbelikan.  

Tapi, perpustakaan dalam paradigma 

baru memiliki pemahaman bahwa 

perpustakaan adalah sesuatu yang hidup, 

dinamis, segar menawarkan hal-hal baru, 

dan produk layanannya inovatif. 

Sehingga, perpustakan lebih atraktif, 

interaktif, edukatif, dan rekreatif bagi 

pengunjungnya. Saat ini, perpustakaan 

tidak hanya berbentuk seperti ruangan 

yang berisi rak-rak penuh buku. Adanya 

https://penerbitbukudeepublish.com/pengadaan/teknik-pengadaan-bahan-pustaka/
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perpustakaan ini memudahkan orang-

orang untuk mencari buku yang 

dibutuhkan tanpa datang ke 

perpustakaan tersebut.  

Sedangkan menurut Sulistyo Basuki 

dalam Safrudin Aziz (2014: 16) 

mengatakan bahwa perpustakaan dilihat 

dari aspek fisik bangunannya maupun isi 

memiliki pengertian sebagai “sebuah 

ruangan, bagian sebuah gedung ataupun 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk 

menyimpan dokumen, baik buku ataupun 

yang lainnya disusun rapi dan sistematis 

menurut pedoman tata susunan tertentu, 

yang fungsinya agar bisa dimanfaatkan 

oleh pembaca”. 

Perpustakaan digital adalah 

perpustakaan yang sebagian besar koleksi 

bukunya tersedia dalam format digital 

dan bisa diakses melalui komputer atau 

laptop. Perpustakaan ini tentu berbeda 

dengan perpustakaan konvensional yang 

menyediakan kumpulan buku cetak, film 

mikro, kumpulan kaset, audio, video dan 

sebagainya. Semua koleksi dari 

perpustakaan digital berada dalam suatu 

komputer server yang bisa ditempatkan 

secara lokal maupun di titik lokasi yang 

jauh.  

Tapi, orang-orang bisa mengakses 

server perpustakaan digital ini dengan 

cepat, mudah dan praktis melalui jaringan 

komputer atau laptop. Jadi, perpustakaan 

digital adalah perpustakaan yang 

menyajikan berbagai sumber informasi 

berupa tulisan, gambar hingga suara 

dalam bentuk file digital dan bisa diakses 

oleh semua orang secara online.  

Berdasarkan pendapat para ahli 

dalam Digital Library Federation di 

Amerika Serikat memberikan definisi 

perpustakaan digital sebagai organisasi-

organisasi yang menyediakan sumber-

sumber informasi, termasuk staf dengan 

keahlian khusus untukmenyeleksi, 

menyusun, menginterpretasikan, 

memberikan akses intelektual, 

mendistribusikan, melestarikan, dan 

menjamin keberadaan koleksi karya-

karya digital sepanjang waktu sehingga 

koleksi tersebut dapat digunakan oleh 

komunitas masyarakat tertentu atau 

masyarakat terpilih secara ekonomis dan 

mudah (Purtini, 2005).  

Sedangkan menurut Romi Satria 

Wahono mendefinisikan perpustakaan 

digital sebagai suatu perpustakaan yang 

menyimpan data baik itu buku (tulisan), 

gambar, suara dalam bentuk file 

elektronik dan mendistribusikannya 

dengan menggunakan protokol elektronik 

melalui jaringan komputer (Wahono, 

1998). Adapun A. Ridwan Siregar (2004:5), 

mendefenisikan bahwa “Perpustakaan 

elektronik adalah suatu lingkungan 

perpustakaan dimana berbagai objek 

informasi (dokumen, images, suara dan 

video-clips) disimpan dan diakses dalam 

bentuk elektronik” Dari beberapa defenisi 

tentang perpustakaan digital dapat 

diambil kesimpulan bahwa perpustakaan 

digital adalah jaringan perpustakaan yang 

dilayankan secara online dan dapat 

diakses 24/7 (24 jam sehari dan 7 hari 

seminggu) baik didalam perpustakaan 

maupun jarak jauh tanpa harus datang 

keperpustakaan secara fisik. 

 

2. Promosi Layanan Perpustakaan 

Promosi layanan perpustakaan 

merupakan salah satu program kerja yang 

dilakukan oleh pustakawan dalam 

memikat pemustaka untuk berkunjung ke 

perpustakaan. Tujuan utama promosi 
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perpustakaan adalah untuk menyadarkan 

masyarakat pengguna tentang pentingnya 

perpustakaan bagi kehidupan, baik masa 

sekarang maupun masa yang akan 

datang.  

Pada dasarnya segala daya dan upaya 

yang dilakukan melalui promosi dalam 

dunia perpustakaan memiliki sasaran 

untuk: meningkatnya pengunjung 

perpustakaan; meningkatnya buku yang 

dipinjam serta meningkatnya 

pemanfaatan koleksi maupun sumber 

daya yang ada di perpustakaan. Yang 

dimaksudkan agar semua program dan 

kegiatan yang dilakukan untuk para 

pemustaka diketahui secara utuh dan jelas 

oleh masyarakat. Selanjutnya mendapat 

respon atau tanggapan oleh  mereka. 

Bentuk respon tersebut diharapkan 

seperti yang diharapkan oleh pengelola 

perpustakaan. Dan pada akhirnya 

penyelenggaraan perpustakaan yang 

cantik, cerdas dan layanan yang ramah 

dapat menumbuhkan budaya baca bagi 

masyarakat. 

a. Bentuk promosi 

Promosi layanan perpustakaan bisa 

dilakukan dengan berbagai bentuk yang 

murah dan menarik antara lain :  

1) Brosur ; 

2) Poster ; 

3) News Letter ; 

4) Pembatas Buku ; 

5) Terbitan Khusus Perpustakaan ; 

6) Pameran Perpustakaan; 

7) Pameran buku ; 

8) Media ; 

9) Mading; 

10) Mengadakan lomba; 

b. Tujuan Promosi 

1) Menyebarkan informasi baru; 

2) Menarik perhatian dan minat 

pemustaka ; 

3) Branding yaitu membentuk citra 

atau kesan produk atau jasa; 

4) Meningkatkan jumlah 

pengunjung perpustakaan; 

5) Mendapatkan calon pemustaka 

baru; 

c. Bahan-bahan Promosi 

1) Koleksi bahan Pustaka; 

a) Koleksi fisik; 

b) Koleksi digital; 

2) Layanan; 

3) Fasilitas. 

d. Strategi promosi 

1) Penataan kondisi fisik 

perpustakaan; 

2) Membuat program promosi; 

3) Menerbitkan Buku Pedoman 

Perpustakaan madrasah/sekolah; 

4) Melaksanakan Kegiatan 

Pendidikan Pemakai, 

 

3. Layanan Perpustakaan Digital E-Lib 

Manela 

a. Infrastruktur Perpustakaan Digital 

Kebutuhan dalam perpustakaan 

digital adalah perangkat keras, perangkat 

lunak, dan jaringan komputer sebagai 

elemen-elemen penting infrastruktur 

sebuah perpustakaan digital. Perangkat 

utama yang diperlukan dalam 

perpustakaan digital adalah komputer 

personal (PC), internet (inter-networking), 

dan world wide web (WWW).  

Ketiga hal tersebut memungkinkan 

adanya perpustakaan digital. 

