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SATU front lagi harus dihadapi 
Taliban: Perserikatan Bangsa-Bang-
sa (PBB).

Perjuangan itu belum berhasil. 
Mungkin perlu waktu lama. Siapa 
yang berhak berpidato di PBB hari 
ini masih jadi rebutan: pemerin-
tahan baru Taliban atau pemerin-
tahan lama.

”Rebutan” siapa yang berpidato 
itu masih dibicarakan. Keputusan 
belum bisa diambil. Padahal semua 
negara sudah selesai mendapat 
giliran pidato. Afghanistan dipu-
tuskan: dapat yang terakhir saja. 
Sambil menunggu hasil ”rebutan” 
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Kisah Petani P3TR Selama 21 Tahun Memperjuangkan Hak Tanah (1)

Baca GANTUNG.... hal 11

Baca DIBONGKAR!!....hal 11

UNGARAN- Setelah berjuang selama 
21 tahun, para petani tergabung dalam 

Paguyuban Petani Penggarap Tanah 
Rakyat (P3TR) Desa Gintungan, Keca-
matan Bandungan Kabupaten Sema-

rang, akhirnya mendapatkan sertifi kat 
redistribusi tanah seluas 198 hektar. 

Tentu perjuangan panjang hingga tanah 
pertanian sudah digarap puluhan tahun itu bisa 
menjadi hak milik. Selama itu mereka menja-
dikan tanah terletak di lereng gunung Ungaran 
tersebut sebagai gantungan hidup keluarganya. 

Koordinator P3TR Desa Gintungan, Bandun-

gan, Sutrisno kepada Jateng Pos mengisahkan 
suka dukanya selama memperjuangkan hak 
tanah yang merupakan peninggalan penjajahan 
Belanda. 

“Setelah Belanda dan Jepang menyerahkan 
kemerdekaan kepada pemerintah RI tahun 
1945, disusul Pemilu tahun 1955, pada tahun 
1957 warga mulai mencangkuli tanah tersebut,” 

Baca DIINTIMIDASI ....hal 11

MUIZ/JATENGPOS
PENYERAHAN SERTIFIKAT: Koordinator 

Petani P3TR menerima sertifi kat secara simbolis 
dari Bupati Semarang H Ngesti Nugraha 

didamping Kepala BPN Kabupaten Semarang 
Arya Widya Wasista.

JAKARTA- Cinta Laura menjadi 
salah satu selebritis yang berkes-
empatan untuk menyampaikan 
pidatonya di acara Aksi Moderasi 
Beragama. Pidato itu disaksikan 
oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil 
Qoumas.

Dalam pidato tersebut, Cinta 
Laura membahas soal pentingnya 

Dibongkar!! Terapis 
Pijat Plus Threesome 

Ganjar Pranowo 

Peluang Jadi 
Capres Kecil

 
JAKARTA- Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo jadi 
satu-satunya kader PDIP yang 
punya elektabilitas tinggi. Dalam 
berbagai survei capres, Ganjar 

Baca POLITIK....hal 11

Diintimidasi Oknum RPKAD hingga Dipolisikan 

Baca 
BIKIN

 ...hal 11

Taktik Manfaatkan 
Kelemahan Lawan 

Walikota 
Gibran 
Perketat 
Pengawasan 
SEMARANG- Praktik prosti-
tusi sesama jenis bermodus 
pijat plus-plus di Solo ber-
hasil diungkap Polda Jawa 
Tengah. Perkembangan 
penyidikan menyebutkan, 
para terapis juga melayani 
paket threesome (seks ber-
tiga, red) dengan pasangan 
suami istri (pasutri).

Hal itu diungkapkan Direktur Re-
serse Kriminal Umum Polda Jateng 
Kombes Djuhandani Rahardjo Puro 
saat jumpa pers di Mapolda Jateng. 
Para terapis yang menjadi anak buah 
dari seorang tersangka laki-laki beri-
nisial D (47) itu, melayani praktik me-
nyimpang tersebut di luar tempat kos 
yang merupakan lokasi pijat plus-plus.

“Ada juga praktik threesome den-
gan pasangan suami istri dengan 
satu terapis. Ini di luar. (Penyidikan) 
Akan kembangkan sejauh mana. Tapi 

BEKASI- PSIS Semarang akan 
kembali berlaga dalam pekan 
kelima kompetisi BRI Liga 
1 melawan Madura United, 
Rabu (29/9/2021) nanti malam.

Pertandingan ini akan digelar 
di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi, 
Jawa Barat pada pukul 18.15 WIB dan disiarkan 
Indonsiar dan live streaming Vidio.com.

Dalam keterangan pers jelang pertandingan, 
pelatih PSIS Semarang Imran Nahumarury 
menyampaikan bahwa saat ini timnya dalam 

kondisi siap kembali untuk bertanding.
Kendati menurutnya jadwal begitu 

mepet, namun dengan pemain yang 
dimiliki Imran mengaku percaya diri. 

“Saya tidak bilang persiapan kami kurang 
Baca TAKTIK....hal 11

Politik 
Pencitraan 
Ganjar Kuat 

WASPADA: Komarudin dan kawan-kawan saat berlatih di stadion Wibawa Mukti Cikarang. 
PSIS mewaspadai kebangkitan Madura United dalam laga nanti malam. 
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PSIS          

MADURA UTD
Rabu (29/9/2021) Pukul 18.15 WIB. 