Perpustakaan digital juga memerlukan 

sistem informasi. Sucahyo dan 

Ruldeviyani (2007) mengungkapkan 

bahwa ada tiga elemen penting yang 

diperlukan dalam pengembangan sistem 
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informasi, yaitu pernagkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), 

dan manusia (brainware). Perangkat keras 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Web server, yaitu server yang akan 

melayani permintaan-permintaan 

layanan web page dari para pengguna 

internet; 

2) Database server, yaitu jantung sebuah 

perpustakaan digital karena di sinilah 

keseluruhan koleksi disimpan; 

3) FTP server, yaitu untuk melakukan 

kirim/terima berkas melalui jaringan 

komputer; 

4) Mail server, yaitu server yang 

melayani segala sesuatu yang 

berhubungan dengan surat elektronik 

(e-mail); 

5) Printer server, yaitu untuk menerima 

permintaan-permintaan pencetakan, 

mengatur antriannya, dan 

memprosesnya; 

6) Proxy server, yaitu untuk pengaturan 

keamanan penggunaan internet dari 

pemakaipemakai yang tidak berhak 

dan juga dapat digunakan untuk 

membatasi ke situs-situs yang tidak 

diperkenankan, 

7) Perangkat lunak yang paling banyak 

digunakan adalah Apache yang 

bersifat open source (bebas terbuka-

gratis). Untuk yang mengunakan 

Microsoft, terdapat perangkat lunak 

untuk web server yaitu IIS (Internet 

Information Sevices). Sumber daya 

manusia yang dibutuhkan dalam 

sistem informasi ini adalah,  

a) Database Administrator, yaitu 

penanggungjawab kelancaran 

basis data; 

b)  Network Administrator, yaitu 

penanggung jawab kelancaran 

operasional jaringan computer ; 

c) System Administrator, yaitu 

penanggungjawab siapa saja yang 

berhak mengakses system; 

d) Web Master, yaitu penjaga agar 

website beserta seluruh halaman 

yang ada di dalamnya tetap 

beroperasi sehingga bisa diakses 

oleh pengguna, dan  

e)  Web Designer, yaitu penanggung 

jawab rancangan tampilan website 

sekaligus mengatus isi website. 

b. Perpustakaan digital E-Lib Manela  

Perpustakaan Digital E-Lib Manela 

merupakan salah satu jenis layanan 

perpustakaan dengan koleksi yang 

tersedia berbentuk elektronik dan dapat 

diakses bebas online. layanan 

perpustakaan digital “Elib Manela” 

merupakan perpustakaan yang memiliki 

akses melalui web dan android berisi 

koleksi e-book lebih dari 1043 judul 

dengan kategori paket guru dan siswa, 

fiksi, umum, agama, literasi, biografi, 

sejarah, teknologi dan sains. 

Selain itu “Elib Manela” juga 

menyediakan katalog koleksi fisik buku 

yang dimiliki perpustakaan Darul Fikri 

sebanyak 6026 judul dan juga dapat 

mengakses aktivitas  sirkulasi 

peminjaman/pengembalian buku 

perpustakaan serta histori e-book yang 

sudah dibaca/didownload sekaligus 

terekam menjadi pengunjung. Tidak 

hanya itu, pemustaka dapat mengakses 

informasi yang dibutuhkan bebas selama 

24 jam dan dapat diakses kapan pun dan 

dimana pun dengan mudah, efektif dan 

efisien. Pemustaka dapat mengakses 

sumber-sumber tersebut tanpa terikat 
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dengan jam buka seperti jam kerja atau 

jam buka dengan alur kerja yang 

terkomputerisasi dan sumber informasi 

digital. Pemustaka dapat mengakses 

katalog serta membaca buku digital secara 

online yang tersedia melalui Web dan 

aplikasi yang bisa didownload melalui 

App store dengan berbagai fitur yang 

mudah dan menarik sebagai sarana 

penunjang kegiatan Gerakan Literasi 

Madrasah (Gelem)  

Layanan perpustakaan digital E-Lib 

Manela merupakan perpustakaan yang 

memiliki akses melalui web dan android. 

Aplikasi ini terbentuk karena fungsi 

promosi melalui kerja sama dengan 

Rudofa IT . Berikut tentang Perpustakaan 

digital E-Lib secara teknikal, 

1) Aplikasi ini Berbasis inlislite versi 3.2 

sesuai dengan yang dianjurkan oleh 

Perpusnas; 

2) Aplikasi Perpustakaan dikembangkan 

dengan beberapa tambahan aplikasi 

pendukung untuk lebih 

mempermudah diakses dan 

digunakan oleh user. Aplikasi 

pendukung tersebut bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh user yang 

datanya diambil langsung dari 

aplikasi dasar yaitu inlislite versi 3.2; 

3) Aplikasi perpustakaan ini 

menggunakan cloud server sehngga 

dapat diakses dari manapun oleh user 

dan administrator melalui jaringan 

internet; 

4) Aplikasi pendukung tersebut meliputi 

aplikasi Web based dan android. 

Perbedaan akses menggunakan 

aplikasi Web based dan android 

adalah sebagai berikut :  

 

a) Web Based   

(1) Menggunakan Browser untuk 

dapat mengakses aplikasi, 

baik browser dari PC/laptop 

maupun browser dari 

Smartphone; 

(2) Setiap user harus mengetahui 

adress atau alamat domain; 

(3) Setiap user, setiap kali 

mengakses aplikasi harus 

login terlebih dahulu. User 

diharuskan hafal login user 

dan passwordnya; 

(4) Kecepatan respon 

halaman/loading biasanya 

lebih lambat dibanding 

dengan aplikasi android; 

(5) Tampilan di web mobile 

terkadang kurang optimal; 

b) Aplikasi android  

(1) Aplikasi di download dan di 

instal dari playstore; 

(2) User hanya melakukan sekali 

login untuk masuk dan 

membuka aplikasi. 

selanjutnya, user hanya 

tinggal menekan icon aplikasi 

perpustakaan untuk langsung 

mengaksesnya.  

(3) Aplikasi perpustakaan ini 

dapat diakses setiap saat, 

tidak hanya pada saat jam 

sekolah dan ketika di sekolah 

saja, tetapi user/siswa dapat 

mengaksesnya kapan pun 

dan dimana pun. Pemustaka 

dapat membaca salah satu 

ebook untuk kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan 

gerakan iterasi madrasah , 

tinggal akses melalui 

smartphone maupun laptop. 
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c. Tujuan E-Lib Manela 

Tujuan E-Lib Manela sesuai dengan 

visi madrasah yaitu terwujudnya 

madrasah digital yang unggul, 

berkarakter, terampil dan berbudaya 

lingkungan. Adapun tujuan promosi 

layanan perpustakaan digital E-Lib 

Manela adalah untuk mengajak agar 

warga madrasah terutama siswa MAN 1 

Lamongan dapat termotivasi untuk gemar 

membaca melalui e-book yang disajikan 

dalam aplikasi tersebut. Selain itu E-Lib 

Manela juga sebagai sarana pendukung 

Gerakan Literasi Madrasah program 

literasi madrasah dapat terlaksana lancar.   

d. Kelebihan dengan E-Lib Manela 

1) Praktis 

Pemustaka  bisa mengetahui katalog 

baik buku fisik maupun digital, aktivitas 

download/membaca, sirkulasi dan 

membaca beberapa buku yang diakses 

hanya dengan satu perangkat.  

2) Efisien 

Pemustaka tidak perlu pergi ke 

perpustakaan ketika membutuhkan buku 

atau informasi bentuk lainnya.  

3) Mudah diakses  

Pemustaka dengan mudah dan cepat 

dapat mengakses secara online tanpa 

berbatas ruang dan waktu 

4) Ruang tidak perlu luas 

Tidak membutuhkan ruang yang luas 

untuk menyimpan koleksi. Selain itu, 

teknologi penyimpanan media juga lebih 

terjangkau; 

5) Akses ganda  

 Semua orang bisa mengaksesnya 

secara bersamaan, bahkan, membaca satu 

buku yang sama di perpustakaan digital. 

 

 

 

e. Kelemahan E-Lib Manela 

1) Kecepatan Akses 

Karena banyak pengguna yang 

terhubung ke internet, kecepatan 

aksesnya menurun secara wajar; 

2) Biaya awal tinggi 

Biaya infrastruktur perpustakaan 

digital yaitu biaya perangkat keras, 

perangkat lunak, penyewaan sirkuit 

komunikasi umumnya sangat tinggi; 

3) Bandwidth 

Perpustakaan digital membutuhkan 

bandwidth tinggi untuk transfer sumber 

daya multimedia. Tentunya 

membutuhkan akses internet yang 

mumpuni supaya perpustakaan digital 

dapat diakses tanpa kendala; 

4) Lingkungan 

Perpustakaan digital tidak dapat 

mereproduksi lingkungan perpustakaan 

konvensional karena beberapa orang 

menganggap bahan bacaan tercetak lebih 

mudah daripada bahan bacaan di layar 

monitor PC/laptop maupun browser dari 

Smartphone; 

5) Pengawetan 

Perpustakaan digital dapat dengan 

cepat menjadi ketinggalan zaman karena 

perkembangan teknologi.  

 

4. Gerakan Literasi Madrasah 

a. Pengertian 

Gerakan Literasi Madrasah 

merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh dan berkelanjutan 

untuk menjadikan madrasah sebagai 

organisasi pembelajaran yang warganya 

literat sepanjang hayat melalui pelibatan 

publik. Hal yang paling mendasar dalam 

praktik literasi adalah kegiatan membaca 

Budaya membaca merupakan salah satu 

ukuran kemajuan suatu masyarakat atau 
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bangsa. Masyarakat atau bangsa yang 

telah maju telah menjadikan membaca 

sebagai salah satu kebutuhan hidupnya 

yang tidak kalah penting dibandingkan 

dengan kebutuhan lainnya yang sifatnya 

fisik atau sosial.  

Gerakan Literasi Madrasah (Gelem) di 

MAN 1 Lamongan merupakan gerakan 

wajib baca-tulis yang diberi nama “Jambu 

Batu Sikat Petang” merupakan akronim 

dari pinjam buku baca tulis prestasi 

meningkat petik bintang yang artinya 

semua siswa setiap hari wajib membaca 

dan menuliskan ide pokok dalam buku 

laporan literasi.  

Kegiatan ini bekerja sama dengan 

perpustakaan Darul Fikri MAN 1 

lamongan dalam hal layanan sumber baca 

baik dalam bentuk fisik maupun digital 

atau e-book. program ini merupakan 

program intervensi pembudayaan literasi 

yang tepat, mudah dilaksanakan, 

dilakukan secara sistemik, komprehensif, 

merata pada semua komponen madrasah, 

berkelanjutan, dan dikelola secara 

profesional oleh lembaga yang kredibel 

b. Tujuan 

Tujuan program Gerakan literasi 

madrasah di MAN 1 Lamongan adalah 

agar pemustaka aktif meminjam buku 

kemudian membaca dan menuliskan ide 

pokok atau intisarinya yang dilaksanakan 

setiap hari untuk meningkatkan prestasi 

yang unggul, sehingga memetik bintang 

keberhasilan sesuai harapan yang dicita-

citakan. Selain itu mampu melatih 

pemustaka untuk berkarya dalam bidang 

tulis menulis.  

c. Sasaran  

Sasaran program ini adalah seluruh 

siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan, mulai dari kelas X, XI, dan XII. 

Namun, tidak bisa kita pungkiri adanya 

kendala pada suatu hal. Seperti halnya 

program ini, terdapat suatu permasalahan 

ataupun persoalan yaitu masih saja 

banyak siswa siswi yang belum 

melaksnakan program ini, masih saja ada 

siswa-siswi yang tidak membaca ataupun 

tidak menulis ide pokok pada buku yang 

telah disediakan oleh madrasah. Dengan 

adanya kekurangan atau kendala di 

dalam program ini, maka madrasah 

membutuhkan promosi yang bisa 

mempengaruhi dan mengajak kepada 

warga madrasah untuk aktif membaca 

meskipun tidak meminjam buku di 

perpustakaan.  

 

5. Promosi Layanan Perpustakaan 

Digital “E-Lib Manela” Sebagai 

Sarana Penunjang Kegiatan Gerakan 

Literasi Madrasah 

Perpustakaan Darul Fikri MAN 1 

Lamongan dalam mengembangkan 

promosi  layanan perpustakaan digital 

Elib Manela untuk menunjang 

kegiatan/program Gerakan Literasi 

Madrasah menerapkan fungsi menajemen 

promosi melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Perencanaan yaitu menentukan apa 

yang harus terjadi dimasa depan, 

pembentukan rencana kegiatan.  

b. Persiapan yaitu menyiapkan sarana 

prasarana dan sumber daya untuk 

mencapai sasaran.  

c. Pelaksanaan sosialisasi yaitu 

melaksanakan sosialisasi tentang 

pentingnya Gerakan Literasi 

Madrasah (Gelem) kepada warga 

madrasah secara berkala.  

d. Pelaksanaan pembagian buku laporan 

literasi yang wajib diisi setiap hari 
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sebagai bukti wajib baca dalam 

kegiatan program literasi madrasah 

e. Pelaksanaan pembiasaan wajib baca 

tulis dilaksanakan setiap hari di kelas 

dilaksanakan selama 15 menit setiap 

hari. 

f. Pelaksanaan wajib baca  

menggunakan bahan literasi selain 

buku mata pelajaran dan bentuknya 

bisa fisik atau e-book dengan aplikasi 

E-Lib Manela atau melalui Web 

perpustakaandarulfikrimanela.com 

g. Pelaksanaan dan Langkah-langkah 

penggunaan aplikasi E-Lib Manela 

sebagai berikut: 

1) Buka web, Install E-Lib manela di 

Playstore, atau pindai kode QR:  

2)  

a. Web: 

https://man1lamongan.sch.id 

kemudian pilih menu 

perpustakaan 

  

 

Web: 

http://perpustakaandarulfikrima

nela.com/ 

 

 

b. Playstore 

Aplikasi di download dan di 

instal dari playstore icon E-Lib 

Manela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kode QR E-Lib Manela 

 

 

 

 

 

3) Setelah teristal tampilan awal 

 

 

 

 

 

 

4) Login dengan username dan 

password 

 

 

 

 

 

 

5) Pilih katalog monograf untuk 

menemukan buku fisik yang ada 

di perpustakaan Darul Fikri MAN 

1 Lamongan dengan cepat 

menggunakan judul atau 

pengarang 

 

 

 

 

 

 

6) Pilih katalog e-book sesuai 

kategori untuk menemukan buku 

digital yang ada di perpustakaan 

digital E-Lib Manela dengan cepat 

menggunakan judul atau 

pengarang 

https://man1lamongan.sch.id/
http://perpustakaandarulfikrimanela.com/
http://perpustakaandarulfikrimanela.com/
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7) Pilih detail kemudian pilih file pdf 

untuk membaca atau 

mendownload yang terekam 

dalam admin sebagai pengunjung 

dan sekaligus pembaca 

 

 

 

 

 

 

 

8) Hasil download bisa dibaca 

sebagai bahan literasi 

 

 

 

 

 

 

 

9) Tekan histori untuk mengetahui 

buku digital/e-book yang sudah 

didownload atau dibaca 

 

 

 

 

 

 

10) Tekan peminjaman untuk 

mengetahui buku fisik yang 

dipinjam di perpustakaan Darul 

Fikri MAN 1 Lamongan 

 
 

11) Tekan profil untuk mengetahui 

identitas yang berfungsi sebagai 

kartu anggota perpustakaan 

Darul Fikri MAN 1 Lamongan 

 

a.  

 

 

 

 

 

12) Tekan logout untuk mengakhiri 

kegiatan 

 

h. Pengembangan yaitu dilaksanakan 

setelah kegiatan membaca selesai 

untuk menuliskan ide pokok ke dalam 

buku literasi.  

i. Pembelajaran ini dilakukan untuk 

mendukung pelaksanaan kurikulum 

2013 yang mensyaratkan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

semua mata pelajaran untuk 

memasukkan kegiatan literasi; 

j. Pelaporan ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu pengembangan 

program Gerakan Literasi Madrasah ( 

Gelem ); 

k. Evaluasi Pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi dilakukan sekali dalam satu 

tahun untuk mengetahui ketercapaian 

Gerakan Literasi Madrasah ( Gelem ) , 

dengan melaksanakan penilaian hasil 

kegiatan literasi sebagai berikut :  
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1) Setiap akhir bulan guru bahasa 

memberikan penghargaan nilai ( 

A.B.C.D dan E ) 

2) Setiap akhir bulan wali kelas 

menandatangani laporan kegiatan 

literasi dan memberikan motivasi 

untuk meningkatkan kegemaran 

dalam berliterasi. 

3) Nilai penghargaan dalam buku 

laporan literasi “Jambu Batu Sikat 

Petang.” bisa digunakan untuk 

menambah nilai hasil 

pembelajaran siswa.  

4) Pelaporan dilaksanakan pada 

akhir tahun pembelajaran, siswa 

menyerahkan buku laporan hasil 

kegiatan literasi ke perpustakaan 

untuk mendapatkan surat 

keterangan telah melaksanakan 

gerakan literasi madrasah yang 

digunakan sebagai persyaratan 

pengambilan raport untuk kelas X 

dan XI sedangkan untuk kelas XII 

persyaratan pengambilan raport 

dan Surat Tanda Tamat Belajar. 

 

PENUTUP 

Perpustakaan Digital Elib Manela 

adalah sebuah sistem yang memiliki 

berbagai layanan dan objek informasi 

yang mendukung akses objek informasi 

tersebut melalui perangkat digital. 

perpustakaan digital Elib Manela secara 

ideal seluruh koleksinya adalah dalam 

bentuk digital dan tidak lagi melayankan 

bentuk konvensional.  