Siaran Langsung Indosiar.
Live Streaming Vidio.com.

AKHMAD TAUFIK/JATENGPOS
PROSTITUSI SESAMA JENIS: Para terapis pijat plus-plus sesama jenis di Solo diamankan di Mapolda Jateng. Mucikari berinisial D telah 
ditetapkan sebagai tersangka. 

“Saya serahkan ke-
pada kepolisian untuk 

tindak lanjutnya. Sudah 
ditangkap ya sudah,”

Gibran Rakabuming Raka
Walikota Solo 
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Setiap hari kita pasti menden-
garkan musik, lagu ataupun yang 
lainnya. Seringkali guru men-
dengar siswa menyanyi dengan 
riang gembiranya, baik lagu pop, 
dangdut, campur sari bahkan lagu 
barat. Tanpa di ajarkan mereka 
begitu hafal, dengan hanya  modal 
mendengarkan saja, tanpa disadari 
siswa hafal lagu tersebut. Maka 
dari itu guru membuat metode 
pembelajaran melalui menyanyi 
diharapkan siswa senang dan 
mudah mengingat materi pelajaran 
yang di berikan.

Belajar adalah tentang bagaima-
na menciptakan pengalaman ber-
makna bagi peserta didik untuk 
dapat menimba ilmu. Menciptakan 
pengalaman bermakna meliputi 
tiga hal, yaitu (1) Menciptakan 
ekosistem untuk mau belajar, (2) 
menciptakan pengalaman yang 

kontekstual, 3) menciptakan rasa 
keingintahuan yang besar (curious-
ity). Dalam menunjang hal tersebut, 
maka metode pengajaran harus 
diselaraskan dengan generasi yang 
dihadapi saat ini, yang dikenal 
dengan istilah Generasi Z. yaitu 
mereka yang lahir di atas tahun 
1995 (Subandowo 017). 

Bernyanyi atau Nyanyi adalah 
suatu tindakan vokal (Aspek per-
buatan Fisik ) untuk menghasilkan 
hal musikal dengan menggunakan 
suara dan juga menambah pidato 
reguler tentunya ditambah den-
gan menambahkan nada suara 
yang berkelanjutan dalam penggu-
naanya, juga irama , dan berbagai 
teknik vokal lainya. Seseorang 
yang menyanyi disebut penyanyi 

atau vokalis (dalam jazz dan musik 
populer). Penyanyi menampilkan 
musik (arias, resital, dan masih 
banyak yang lain) Yang dapat 
dinyanyikan dengan ataupun tanpa 
iringan alat musik.

Menurut "'Profesor Graham 
Welch, Direktur Penelitian Pendidi-
kan, Universitas Surrey, Roehamp-
ton, Inggris. Bernyanyi mampu 
melepaskan endorfin ke dalam 
sistem Anda dan membuat Anda 
merasa bersemangat dan terang-
kat. Orang yang menyanyi lebih 
sehat daripada orang yang tidak. 
Bernyanyi memberi latihan paru-
paru, Bernyanyi nada otot perut 
dan interkostal dan juga diafragma, 
dan akan merangsang Sirkulasi 
darah. Bernyanyi membuat kita 

bernapas lebih dalam daripada 
banyak bentuk olahraga berat, 
maka tubuh orang yang bernyanyi 
akan mengambil lebih banyak ok-

sigen, sehingga bisa meningkatkan 
kapasitas aerobik dan mengalami 
pelepasan ketegangan otot juga".

Bagi siswa SD Negeri 6 klampok 
khususnya kelas 2, mengajarkan 
membaca, menulis dan berhitung 
atau yang disebut dengan calistung 
adalah hal yang pokok harus di-
kuasai siswa. Ada beberapa siswa 
yang masih belum lancar dalam 
membaca, namun ketika anak di 
ajak bernyanyi mereka sangatlah ri-
ang dan senang. Siswa yang awal-
nya merasa takut karena membaca 
nya belum lancar bahkan masih 
terbata bata menjadi semangat dan 
tidak takut lagi kepada guru.

Dengan metode bernyanyi 
siswa menjadi aktif, semangat 
belajar kembali, dan tentunya 

anak yang tadinya masih takut, 
belum mengenal huruf, belum bisa 
berhitung bahkan yang masih suka 
menangis  menjadi terhibur dan 
tanpa siswa sadari siswa menjadi 
senang , bersorak kembali dan 
menikmati pembelajaran.

Dalam metode benyanyi, guru 
berinovasi berkreatif dengan me-
niru lagu yang semangat dan di 
sukai siswa, seperti lagu Potong 
Bebek Angsa, Burung kakak Tua, 
Menanam Jagung dan masih 
banyak lagi. Lagu yang diterapkan 
guru diganti dengan syair sesuai 
tema pelajaran yang diterapkan, 
sehingga ketika siswa dan guru 
menyanyikan lagu tersebut di-
dalamnya ada materi pembelajaran 
yang kita sampaikan. Tanpa siswa 

sadari materi pembelajaran tersam-
paikan dengan baik, bahkan siswa 
ada yang hafal dengan materi 
yang di sampaikan. Siswa SD 
Negeri 6 Klampok yang awalnya 
kurang bersemngat dan belum 
lancar dalam membaca, dengan 
menggunakan metode bernyanyi 
menjadi semangat kembali, terbukti 
siswa menguasai materi dan lancar 
dalam membaca bahkan ada yang 
sampai hafal.