Peranan perpustakaan digital Elib 

Manela sangat berpengaruh besar dalam 

meningkatkan Gerakan literasi Madrasah 

dan minat baca siswa. Perpustakaan 

digital ini akan membuat para pemustaka 

merasa lebih nyaman, praktis, dan mudah 

untuk mengakses berbagai macam buku 

dan informasi yang mereka perlukan 

tanpa mengeluarkan banyak waktu dan 

biaya. Perpustakaan digital ini juga dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja, 

sehingga pemustaka tidak perlu khawatir 

ketika kapan mereka akan mengakses 

perpustakaan digital tersebut.  

Pengembangan promosi layanan 
perpustakaan digital E-Lib Manela harus 
diawali dengan pengembangan SDM 
yang ada di madrasah sehingga dapat 
menunjang program Gerakan Literasi 
Madrasah. Hal ini perlu dilakukan karena 
saat ini bidang Teknologi Informasi dan 
komunikasi (Information Technology and 
Communication) sudah menjadi kebutuhan 
pokok warga madrasah.  

Berbagai pendidikan instruksional 
mengenai literasi informasi juga perlu 
dikembangkan sebagai sarana 
pelaksanaan berbagai layanan rujukan 
yang dapat diyakini sebagai suatu 
mekanisme yang efektif untuk 
memberikan pemahaman kepada 
pemustaka mengenai aneka layanan dan 
sumber daya informasi yang ada di 
perpustakaan untuk menunjang program 
Gerakan Literasi Madrasah. 
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ABSTRACT 

In the process of its development, MA as an educational institution 

which consists of educational components requires continuous 

guidance. The main task of the supervisor of the school/education 

unit is to carry out assessment and guidance by carrying out 

supervisory functions, both academic supervision and managerial 

supervision. In addition, the creativity and work spirit of a 

supervisor will immediately feel the impact on the development of 

the madrasa. To overcome the problems above, the researcher will 

carry out a workshop that is possible to overcome the lack of 

teacher ability in compiling assessment tools and item analysis 

that the researcher has never done, namely with the title 

Improving the Ability of Islamic Education Teachers in Preparing 

Assessment Tools and Analysis of Question Items in KKM MAN 

03 Fostered Madrasahs. Jember Even Semester 2019/2020 

Academic Year. 

This study aims to test the implementation of a workshop to 

improve the ability to prepare assessment tools and analyze items 

for teachers of Islamic religious education clusters carried out by 

five fostered madrasas at KKM MAN 03 Jember, with the research 

target of 20 PAI teachers. 

This research was carried out in two cycles, each cycle of two 

meetings. The first meeting was the preparation of assessment 

tools, the second meeting was the analysis of learning outcomes 

covering the analysis of completeness and follow-up of enrichment 

and remedial programs, the third meeting was the analysis of 

items on the level of difficulty, and the fourth meeting was the 

analysis of items on discriminatory power. Methods of data 

collection using observation, interviews, questionnaires and 

documentation. This study uses a combination of qualitative data 

analysis techniques and quantitative data analysis techniques. The 

success indicator if the participant scores above 71 is 85% of the 

total participants. The learning outcomes before the workshop 

activities were on average 63.67 and after the activities were 

82.68, there was an average increase of 19.00. So it can be said 

that the workshop on the preparation of assessment tools and item 

analysis can increase the ability of teachers in this field by 19.00. 
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The creativity of teachers is only 30% and the majority of them, 

even though they are not proficient, have used laptop media as 

much as 60%. Activities of supervisors (researchers) in learning; 

for the introduction in all aspects obtained an average value of 

3.31 or in the very good category. In core activities the average 

value obtained is 3.05 with an average increase in each meeting 

of 0.12. Finally, in the closing activity, the average score was 3.67 

or in the very good category. 

There are still many teachers who have not been able to compile 

assessment tools, especially item analysis for which the use of IT-

based applications is still low. Supervisors need to continue to 

programmatically carry out coaching, mentoring and monitoring 

of these activities.  
 

Keywords:  Analysis of Items, Creativity and Learning Outcomes, 

MA, PAI Clusters, Assessment Tools, Workshop 

 

ABSTRAKSI 

Dalam proses perkembangannya, MA sebagai lembaga 

pendidikan yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen 

pendidikan memerlukan pembinaan secara terus-menerus. Tugas 

pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan 

penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi 

supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. 

Selain itu kreativitas dan semangat kerja seorang pengawas akan 

langsung terasa dampaknya dalam perkembangan madrasah. 

Untuk mengatasi masalah di atas maka peneliti akan 

melaksanakan workshop yang dimungkinkan dapat mengatasi 

kekuarangmampuan guru dalam menyusun perangkat penilaian 

dan analisis butir soal yang belum  pernah peneliti lakukan yaitu 

dengan judul Meningkatkan Kemampuan Guru PAI dalam   

Menyusun Perangkat Penilaian dan Analisis Butir Soal di  

Madrasah Binaan KKM MAN 03 Jember Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pelaksanaan workshop  

untuk meningkatkan kemampuan penyusunan perangkat penilaian 

dan analisis butir soal  guru mata pelajaran rumpun Pendidikan 

agama Islam yang dilaksanakan lima madrasah binaan di KKM 

MAN 03 Jember, dengan sasaran penelitian sebanyak 20 orang 

guru rumpun  PAI. 

Penelitian ini dilaksankan dalam dua siklus, masing-masing siklus 

dua pertemuan. Pertemuan kesatu penyusunan perangkat 

penilaian, Pertemuan kedua analisis hasil belajar meliputi Analisis 

ketuntasan dan tindak lanjut program pengayaan dan remedial, 

pertemuan ketiga analisis butir soal tentang  tingkat kesukaran, 

dan Pertemuan keempat analisis butir soal tentang daya pembeda. 

Metode pengumpulan data  menggunakan observasi, wawancara, 

angket dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan perpaduan 

antara teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data 
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PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3, menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Maka untuk 

mencapai tujuan tersebut terdapat satuan 

pendidikan yang berada pendidikan 

dasar, menengah dan tinggi. Terdiri 

pendidikan usia dini (PAUD), TK/RA, 

SD/MI, SMP/MA, SMA/MA dan 

SMK/MAK.  

Sebagai bagian dari pendidikan 

menengah, MA merupakan  lembaga 

pendidikan yang sederajat dengan 

sekolah lanjutan menengah atas yang 

memiliki ciri Islam yang dikelola dan 

dikembangkan di bawah naungan 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Sebagai lembaga pendidikan yang 

mempunyai ciri khas Islam, madrasah 

memegang peranan penting dalam proses 

pembentukan kepribadian anak didik, 

karena melalui pendidikan madrasah ini 

para orang tua berharap anak-anaknya 

memiliki dua kemampuan sekaligus, 

tidak hanya pengetahuan umum (IPTEK) 

tetapi juga memiliki kepribadian dan 

komitmen yang tinggi terhadap 

agamanya (IMTAQ). 

Dalam proses perkembangannya, MA  

sebagai lembaga pendidikan yang di 

dalamnya terdiri dari komponen– 

komponen pendidikan memerlukan 

pembinaan secara terus-menerus. Maka 

kuantitatif. Adapun Indikator keberhasilan apabila peserta 

mendapat nilai diatas 71 sebanyak 85 % dari jumlah peserta. Hasil 

belajar sebelum kegiatan workshop rata-rata 63,67 dan sesudah 

kegiatan 82,68, terdapat kenaikan rata-rata 19,00. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa workshop penyusunan perangkat penilaian dan 

analisis butir soal dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 

bidang tersebut sebanyak 19,00. 

Kreativitas guru, hanya 30% dan mayoritas mereka walaupun 

belum mahir sudah memakai media laptop sebanyak 60%. 

Aktivitas pengawas (peneliti) dalam pembelajaran; untuk 

pendahuluan dalam semua aspeknya diperoleh  nilai rata-rata 3,31 

atau dalam kategori sangat baik. Dalam kegiatan inti rata-rata nilai 

yang diperoleh 3,05 dengan rata-rata kenaikan setiap peretemuan 

0,12. Terakhir dalam kegiatan penutup diperoleh  nilai rata-rata 

3,67 atau dalam kategori sangat baik. 

Masih banyak guru yang belum dapat menyusun perangkat 

penilaian, terlebih analisis butir soal yang penggunaan aplikasi 

berbasiskan IT masih rendah. Para pengawas perlu terus secara 

terprogram melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan 

pemantauan pada kegiatan tersebut. 

 

Kata kunci:   Analisis Butir Soal, Kreativitas dan Hasil Belajar, MA, 

Rumpun PAI, Perangkat Penilaian, Workshop 
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pada kesempatan inilah peran dan fungsi 

pengawas sangat dibutuhkan untuk 

melakukan penilaian dan pembinaan 

dengan melaksanakan fungsi-fungsi 

supervisi, baik supervisi akademik 

maupun supervisi manajerial. Selain itu 

kreativitas dan semangat kerja seorang 

pengawas akan langsung terasa 

dampaknya dalam perkembangan 

madrasah. 

Dalam proses pembinaan tersebut, 

pengawas akan langsung berhadapan 

dengan guru di madrasah untk 

melaksanakan pembinaan dalam hal 

merencanakan, melaksanakan dan 

melakukan penilaian pembelajaran.  

Sebagai bagian dari guru secara 

menyeluruh, guru–guru rumpun 

Pendidikan Agama Islam (PAI) 

mempunyai peran yang utama dalam 

pembentukan karakter generasi bangsa 

yang dapat menjadi generasi cendekia 

yang kuat dalam iman dan takwa. Guru- 

guru ini diharapkan dalam proses 

pembelajaran dapat mentranformasikan 

pengetahuan kepada peserta didik 

sehingga menumbuhkan sikap dan 

keterampilan yang bermanfaat bukan 

hanya pada dirinya terlebih untuk orang 

lain. 

  Namun pada kenyataanya sebagian 

guru tersebut masih lemah dalam hal 

tindak lanjut setelah penilaian hasil 

pembelajaran. Hal ini diketahui dari data 

hasil Penilaian Kinerja Guru yang telah 

dilaksanakan peneliti yang rata-rata nilai 

penilaian hasil pembelajaran hanya 

memperoleh 65., dan dari hasil angket 

memperoleh skor 60 pada kreativitas guru 

dalam penyusunan perangkat penilaian 

dan analisis butir soal pada tahun 

pelajaran 2019/2020, serta berdasarkan 

hasil wawancara terdapat 20 % guru PAI 

belum dapat menyusun tindak lanjut 

setelah hasil ulangan.  

Menurut Mulyadi (2010, 109), Analisis 

terhadap hasil ulangan yang telah dijawab 

oleh peserta didik mempunyai dua tujuan 

penting. Pertama, jawaban soal itu 

merupakan informasi diagnostik untuk 

meneliti pelajaran dari kelas itu dan 

kegagalan-kegagalan belajarnya, serta 

selanjutnya untuk membimbing ke arah 

cara belajar yang lebih baik. Kedua, 

jawaban-jawaban terhadap soal yang 

terpisah dan perbaikan soal-soal yang 

didasarkan atas jawaban-jawaban itu 

merupakan basis bagi penyiapan tes-tes 

yang lebih baik untuk tahun berikutnya. 

Sehingga diharapkan dengan 

mengadakan analisis ini, proses 

pembelajaran berikutnya akan lebih 

meningkat. 

Untuk mengatasi masalah di atas 

maka peneliti melaksanakan suatu 

tindakan, dalam bentuk workshop 

dengan harapan dapat mengatasi 

kekuarangmampuan guru dalam 

menyusun perangkat penilaian dan 

analisis butir soal yang belum  pernah 

peneliti lakukan. 

Dalam Penelitian Tindakan 

Kepengawasan ini, peneliti membatasi 

pembahasan dengan rumusan masalah , 

Apakah dengan  melaksanakan  workshop 

penyusunan perangkat penilaian dan 

analisis butir soal dapat meningkatkan  

kemampuan guru rumpun mata pelajaran 

PAI  dalam   menyusun perangkat 

penilaian dan analisis butir soal  di  

Madrasah binaan kec. Jambe semester 

genap tahun pelajaran 2019/2020? 

Penelitian Tindakan Kepengawasan  

ini bertujuan untuk  menguji  pelaksanaan 
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workshop untuk meningkatkan   

kemampuan penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal  guru 

mata pelajaran rumpun PAI. di  Madrasah 

binaan kec. Jambe pada semester genap 

tahun pelajaran 2019/2020. 

Penelitian Tindakan Kepengawasan 

ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi guru untuk meningkatkan 

kemampuan penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal   guru 

mata pelajaran PAI Madrasah   binaan di 

KKM MAN 03 Jember. Sedangkan bagi 

sekolah dapat meningkatkan kemandirian 

madrasah dalam menyusun perangkat 

penilaian dan analisis butir soal dalam 

memenuhi standar penilaian. Bagi 

pengawas untuk proses meningkatkan 

pengembangan karir dan profesionalitas 

pengawas. 

Kemampuan guru dapat diartikan 

sebagai kompetensi yang dimiliki guru 

dalam melaksanakan kegiatan 

keguruannya. Menurut WJS. 

Poerwadarminta dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia kompetensi berarti 

kewenangan atau kekuasaan untuk 

menentukan atau merumuskan suatu hal. 

Pengertian dasar kompetensi (Competency) 

yakni kemampuan atau kecakapan 

(Poerwadarminta, : 1996, hlm. 415.) 

Pendapat lain menurut   Muhibbin 

Syah kompetensi berarti the state of being 

legally competent or qualified yaitu keadaan 

berwenang atau memenuhi syarat 

menurut ketentuan (Muhibbin Syah,: 

1995, hlm. 230). Senada dengan pengertian 

tesebut, (Moh. Uzer Usman 2002, hlm. 14) 

mendefenisikan. kompetensi guru (teacher 

competency) is the ability of a teacher to 

responsibility perform his or her duties 

appropriately. Kompetensi guru 

merupakan kemampuan seseorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban-

kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak 

Kompetensi merupakan perpaduan 

antara pengetahuan keterampilan, nilai 

dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak. Mc. 

Ashan dalam E. Mulyasa, (2004, hal. 34) 

mengemukakan bahwa, kompetensi 

“…….is a knowledge, skills and abilities or 

capabilities that a person achieves, which 

become part of his or her being to the exent. He 

or she can satisfactorily perform particular 

cognitive, affective, and psychomotor 

behaviors” (dalam hal ini, kompetensi 

diartikan sebagai pengetahuan 

keterampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah 

menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia 

dapat melakukan perilaku-perilaku 

kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan 

sebaik baiknya). Sejalan dengan itu, Finch 

& Crankilton (1879;22) dalam Mulyasa, 

mengartikan kompetensi sebagai 

penguasaan terhadap tugas,keterampilan, 

sikap dan apresiasi yang diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan. Di sini 

kompetensi mencakup tugas, 

keterampilan, sikap, dan apresiasi yang 

harus dimiliki seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai jenis 

pekerjaanya. 

Broke dan Stone (1975) 

mendeskripsikan kompetensi sebagai 

Descriptive of qualitative natur of teacher 

behavior apperas to be entirely 

meaningful (Kompetensi merupakan 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku 

guru yang tampak sangat berarti). 

Competency as a ration performance 

witch satisfactorily meets the objective for 
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a desired condition (Charles E. Johnson, 

1974). 

Dalam  proses kegiatan guru tersebut, 

kemampuan guru yang dimaksud adalah 

kemampuan guru baik pengetahuan, 

keterampilan ataupun sikap dalam  

melaksanakan tugas mendidik, 

membimbing serta mentransformasikan 

pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan 

keterampilan  kepada peserta didik. 

Workshop merupakan frasa kata yang 

berasal dari bahasa Inggris yaitu work 

(yang memiliki arti kerja ataupun 

pekerjaan) dan shop (yang memiliki arti 

toko ataupun tempat menjual sesuatu). 

Jadi jika diartikan dari frasa kata nya, 

workshop dapat diartikan sebagai tempat 

berkumpulnya para pelaku aktivitas 

(berkaitan dengan bidang dunia kerja) 

tertentu yang mana dalam tempat ini, 

para pelaku melakukan interaksi saling 

menjual gagasan yang ditujukan untuk 

memecahkan suatu permasalahan 

tertentu.(https://pengertiandefinisi.com

/definisi-dan-pengertian-workshop/) 

Jika diartikan secara lengkap, maka 

workshop merupakan sebuah kegiatan 

yang sengaja diadakan sebagai tempat 

berkumpulnya orang-orang yang berasal 

dari latar belakang serumpun untuk 

memecahkan suatu permasalahan 

tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun 

saling memberikan pendapat antar satu 

anggota dengan anggota lainnya. 

Sedangkan analisis analisis butir soal  

adalah  proses tindak lanjut penilaian. 

Kegiatan ini dilaksankan setelah guru 

melaksankan penilaian hasil belajar. 