Metode bernyanyi selain meny-
enangkan juga dapat mengendor-
kan otot syaraf otak. Siswa yang 
tadinya takut menjadi senang, 
siswa merasa nyaman, gembira 
dan semangat kembali. Metode 
bernnyanyi juga dapat digunakan 
sebagai obat stres manakala siswa 
merasa jenuh, bosan dan pusing 
dengan materi yang dianggap 
cukup sulit bagi siswa.  (*)

Pembelajaran tatap muka ter-
batas telah di ijinkan. Sebagian 
sekolah sudah mendapatkan ijin 
untuk melaksanakan Pembelaja-
ran tatap Muka Terbatas ( PTMT ). 
Meskipun baru 50% yang berang-
kat sekolah setiap harinya, paling 
tidak siswa sudah merasakan 
kegembiraan tersendiri bertemu 
dengan guru dan teman-teman. 
Pandemi bukanlah waktu yang 
sebentar, siswa dan guru harus 
beradaptasi lagi mengenal satu 
sama lain. Untuk lebih mengenal 
lebih jauh dan menghilangkan 
rasa jenuh siswa selama belajar 
daring maka guru berpikir untuk 
membuat sebuah metode meng-
gunakan permainan tradisional.

Siswa lebih tertarik untuk me-
mainkan gadget, smartphone, 
video game, hingga game online. 

Terlebih, masa pandemi ini juga 
membuat anak-anak sulit ber-
ekspresi diluar, sehingga hanya 
gadget yang bisa dijadikan alat 
hiburan dirumah. Bukan tanpa 
alasan, mengapa permainan 
tradisioanal jauh lebih baik dari 
permainan modern saat ini. Hal 
ini dikarenakan, gadget memiliki 
dampak negatif bagi mental, 
sosial, hingga kesehatan anak.

Meski dalam kondisi pandemi, 
beberapa permainan tradisional 
tetap bisa dimainkan dengan 
mengikuti protokol kesehatan. 
Permainan tradisional yang biasa 
dimainkan anak- anak SDN 3 
kaliwinasuh, diantaranya gobag 
sodor, congklak, bola bekel, lom-
pat karet, jingkrak/engklek, kucing 
jongkok, kelereng, petak umpet, 
egrang, bentengan, gasing, dan 

masih banyak lagi.
Permainan tradisional memiliki 

karakteristik yang memiliki dam-
pak positif bagi perkembangan 
anak. Kata bermain untuk anak 
adalah refleksi pembebesan 
jiwa dari keterikatan dengan 
aturan orang tua. Ketika anak 
bermain, ia akan mengekspre-
sikan kegembiraan hatinya serta 
berkomunikasi dengan teman 
sebayanya. Sehingga, anak bisa 
belajar bersosialisasi dan juga 
bergaul dengan lingkungan seki-
tarnya. Sedangkan kata tradis-
ional merupakan cara berfikir 
dan juga tingkah laku yang sesuai 
dengan adat dan sudah ada sejak 
zaman dahulu.Permainan anak 
disebut juga sebagai simbolisasi 
pengetahuan yang secara turun 
temurun dan juga mempunyai 

berbagai macam dan fungsi di 
dalamnya. 

Menurut Ashibly ( 2003) ban-
yak sisi positif yang bisa didapat-
kan dari permainan tradisional 

Indonesia, antara lain (1) peman-
faatan bahan-bahan permainan 
yang berasal dari alam, (2) me-
miliki hubungan yang erat dalam 
melahirkan penghayatan terhadap 
kenyataan hidup manusia. Per-
mainan tradisional mampu me-
ningkatkan interaksi sosial yang 
berpengaruh pada kemampuan 
berkomunikasi anak, sikap sal-
ing menghargai, dan sportivitas 
melalui aturan –aturan yang ada 
dalam permainan sehingga anak 
mampu mengendalikan emosi 
dan sikap empati antar sesama. 

Dengan permainan tradisional, 
anak belajar lebih mencintai alam 
dan meningkatkan nilai spiritual 
kepada Tuhan YME melalui si-
kap moral dan nilai –nilai yang 
terkandung di dalamnya. Alam 
memberi pelajaran berharga agar 

anak selalu mensyukuri segala 
anugerah yang diberikan Tuhan 
melalui kekayaan alam yang 
berlimpah. Anak juga dituntut 
lebih kreatif dan imajinatif dalam 
memecahkan permasalahan 
sendiri dalam permainan. 

Pada saat ini permainan anak-
anak sudah beralih ke permainan 
elektronik yang modern seperti 
playstasion dan game online. Hal 
itu juga didukung penggunaan 
gadget yang semakin pesat. 
Melalui sambungan internet, 
gadget memudahkan seseorang 
bereksplorasi secara bebas 
di dunia maya tanpa ada ba-
tasan. Namun, disisi lain gadget 
memberikan berbagai dampak 
negatif terhadap perkemban-
gan anak, seperti menghambat 
perkembangan motorik anak, 

menimbulkan masalah perilaku 
dan kesehatan fisik, seta meng-
hambat perkembangan bahasa 
dan sosial anak.

Pembentukan karakter anak 
dapat dilakukan melalui permain-
an tradisional. Untuk mengatasi 
lunturnya permainan tradisional 
di kalangan anak – anak pada 
zaman modern ini, perlu di-
lakukan upaya pelestarian per-
mainan tradisional dengan cara 
mengintegrasikannya ke dalam 
kurikulum pembelajaran. Namun, 
pengintegrasian itu harus sesuai 
dan tepat sasaran. Selain itu 
permianan tradisional juga dapat 
dilakukan sebagai salah satu 
olahraga agar kita sehat, gembira 
dan terhindar dari rasa jenuh pada 
masa pandemi yang belum juga 
menghilang. (*)

Pada dasarnya kegiatan belajar 
mengajar adalah suatu proses in-
teraksi atau hubungan timbal balik 
antara guru dan siswa dalam satuan 
pembelajaran. Guru bukan sekedar 
penyampai materi saja, tetapi lebih 
dari itu guru dapat dikatakan sebagai 
sentral pembelajaran. Oleh sebab itu 
pembelajaran yang menarik akan 
membuat siswa merasa senang 
dan merasa perlu untuk mempe-
lajari pelajaran tersebut, yang akan 
berdampak pada keaktifan dan 
peningkatan hasil belajar.

Salah satu masalah pokok dalam 
pembelajaran pada pendidikan for-
mal dewasa ini adalah rendahnya 
daya serap siswa. Hal ini nampak 
pada rata-rata hasil belajar siswa 
yang senantiasa masih sangat mem-

prihatinkan. Masalah yang timbul 
dari kurangnya aktivitas atau peran 
aktif siswa dalam pembelajaran serta 
pencapaian hasil belajar yang kurang 
maksimal dapat diatasi dengan suatu 
model maupun strategi pembelajaran 
yang bisa mengubah aktivitas belajar 
siswa yang pasif menjadi aktif.

“Model pembelajaran adalah 
kerangka konseptual yang me-
lukiskan prosedur sistematis dalam 
mengorganisasikan pengalaman 
belajar untuk mencapai tujuan be-
lajar tertentu, dan berfungsi se-
bagai pedoman bagi para guru 
perancang pembelajaran dan para 
pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar”(Soekam
to,dkk,2013:126). Rendahnya hasil 
belajar merupakan wujud perma-
salahan yang muncul dari kegiatan 
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 
yang dialami SD Negeri 05 Pelutan 
Kecamatan Pemalang Kabupaten 
Pemalang di kelas IV dari 28 Siswa 
hanya 36% yang tuntas atau 10 
anak yang memperoleh nilai diatas 
KKM, sedangkan 64% yang tidak 
tuntas atau 18 anak yang nilainya di 
bawah KKM. 

Guru harus bisa menciptakan 
suasana pembelajaran yang meny-
enangkan agar pembelajaran berhasil 
sesuai dengan keinginan kita. Salah 

satunya dengan menggunakan me-
dia gambar pada pelajaran IPA materi 

Energi dan Perubahannya yang 
menerapkan pembelajaran meng-
gunakaan media gambar. “Media 
gambar adalah segala sesuatu yang 
diwujudkan secara visual ke dalam 
bentuk 2 dimensi sebagai curahan 
ataupun pikiran yang bermacam-
macam seperti lukisan, potret, slide, 
film, strip, proyektor” (Marlen, dkk, 
2014:5). Setelah guru menggunakan 
media gambar pada pembelaja-
ran IPA,  para siswa bersemangat 
dan aktif mengikuti pembelajaran 
yang diberikan oleh guru. Guru bisa 
mengajak siswa untuk mengamati 
kejadian-kejadian yang berkaitan 
dengan alam melalui gambar terse-

but. Media gambar merupakan 
media yang mudah didapat atau 
dibuat dan akrab dengan lingkungan.
Ternyata pembelajaran dengan 
menggunakan media gambar ma-
teri yang diajarkan lebih terarah 
karena pada awal pembelajaran 
guru menjelaskan kompetensi yang 
harus dicapai. Siswa lebih cepat 
menangkap materi yang diajarkan 
karena guru menunjukkan gambar-
gambar mengenai materi yang 
dipelajari, selain itu daya nalar atau 
daya pikir siswa meningkat karena 
siswa disuruh untuk menganalisis 
gambar-gambar yang ada.

Terbukti dengan hasil ulangan 

harian siswa kelas IV SD Negeri 05 
Pelutan Kecamatan Pemalang Kabu-
paten Pemalang memperoleh hasil 
ulangan yang sangat memuaskan. 
Media gambar lebih tepat digunakan 
untuk membimbing dan meningkat-
kan hasil belajar siswa pada pelajaran 
IPA. Tidak lupa pula selalu memberi 
semangat bagi siswa yang belum 
bisa memperoleh nilai diatas KKM 
dan memberi reward untuk siswa 
yang memperoleh nilai bagus.