Kegiatan ini meliputi pemerikasaan dan 

penskoran hasil ulangan peserta didik, 

memasukkan ke tabel perhitungan 

ketuntasan pembelajaran, memberikan 

kesimpulan tuntas tidaknya secara 

individu dan klasikal serta kompetensi-

kompetensi yang masih belum dapat 

dikuasai peserta didik. Selain itu analisis 

inipun berlanjut ke tahapan penyusunan 

program remedial dan pengayaan, tingkat 

kesukaran dan penghitungan daya 

pembeda. 

 Kegiatan menganalisis butir soal 

merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilakukan guru untuk meningkatkan 

mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini 

merupakan proses pengumpulan, 

peringkasan, dan penggunaan informasi 

dari jawaban siswa untuk membuat 

keputusan tentang setiap penilaian 

(Nitko, 1996: 308). Tujuan penelaahan 

adalah untuk mengkaji dan menelaah 

setiap butir soal agar diperoleh soal yang 

bermutu sebelum soal digunakan. Di 

samping itu, tujuan analisis butir soal juga 

untuk membantu meningkatkan tes 

melalui revisi atau membuang soal yang 

tidak efektif, serta untuk mengetahui 

informasi diagnostik pada siswa apakah 

mereka sudah/belum memahami materi 

yang telah diajarkan (Aiken, 1994: 63). 

Soal yang bermutu adalah soal yang dapat 

memberikan informasi setepat-tepatnya 

sesuai dengan tujuannya di antaranya 

dapat menentukan peserta didik mana 

yang sudah atau belum menguasai materi 

yang diajarkan guru. 

Workshop penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal  dapat 

dimaksudkan sebagai proses interaksi 

yang terencana antara peneliti dan guru 

binaan dalam  sebuah pembimbingan 

penyusunan perangkat penilaian dan 

analisis butir soal  , sehingga peserta 

memperoleh kejelasan dan menghasilkan 

produk yaitu hasil ulangan yang telah 

https://pengertiandefinisi.com/definisi-dan-pengertian-workshop/
https://pengertiandefinisi.com/definisi-dan-pengertian-workshop/
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dianalisis mata pelajaran Pendididkan 

Agama di Madrasah Tsanawiyah terdiri 

atas empat mata pelajaran,  yaitu: Al-

Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Fikih, dan 

Sejarah Kebudayaan Islam.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) di 

Madrasah Tsanawiyah yang terdiri atas 

empat mata pelajaran tersebut memiliki 

karakteristik sendiri-sendiri. Al-Qur'an-

Hadis, menekankan pada kemampuan 

baca tulis yang baik dan benar, 

memahami makna secara tekstual dan 

kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari. Aspek akidah menekankan pada 

kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan / keimanan 

yang benar serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai al-asma’ al-husna. 

Aspek Akhlak menekankan pada 

pembiasaan untuk melaksanakan akhlak 

terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-hari. Aspek fikih 

menekankan pada kemampuan cara 

melaksanakan ibadah dan muamalah 

yang benar dan baik. Aspek sejarah 

Kebudayaan Islam menekankan pada 

kemampuan mengambil ibrah dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), 

meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan 

mengaitkannya dengan fenomena sosial, 

budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, 

dan lain-lain untuk mengembangkan 

Kebudayaan dan peradaban Islam.( 

Permenag No.  2 ; 2008) 

Kegiatan penelitian ini diikuti oleh 

lima madrasah binaan di KKM MAN 03 

Jember, yaitu MA Jambe 4 orang; MA 

Yabika 4 orang; MA Az-Zuhriyyah 4 

orang; MA Al-Hamidiyah 4 orang dan 

MA Al-Islahiyyah 4 orang. Adapun 

pelaksanaan kegiatan dimulai bulan 

Februari 2020 sampai Juni 2020. 

Proses pembelajaran dalam Penelitian 

Tindakan Kepengawasan ini 

dilaksanakan dalam dua siklus melalui 

tahap perencanaan, tahap Tindakan, 

tahap observasi dan tahap refleksi. 

Metode pengumpulan data dalam 

Penelitian Tindakan Kepengawasan yang 

penulis laksanakan ini menggunakan 

metode pengumpulan data melalui 

observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. 

Teknik Pengolahan data Penelitian ini 

menggunakan perpaduan antara teknik 

analisis data kualitatif dan teknik analisis 

data kuantitatif. Karena sebagian data 

yang  diperoleh data kualitatif.  Analisis 

data kualitatif dari penelitian ini akan 

dilakukan melalui 3 tahap yaitu : 

a. Reduksi data  adalah  proses  

penyederhaan  yang  dilakukan 

melalui seleksi, pemfokusan dan 

pengabstraksian data mentah 

menjadi informasi yang  

bermakna  

b. Paparan data adalah proses 

penampilan data secara 

sederhana daiam  bentuk  naratif,   

representasi  tabular termasuk  

dalam format matrik, grafik dan 

sebagainya. 

c. Penyimpulan adalah proses 

pengambilan intisari dari sajian 

data yang telah diorganisir 

tersebut dalam bentuk pertanyaan 

kalimat yang singkat dan padat 

tetapi mengandung pengertian 

luas. 

Dalam Penelitian Tindakan 

Kepengawasan ini, dikatakan sudah 

berhasil apabila hasil belajar/ 
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keterampilan guru dalam menyusun 

perangkat peniliaan dan analisis butir soal 

sudah memenuhi indikator keberhasilan 

yaitu nilai guru yang nilainya diatas 

standar ( 71 ) berjumlah 85% dari jumlah 

guru keseluruhan. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan 

dengan melibatkan 20 ( dua puluh ) guru 

rumpun Pendidikan Agama Islam ( PAI ), 

rumpun  mata pelajaran ini di madrasah 

Aliyah ( MA) terdiri dari mata pelajaran 

Al-Quran Hadits, Akidah akhlak, fiqih 

dan Sejarah Kebudayaan Islam. Siklus 

pertama terdiri dua pertemuan 

dilaksanakan di MA  Yabika dan siklus 

kedua dilaksanakan di MA Al-

Hamidiyah. 

Hasil penelitian dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Pertemuan ke-1 (siklus I): Rabu, 15 

Maret 2020 tempat di MA Yabika 

mulai pukul  13.00-16.00 WIB. 

Berawal dari data hasil Penilaian 

Kinerja Guru (PKG), menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam penilaian hasil 

pembelajaran berkategori rendah,  maka 

peneliti pada pertemuan kesatu ini fokus 

ke penyusunan soal hasil belajar. 

Penyampaian tujuan workshop, 

kompetensi yang akan diperoleh dalam 

kegiatan ini serta rencana kegiatan dari 

awal sampai selesai.  

Peneliti menyampaikan proses 

penyusunan soal, mulai dari kisi-kisi 

sampai penyusunan skor jawaban media 

yang digunakan adalah aplikasi slide 

Ms.Powerpoint  2010, Lembar kerja dan 

penugasan. Peserta (guru-guru) dengan 

diskusi. peneliti memberikan kesempatan 

untuk mencoba menyusun kisi-kisi dan 

soal dengan LK yang telah disediakan. 

Untuk pilihan ganda 5 butir dan uraian 

juga 5. Waktu yang dialokasikan untuk 

mengisi LK ini sekitar 45 menit.  

Setelah selesai maka diberikan 

kesempatan untuk semua peserta 

menelaah secara kualitatif kisi-kisi dan 

soal dengan menggunakan alat 

penelaahan untuk soal PG dan uraian 

yang sudah disediakan, kemudian 

hasilnya disampaikan oleh salah seorang 

guru kemudian didiskusikan secara 

klasikal. Penutup, peneliti memberikan 

penguatan penyusunan soal dan hasil 

diskusi, penyampaian rencana pertemuan 

berikutnya serta memberikan tugas 

kepada guru-guru agar menyusun soal 

sesuai kaidah untuk penilaian tengah 

semester dan hasilnya akan dibahas 

dalam analisi ketuntasan pada pertemaun 

berikutnya. 