 Media gambar sangat berman-
faat bagi siswa dan membantu 
siswa memahami materi pelajaran 
terutama siswa SD, karena pada 
masa ini siswa masih berada dalam 
tahab berfikir konkrit dan siswa 
belum mampu untuk berfikir secara 
abstrak. (*)

Asyiknya Belajar dengan metode Menyanyi 

Membentuk Karakter Siswa dengan Permainan Tradisional

Tingkatkan Hasil Belajar IPA Menggunakan Media Gambar

I
f
y
m
m
k
m
n
b
b
i

Oleh :
Sri Setiyawati, S.Pd.SD

Guru Kelas 
Guru SD Negeri 6 Klampok, Pur-
wareja Klampok, Banjarnegara

Oleh :
Siti Rochmah, S.Pd.SD

Guru Kelas 
Guru SD Negeri 3 Kaliwinasuh, 

Purwareja Klampok, 
Banjarnegara

Oleh :
Nur khomisatun,S.Pd
Guru SDN 05 Pelutan 

Pemalang,Kecamatan Pemalang 
Kabupaten Pemalang

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Bimbingan merupakan suatu 
proses, ar t inya bahwa dalam 
kegiatan bimbingan bukan ke-
jadian yang sifatnya insidental, 
sewaktu-waktu tetapi merupakan 
proses yang berkelanjutan se-
hingga diperlukan perencanaan 
yang sistematis (Sugiyo, 2016:2). 
Menurut Lauster (2015: 1-14) 
dalam kehidupan manusia, keper-
cayaan diri merupakan salah satu 
aspek kepribadian yang penting. 
Salah satu aspek kepribadian yang 
berupa keyakinan akan kemam-
puan diri seseorang sehingga tidak 
terpengaruh oleh orang lain dan 
dapat ber tindak sesuai kehendak, 
gembira, optimis, cukup toleran, 
dan ber tanggung jawab.

 Siswa yang t idak percaya 
diri memiliki konsep diri negatif, 
kurang percaya pada kemam-
puannya, karena itu sering me-
nutup diri. Masalah kepercayaan 
diri siswa dapat menimbulkan 
hambatan besar pada bidang ke-
hidupan sosial, belajar ser ta karir. 
Siswa yang memiliki kepercayaan 
diri rendah (susah menyesuaiakan 
diri) dalam kehidupan pribadinya 
diliputi dengan keraguan untuk 
menentukkan suatu tindakan atau 
sering cemas dan suka menyendiri 
dan menjauh dengan lingkungan. 

Begitu pula yang terjadi se-
belum masa pandemi Covid 19, 
permasalahan yang dihadapi oleh 
para siswa di sekolah mereka 
merasa kurang percaya diri dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran.. 
Seper ti halnya yang terjadi pada 
siswa   di SMK Negeri Pringsurat. 
Masih ada beberapa siswa  yang 
ketika disuruh maju ke depan 
merasa malu, minder, takut salah 
sehingga merasa kurang percaya 
diri. Bahkan ketika disuruh menjadi 

petugas sebagai pemimpin apel 
pagi selalu beralasan tidak berani, 
belum pernah, biar yang lain saja 
dan masih banyak alasan yang dis-
ampaikan, apa lagi ketika disuruh 
menjadi petugas upacara bendera 
bisa dipastikan yang ber tugas 
anak-anak yang sudah terbiasa 
di organisasi baik OSIS, Rohis, 
maupun Pramuka. Untuk menga-
tasi anak yang kurang percaya diri 
dapat dilakukan dengan melakukan 
kunjungan rumah atau Home Visit. 

Menurut Prayitno (2017: 284) 
kunjungan rumah atau Home Visit  
merupakan upaya untuk men-
deteksi kondisi keluarga dalam 
kaitannya dengan permasalahan 
anak atau individu yang menjadi 
tanggung jawab konselor dalam 
pelayanan konseling. Dalam tugas 
dan fungsinya, guru BK memberi-
kan layanan secara menyeluruh 
terhadap empat bidang bimbingan 
yaitu pribadi, sosial, belajar, dan 
karir. Termasuk melakukan keg-
iatan pendukung seper ti halnya 
kegiatan kunjungan rumah atau 
yang sering kita sebut Home Visit. 

Home visit dilakukan jika kon-
se lor  per lu  melengkapa i  dan 
memvalidasi data yang berkaitan 

dengan latar belakang kehidupan 
keluarga siswa. Melalui home 
visit proses penyelesaian masalah 
siswa bisa dilakukan secara ko-
laboratif dengan melibatkan peran 
orang tua ser ta anggota keluarga 
yang lain.

Kapan home visit dilakukan? Ada 
beberapa alasan yang mendasar ke-
tika guru BK akan melakukan home 
visit, diantaranya : (1) Siswa berada 
di sekolah waktunya hanya terbatas 
selebihnya berada di rumah. Untuk 
melengkapi data tentang siswa guru 
BK perlu mengetahui kehidupan 
siswa itu sendiri setelah pulang 
sekolah dan ketika siswa sudah 
berada di rumah, apa saja kegiatan 
yang dilakukan. (2) Masalah siswa 
belum tentu timbulnya di sekolah 
tetapi dari rumah.Setiap masalah 
siswa belum tentu munculnya 
disekolah, akan tetapi bisa juga 
masalah itu dibawa dari rumah. 
Sehingga guru BK perlu melaku-
kan home visit dengan harapan 
dapat memperoleh informasi latar 
belakang kehidupan siswa selama 
berada dirumah. (3) Masalah dise-
lesaikan harus melibatkan orang tua 
siswa.Orang tua sangat berperan 
penting dalam ikut serta membantu 
menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi oleh siswa. Guru BK akan 
mendapatkan secara langsung data 
dan masalah yang dihadapi oleh 
siswa, sehingga dapat mengklari-
fikasi dan memvalidasi daya yang 
sebelumnya telah diperoleh dari 
siswa untuk di kroscek dengan 
orang tua bahkan dengan anggota 
keluarga yang lain di rumah. Kurang 
persaya diri siswa bisa juga berawal 
dari masalah keluarga di rumah, 
sehingga untuk  mengatasinya 
perlu pendekatan dengan melakukan 
Home Visit. (*)

Saat proses belajar mengajar ber-
langsung, idealnya seorang guru telah 
melakukan berbagai persiapan mengajar 
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 
sebagaimana mestinya. Diantara tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai adalah 
meningkatkan pemahaman siswa dan 
peningkatan hasil belajar siswa. 

Guru dalam pembelajaran menggunak-
an metode ceramah yang diketahui dalam 
proses pembelajaran aktif, ternyata masih 
menjadi pilihan utama guru. Akibatnya 
komunikasi cenderung bersifat satu arah 
dan membuat siswa pasif. Sehingga siswa 
lebih merasa sebagai subyek pembelaja-
ran yang semestinya aktif terlibat dalam 
proses belajar mengajar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, 
ada banyak strategi pembelajaran yang 
ditawarkan. Satu diantara strategi terse-
but adalah dengan menerapkan strategi 
team quiz dalam proses pembelajaran.
Sehubungan dengan hal itu, maka guru 
yang sekaligus berperan sebagai penulis 
berupaya untuk meningkatkan pemaha-
man siswa terhadap materi pembelajaran 
dengan menerapkan strategi team quiz.

Seperti yang diungkapkan oleh Zaini, 
Munte, dan Aryani (2002:57) bahwa me-
lalui penggunaan strategi team quiz setiap 
siswa diberikan tanggungjawab besar 
dalam penguasaan materi pembelajaran 
yang dibangun secara berkelompok dalam 
suasana menyenangkan.

Guru yang sekaligus berperan sebagai 
penulis menerapkan strategi team quiz 
untuk meningkatkan pemahaman siswa 
terhadap materi kisah Abu Jahal dan hasil 
belajar PAI di kelas VI  pada SD Negeri 
01 Kendaldoyong Kecamatan Petarukan 
Kabupaten Pemalang.

Tujuannya adalah meningkatkan pema-
haman dan hasil belajar siswa.  Proses 
pencapaian tujuan dimaksud melalui 
penerapan strategi, materi, metode dan 
alat pembelajaran.

Fathurrohman dan Sutikno (2007:27-
28) menegaskan bahwa tujuan utama 
kegiatan mengajar adalah membelajarkan 
siswa, maka teramat bijak apabila guru 
mampu mengenal, memahami dan me-
nerima karakter peserta didik berkaitan 
dengan: (1) Tingkat kecerdasan dan bakat 
anak; (2) Prestasi awal; (3) Perkembangan 
jasmani dan kesehatan; (4) Cita-cita, 
sikap, minat, dan hobi; (5) Kebiasaan 
dan latar belakang sosial keluarga; dan 
(6) Sifat-sifat khusus dan persoalan 
pribadi anak.

Meningkatkan pemahaman siswa 
berkenaan pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar dan sifatnya berlangsung di 
dalam kelas adalah substansi dari keg-
iatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan 
pengajaran adalah interaksi guru dengan 
siswa dalam rangka menyampaikan 
bahan pelajaran kepada siswa untuk 
mencapai tujuan pengajaran (Suryosub-
roto, 1997: 36).

Selama proses belajar mengajar ber-
langsung, guru dituntut memiliki kemam-
pan untuk dapat menentukan strategi yang 
dianggap paling efektif dan efisien dalam 
rangka meningkatkan pemahaman dan 
hasil belajar siswa sebagaimana tujuan 
pembelajaran yang telah dicanangkan 
sebelumnya.

Banyak alternatif strategi yang dita-
warkan untuk dapat disesuaikan secara 
tepat berkenaan materi dan kondisi belajar 
siswa, yang diantaranya adalah materi 
kisah Abu Jahal, dan dianggap lebih tepat 
manakala menggunakan strategi team quiz  
Strategi team quiz menurut Zaini, Munte 
dan Aryani (2002:57-58), adalah suatu 
strategi pembelajaran yang dapat me-
ningkatkan tanggung jawab belajar siswa 
dalam suasana yang menyenangkan.