2. Pertemuan ke-2 (siklus I): Rabu , 29 

Maret 2020  bertempat di MA  Yabika 

Kab. Jember mulai pukul 13.00 sampai 

16.00 WIB dengan deskripsi  kegiatan 

berikut ini: 

Peneliti mulai kegiatan menanyakan 

kepada peserta tentang hasil pertemuan 

yang lalu, selanjutnya peneliti 

menyampaikan materi analisis ketuntasan 

menggunakan media aplikasi Ms. PPT 

dan exel 2010, tampilan aplikasi exel yang 

terdiri tabel untuk PG 10 soal dan untuk 

soal uaraian 5 butir. Peserta dipersilakan 

mengikutinya menggunakan laptop 

masing-masing sesuai petunjuk mengenai 

daya serap siswa dan ketuntasan hasil 

belajar, dipaparkan serta kriteria 

ketuntasan minimal (KKM ), ketuntasan 

individual dan klasikal serta butir soal 

yang mewakili KD yang belum tuntas. 
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Proses entri jawaban siswa untuk PG, 

ditulis 1 apabila jawaban benar dan 0 

apabila jawan salah. Sedang untuk soal 

uaraian dituliskan skor nilai jawaban 

siswa persoal.proses pengolahan dan 

kesimpulan ketuntasan atau daya serap 

siswa secara individual dan kelasikal. 

Penugasan dengan LK  daya serap yang 

bahannya dari hasil PTS di MA-nya 

masing-masing. Selanjutnya berdiskusi 

memaparkan hasil kerjanya. Setelah 

selesai kemudian penjelasan tentang 

program tindaklanjut berupa 

pembelajaran ulang ( remedial ) dan 

pengayaan. Kegiatan ini ditutup dengan 

penguatan dan penyampaian rencana 

pertemuan berikutnya.  

3. Pertemuan ke-3 (siklus II): Rabu, 12 

April 2020  tempat MA  Al-Hamidiyah 

Kab. Jember, mulai pukul 13.00 

sampai 16.00 WIB.  

Penyampaian materi analisis butir 

soal untuk tingkat kesukaran. Proses 

pengurutan nilai siswa dari tertinggi ke 

terendah, penentuan kelompok atas dan 

bawah serta penyampaian rumus dan 

indeks tingkat kesukaran. Selanjutnya 

Peserta diberikan kesempatan untuk 

berdiskusi dan peserta mengerjakan LK 

sesuai file terdahulu dari analisis 

ketuntasan di program exel 2010 pada 

sheet yang berbeda. Setelah selasai, 

peserta diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan hasil pekerjaannya, 

peserta lain diberikan waktu untuk 

memberikan tanggapan. Di akhir 

pertemuan, peneliti memberikan 

penguatan dan penyampaian rencana 

pertemuan berikutnnya.  

 

 

4. Pertemuan ke-4 (siklus II):  Rabu, 26 

April 2020 bertempat di MA Al-

Hamidiyah Kab. Jember  Mulai pukul 

13.00 sampai 16.00 WIB. 

Penyampaian materi analisis butir 

soal untuk daya pembeda  menggunakan 

media aplikasi Ms. Exel 2010 dan LK yang 

berupa file yang telah disalin kepada 

peserta terlebih dahulu. Proses 

pengurutan nilai siswa dari tertinggi ke 

terendah, penentuan kelompok atas dan 

bawah serta penyampaian rumus dan 

indeks daya pembeda. Peserta diberikan 

kesempatan berdiskusi kemudian peserta 

mengerjakan LK sesuai file terdahulu dari 

analisis butir soal daya pembeda  di 

program exel 2010 pada sheet yang 

berbeda. Di akhir pertemuan, peneliti 

menyajikan penguatan secara khusus 

untuk analisis butir soal daya pembeda 

dan secara  menyeluruh dari pertemuan 

pertama sampai selesai.  

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil belajar: Nilai kemampuan guru 

dalam menyusun perangkat penilaian 

dan analisis butir soal. 

Setelah empat pertemuan dalam dua 

siklus, workshop penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal untuk 

guru-guru rumpun Pendidikan Agama 

Islam diperoleh data sebagai berikut : 
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Belajar/ Nilai 

kemampuan guru dalam menyusun 

perangkat penilaian dan analisis butir 

soal  sebelum tindakan (workshop 

dilaksanakan 

 

Berdasarkan data tersebut, 

kemampuan guru dalam memahami 

proses penyusunan analisis hasil ulangan 

masih rendah, terutama dalam hal 

penyusunan analisis. 

 

Diagram 1. Rekapitulasi Hasil Belajar / 

Nilai kemampuan guru dalam menyusun 

analisis hasil ulangan   sebelum tindakan 

(workshop dilaksanakan) 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Belajar /Nilai 

kemampuan guru dalam menyusun 

analisis hasil ulangan   sesudah  tindakan 

(workshop dilaksanakan) 

 

Setelah tindakan dalam bentuk 

workshop dilaksanakan, terdapat 

peningkatan pemahaman guru terhadap 

proses penyusunan perangkat penilaian 

dan  analisis butir soal. 

 

Diagram 2. Rekapitulasi Hasil Belajar 

/Nilai kemampuan guru dalam 

menyusun analisis hasil ulangan   

sesudah  tindakan (workshop 

dilaksanakan) 

 

Berikut adalah perbandingan hasil 

belajar guru setiap pertemuan yang 

disajikan dalam diagram berikut :  
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Diagram 3;  Hasil belajar pertemuan ke 1 

Diagram 4 :  Hasil Belajar Pertemuan ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5 : Hasil Belajar Guru 

Pertemuan ke-3 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6 : Hasil Belajar Guru 

Pertemuan ke-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut disampaiakn rekapitulasi 

hasil belajar sebelum dan sesudah 

workshop : 

 

Tabel 3; Rekapitulasi Hasil Belajar 

Sebelum dan Sesudah Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7  : Rekapitulasi Hasil Belajar 

Sebelum Dan Sesudah Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH

JUMLAH 1296 1667 1268 1657 1260 1629 1270 1661 1273,5 1653,5

RATA-RATA 64,8 83,35 63,4 82,85 63 81,45 63,5 83,05 63,675 82,68  

KENAIKAN 

PERTEMUAN  1 PERTEMUAN  2 PERTEMUAN  3 PERTEMUAN  4 RATA-RATA

URAIAN

18,55 19,45 18,45 19,55 19,00
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2. Observasi  Terhadap Pengawas 

Berikut dipaparkan data hasil 

pengamatan terhadap kegiatan pengawas 

dalam melaksanakan workshop di ruaang 

kelas; 

 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Terhadap Peneliti (Pengawas) 

NO Aspek penilaian 
Pertemuan 

1 2 3 4 

A 

Pendahuluan 

1.   Mengucapkan salam 
dan berdo’a     

3 4 4 4 

2.   Menyiapkan kondisi 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI )  

3 3 3 4 

3.  Appersepsi      2 3 3 3 

4.  Menyampaikan 
tujuan kegiatan  
workshop      

3 3 4 4 

Jumlah 11 13 14 15 

Rata-rata 2,75 3,25 3,50 3,75 

B. 

Kegiatan Inti 

1. Membentuk 
kelompok peserta (guru 
- guru rumpun PAI) 
berdasarkan mata 
pelajaran       

4 4 4 4 

2. Memberi kesempatan 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI) untuk 
bertanya       

3 3 4 3 

3. Memberi kesempatan 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI) untuk 
menjawab pertanyaan 
peserta (guru-guru 
rumpun PAI) lainnya       

2 2 3 3 

4. Kemampuan peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI ) dalam menjawab 
pertanyaan peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI )       

2 3 2 2 

5. Selama pembelajaran 
berlansung bergerak 
dengan dinamis       

2 4 2 3 

6. Menjawab pertanyaan 
peserta (guru - guru 
rumpun PAI) dengan 
jawaban yang jelas       

3 4 3 4 

7. Materi sesuai dengan 
tujuan pembelajaran 
yang telah ditetapkan 

3 3 3 3 

8. Memberi 
reinforcement 
(penguatan) kepada 
peserta (guru - guru 
rumpun PAI) dengan 
cara-cara yang positif 

3 3 3 4 

NO Aspek penilaian 
Pertemuan 

1 2 3 4 

9. Media pembelajaran 
digunakan secara efektif 

3 3 4 3 

10. Pengaturan Alokasi 
waktu untuk tiap tahap 
pembelajaran 

3 2 3 3 

11. Materi disampaikan 
secara berurutan 

3 3 3 3 

Jumlah 31 34 34 35 

Rata-rata 2,82 3,09 3,09 3,18 

C 

Penutup 

1.  Mengajak peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI) untuk 
menyimpulkan 
pembelajaran pada akhir 
kegiatan      