Satu hal yang perlu ditegaskan dari 
pendapat DePorter, Reardon Singer-Nourie 
dimaksud, bahwa kegiatan belajar yang 
diselenggarakan oleh guru harus memberi 
makna bagi siswa. Siswa merasa bahwa 
kegiatan belajar mengajar yang berlang-
sung, penuh dengan nuansa kegembiraan, 
dan faktor kelelahan yang biasanya me-
landa kondisi siswa maupun guru dapat 
dikurangi. Pengajaran yang diisi dengan 
kegembiraan dapat membantu menjaga 
pemutusan perhatian (Tafsir, 2001:26).

Pengungkapan tersebut merupakan 
unsur penunjang berkenaan penggunaan 
strategi team quiz dalam rangka mening-
katkan pemahaman dan prestasi belajar 
siswa. Menunjukkan bahwa strategi 
pembelajaran aktif tipe team quiz dapat 
meningkatkan kemampuan bertanya dan 
hasil belajar peserta didik pada pokok 
bahasan kisah Abu Jahal di SD Negeri 
01 Kendaldoyong Kecamatan Petarukan 
Kabupaten pemalang.

Sehingga disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa setelah 
diterapkan pembelajaran  mata pelajaran 
PAI pada materi kisah Abu Jahal dikelas IV 
SD Negeri 01 Kendaldoyong Kecamatan 
Petarukan Kabupaten Pemalang dengan 
model kooperatif tipe Team Quiz.

Penggunaan model pembelajaran aktif 
tipe Team Quiz diharapkan dapat memu-
dahkan siswa mengingat dan memahami 
keseluruhan informasi yang disampaikan 
oleh guru.  (*)

Tingkatkan Percaya Diri 
Melalui Home Visit  

Tingkatan Hasil Belajar Siswa 
dengan Metode Team Quiz 

Oleh :
Jumeno, S.Pd

Guru BK SMK Negeri Pringsurat 
Temanggung

Oleh :
Siti Ma’rifah, S.Pd.I

 SD Negeri 01 Kendaldoyong
Kecamatan Petarukan Kabu-

paten Pemalang
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Mata pelajaran matema-
tika adalah salah satu mata 
pelajaran yang kurang dimi-
nati siswa. Karena Matematika 
menurut sebagian besar orang 
merupakan pelajaran yang 
dianggap sulit dan menakut-
kan. Hal ini dilihat dari hasil 
belajar siswa kelas V SDN 
1 Purbadana pada pelajaran 
matematika materi bilangan 
prima kurang optimal karena 
minat belajar siswa rendah.  

Dibidang matematika pen-
guasaan tabel perkalian meru-
pakan hal yang mutlak. Siswa 
membutuhkan pengetahuan 
ini untuk bisa mempelajari dan 
mengerjakan soal matematika. 
Bila cara menghafalkan saja 
sudah sedemikian membo-
sankan dan sangat membe-
bani anak, siswa pasti akan 

berfikir bahwa matematika itu 
sulit dan membosankan dan 
akhirnya anak tidak suka dan 
dampaknya siswa tidak bisa 
maksimal dalam mempela-
jari matematika. Akibat yang 
diperoleh nilai matematika 
yang kurang memuaskan dan 
ini akan berimbas pada mata 
pelajaran lainnya. Untuk ter-
capainya proses pembelajaran 
yang sesuai kebutuhan siswa 
diperlukan media agar pembe-
lajaran lebih menarik dan tidak 
membosankan.

Matematika menurut Abdu-
rahman (2003: 252) adalah 
bahasa simbolis yang fungsi 
praktisnya untuk mengekspre-
sikan hubungan-hubungan 
kuantitatif dan keruangan 
sehingga fungsi teoritisnya 
adalah untuk memudahkan 

berfikir. Sedangkan menurut 
Ruseffendi (1980: 148) me-
nyatakan bahwa matematika 
adalah ilmu keteraturan, ilmu 
tentang struktur yang teror-
ganisasikan mulai dari unsur 
yang tidak didefinisikan, ke 
unsur yang didefinisikan ke 
aksioma atau postulat dan 
akhirnya ke dalil.

Dalam matematika, bilan-
gan prima adalah bilangan 
asli yang lebih besar dari ang-
ka 1, yang faktor pembaginya 
adalah 1 dan bilangan itu send-
iri. Bilangan 2 dan 3 adalah 
bilangan prima, sedangkan 4 
bukan bilangan prima karena 
4 memiliki faktor selain 1 dan 
4, yakni 2.

Bilangan prima adalah bi-
langan asli yang bernilai lebih 
dari 1 dan mempunyai 2 faktor 

pembagi yaitu 1 dan bilangan 
itu sendiri. Bilangan prima 
memiliki 2 faktor, berarti bi-
langan itu hanya habis dibagi 
oleh angka 1 dan bilangan itu 
sendiri.2 dan 3 adalah bilan-

gan prima. 4 bukan bilangan 
prima karena 4 bisa dibagi 2. 5 
bilangan prima pertama adalah 
,2,3,5, dan 9. 

Asyar dalam Nurhafizah 
(2018) mengemukakan bahwa 
media pembelajaran dapat 
dipahami sebagai segala ses-
uatu yang dapat menyampai-
kan atau menyalurkan pesan 
dari sumber secara terencana, 
sehingga terjadi lingkungan 
belajar yang kondusif dimana 
penerimanya dapat melakukan 
proses belajar secara efisien 
dan efektif.