2 3 4 4 

2. Memberi tugas peserta 
(guru - guru rumpun 
PAI) untuk persiapan 
pembelajaran workshop  
selanjutnya 

3 4 4 4 

3.  Mengakhiri 
pembelajaran dengan 
mengucapkan salam      

4 4 4 4 

Jumlah 9 11 12 12 

Rata-rata 3 3,67 4 4 

  Total skor 45 50,7 52 54 

  
Rata-rata skor 18 
indikator penilaian 

2,86 3,34 3,53 3,64 

 
Keterangan : 
Skor ≤1= nilai kurang 
Skor 1 < x ≤ 2 = nilai cukup 
Skor 2 < x ≤ 3 = nilai baik 
Skor 3 < x ≤ 4 = nilai amat baik 

 
Berdasarkan pengamatan observer, 

pengawas sebagai peneliti telah 
melaksanakan tindakan secara efektif, 
terarah dan sesuai rencana. Ada beberapa 
hal masih perlu diperbaiki yaitu ; 
mengawali pembelajaran terlalu terburu-
buru, penyampaian materi kisi-kisi soal 
pada  bagian penulisan indikator soal 
kurang memberi kesempatan kepada 
guru secara luas untuk bertanya, karena 
alasan kondisi waktu yang tidak 
mencukupi, tetapi pada pertemuan 
berkutnya ada perbaikan. 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Komponen  Pengamatan terhadap 

pengawas 

 

Berdasarkan data tersebut, pada 

pertemuan ke 1 ( siklus I ) nilai terendah 

terdapat pada aspek pendahuluan dengan 

rata-rata 2,75. Tetapi pada pertemuan 

berikutnya terus meningkat setelah 

mendapatkan mesukan dari observer dan 

kondisi guru yang telah menyiapkan diri 

sebelum pembelajaran dilaksankan. 

Secara umum aspek penutup 

pembelajaran mendapat nilai tertinggi 

yaitu rata-rata 3,67 dan terendah aspek 

kegiatan inti hanya 3,05. 

 

Diagram 8. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Terhadap Peneliti ( Pengawas ) 

 

3. Observasi Terhadap Kreativitas Guru  

Untuk observasi terhadap kreativitas 

guru yang dilakukan pada setiap kali 

pertemuan mulai dari pertemuan ke-1 

(siklus I), pertemuan ke-2 (siklus I), 

pertemuan ke-1 (siklus II), dan pertemuan 

ke-2 (siklus II) yang pengambilan datanya 

dilakukan oleh observer, rekap datanya 

dapat dilihat pada tabel 5.  

 

Tabel 5. Rekapitulasi Observasi Terhadap 

Kreativitas Guru 

Berdasarkan tabel tersebut guru yang 

bertanya tentang teori dari setiap 

pertemuan berkisar antara 30-35 %. Guru 

yang mengerjakan tugas secara manual 

turun drastis dari setiap pertemuan dari 

40% pada pertemuan ke-1 menjadi 30 % 

pada pertemuan terakhir, hal ini karena 

guru-guru mayoritas membawa laptop. 

Guru yang bertanya mengenai teknis 

penggunaan aplikasi exel terus meningkat 

dari 20% pertemuan ke-1 menjadi 50% 

pada pertemuan berikutnya. Sedangkan 

guru yang sudah mahir mengoperasikan 

aplikasi exel masih tidak ada perubahan 

dari setiap pertemuan. 

Adapun guru yang menyelesaikan 

tugas secara kelompok terus meningkat 

dari 50 % pada pertemuan ke-1 menjadi 85 

% pada pertemuan terakhir. 
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Diagram 9. Rekapitulasi Hasil Observasi 

Terhadap Kreativitas  Guru 

 

PENUTUP 

Kemampuan guru dalam menyusun 

perangkat penilaian dan analisis butir soal 

yaitu;  pertemuan ke 1 ( siklus I ) nilai rata-

rata yang diperoleh sebelum 

pembelajaran adalah 64,8 dan sesudah 

pembelajaran 83,35 terdapat kenaikan 

18,55.  Pertemuan ke-2 perolehan nilai 

sebelum pembelajaran  63,4 dan sesudah 

pembelajaran 82,85 terdapat kenaikan 

19,45. Pertemuan ke-3 sebelum 

pembelajaran 63 dan sesudah 

pembelajaran 81, 45 ada kenaikan 18,45. 

Terakhir pada pertemuan ke-4 (siklus II ) 

diperoleh nilai sebelum pembelajaran 

19,55   dan sesudah pembelajaran 83,05, 

kenaikan 19,55. Secara keseluruhan untuk 

hasil belajar sebelum pembelajaran 

(workshop) rata-rata 63,67 dan sesudah 

kegiatan 82,68, terdapat kenaikan rata-rata 

19,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

workshop penyusunan perangkat 

penilaian dan analisis butir soal dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

bidang tersebut sebanyak 19,00. 

Kreativitas guru, pada pertemuan ke 1 

( siklus I ) aspek guru mengerjakan tugas 

menggunkan media laptop mendapat 

nilai tertinggi yaitu ada 11 orang atau 55% 

dan yang terendah pada aspek guru 

bertanya secara teknis menggunakan 

aplikasi Ms.Exel yaitu 4 orang atau 20%. 

Pada pertemuan ke-2, aspek guru 

mengerjakan tugas sudah mahir 

menggunakan laptop ternadah hanya 6 

oarang atau 30% dan  mayoritas guru 

sudah memakai laptop yaitu 60%. Pada 

pertemuan ke-3 ( siklus II ) yang terendah  

pada aspek guru bertanya tantang teori 

dan sudah mahir mengunakan laptop 

hanya 30% dan rata-rata guru sudah pakai 

laptop yaitu 55%. Dan pertemuan 

terakhir, masih kemahiran guru masih 

rendah dalam menggunkan IT laptop 

hanya 30% dan mayoritas mereka 

walupun belum mahir sudah memakai 

media laptop sebanyai 60%. 

Aktivitas pengawas ( peneliti ) dalam 

pembelajaran ; untuk pendahuluan dalam 

semua aspeknya diperoleh  nilai rata-rata 

3,31 atau dalam kategori sangat baik. 

Dalam kegiatan inti rata-rata nilai 

yang diperoleh 3,05 dengan rata-rata 

kenaikan setiap peretemuan 0,12. Terakhir 

dalam kegiatan penutup diperoleh  nilai 

rata-rata 3,67 atau dalam kategori sangat 

baik. 

Masih banyak guru yang belum dapat 

menyusun perangkat penilaian, terlebih 

analisis butir soal yang menggunakan 

aplikasi berbasiskan IT, oleh karena itu  

kerjasama instansi dan sumberdaya 

terkait terutama para pengawas perlu 

melaksanakan kegiatan pembinaan, 

pembimbingan dan pemantauan secara 

terprogram sebagai tindak lanjut kegiatan 

kegiatan terebut untuk meningkatkan  

perbaikan kualitas guru dan pembelajaran 

khususnya bagi guru yang belum dapat 

menyusun perangkat penilaian, terlebih 

analisis butir soal yang penggunaan 

aplikasi berbasiskan IT. Selanjutnya guru 
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yang sudah mengikuti dan mahir dalam 

mengaplikasikan program aplikasi bisa 

mendesiminasikan kepada teman sejawat. 
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pengarang yang ditulisnya dikutip langsung ditulis secara berurutan : nama tahun penerbitan, dan 

halaman 

Contoh : 

Kritik senada yang ditujukan kepada Mata Pelajaran PPKN (Kurikulum 1994) ialah bahwa mata 

pelajaran ini lebih banyak menimbulkan kejenuhan. “Problem sesungguhnya yang dihadapi mata 

pelajaran PPKN lebih banyak karena kejenuhan terhadap materi yang diajarkan cenderung 

monoton ,teoritik,koknitif, bahkan ferbalistik “ ( Samsuri, 2010 : 130) 
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6. Ilustrasi dapat berupa gambar dan tabel yang disajikan dengan ketentuan : 

a. Gambar diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1, dst ). Keterangan gambar  

diletakkan dibawah gambar. 

b. Tabel diberi nomor sesuai urutan presentasi  (Tabel 1, dst ), Keterangan tabel diletakkan di 

atas tabel. 

7. Naskah dikirim ke redaksi Cendekia MAN 1 Lamongan atau melalui email ke alamat : : 

cendekia.man1lamongan@gmail.com dengan menyertakan identitas penulis beserta alamat dan 

nomor telepon yang bisa dihubungi 

 

 

 

 

           TTD 

 

 

 

          Tim Jurnal Cendekia 

             MAN Lamongan 
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