Media Tabel Bilangan adalah 
sarana atau alat untuk me-
nyampaikan informasi yang 
harus dihafal atau daftar yang 
berisi soal dan jawaban yang 
sudah ditulis penerima tinggal 
mengamati, mempelajari, dan 

memahami, serta menghafal 
soal dan jawaban yang sudah 
ada pada tabel.

Dengan memperhatikan 
faktor penyebab rendahnya 
hasil belajar matematika dan 
rendahnya minat belajar siswa 
kelas V semester 1 SDN 1 
Purbadana, terhadap bilan-
gan prima, rata – rata masih 
dibawah KKM, maka dari itu 
untuk tercapainya proses pem-
belajaran kebutuhan siswa 
diperlukan media agar pembe-
lajaran lebih menarik dan tidak 
membosankan. 

Penyebab rendahnya hasil 
belajar tersebut disebabkan 
guru dalam melakukan keg-
iatan belajar mengajar hanya 
menggunakan metode cera-
mah tidak menggunakan media 
pembelajaran yang berfariasi. 

Berdasarkan hal tersebut, penu-
lis menggunakan media tabel 
bilangan prima, Yaitu dengan 
membuat tabel bilangan prima 
yang terbuat dari kertas karton. 
Dalam Pembelajaran di kelas 
siswa diberi kesempatan untuk 
menentukan bilangan prima 
1 – 100 pada tabel yang telah 
disediakan. Dengan kegiatan 
tersebut, siswa lebih berse-
mangat dan antusias dalam 
mengikuti pembelajaran. 

Setelah dilakukan pembe-
lajaran menggunakan media 
tabel bilangan  tentang bilangan 
prima baik aktivitas, interaksi, 
dan respon positif peserta didik 
dalam pembelajaran meningkat, 
sehingga hasil belajar peserta 
didik SDN 1 Purbadana menin-
gkat. Hal ini dibuktikan dengan 
nilai rata-rata mencapai 80. (*)

Belajar Bilangan Prima Menggunakan Tabel Bilangan

Oleh :
Choliyaturofingah, S.Pd.Sd

SDN 1 Purbadana Korwilcam 
Dindik Kembaran 
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Bupati dan DPRD Demak 
Sepakati APBD Perubahan 2021 

D E M A K 
- Ada hal 
yang menarik 
pada rapat 
par ipurna 
persetujuan 
b e r s a m a 
antara Bupati 
D e m a k 
dan DPRD 

Kabupaten Demak terhadap Raperda 
tentang Perubahan APBD Kabupaten 
Demak Tahun Anggaran 2021. 

Dalam Rapat tersebut Ketua DPRD 
Kabupaten Demak Fahrudin Bisri 
Slamet menyampaikan aspirasi dari 
peserta seleksi PPPK Kabupaten 
Demak baik dari tenaga honorer K2 
maupun GTT non K2 yang mengeluh 
tidak bisa memenuhi passing grade 
yang dirasa terlalu timggi dalam 
ujian yang diselenggarakan oleh 
pemerintah pada tanggal 13 - 17 
September 2021. 

Mengingat begitu besar jasa pen-
gabdian Tenaga Honorer K2 maupun 
Non K2 selama ini serta menimbang 
usia, maka DPRD Kabupaten Demak 
memohon kepada Pemerintah Pusat 
untuk ada kebijaksanaan dalam pe-
nerimaan atau pengangkatan PPPK 
Tahun 2021 ini.

Selanjutnya Rapat dipimpin oleh 
Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. 
S. Fahrudin Bisri Slamet, SE yang 
dihadiri oleh Bupati Demak, dr. Hj. 
Esti’anah, SE., Para Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Demak, Segenap 
Anggota DPRD Kabupaten Demak, 
Sekretaris Daerah dan Sekretaris 
DPRD Kabupaten Demak serta para 
kepala perangkat daerah terkait.

Pada rapat tersebut juga di-
laksanakan penandatanganan 
Rancangan Keputusan DPRD 
Kabupaten Demak Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Persetujuan 
DPRD Kabupaten Demak ter-
hadap Raperda Perubahan 
APBD Kabupaten Demak Tahun 
Anggran 2021 oleh Ketua DPRD 
Kabupaten Demak.

 Penandatanganan Rancangan 
Berita Acara Persetujuan ber-
sama antara Bupati Demak dan 
DPRD Kabupaten Demak nomor 
903/10/2021 tentang Raperda tentang 
Perubahan APBD Kabupaten Demak 
Tahun Anggaran 2021 oleh Ketua dan 
Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Demak serta Bupati Demak.

Sebelumnya Ketua DPRD menjelas-
kan bahwa setelah rapat paripurna 
penyerahan raperda tentang peruba-
han RAPBD  Kabupaten Demak tahun 
anggaran 2021 pada 15 September 

lalu, selanjutnya dibahas 

melalui 
rapat banggar, rapat komisi, dan rapat 
konsultasi pimpinan DPRD bersama 
ketua-ketua fraksi, pimpinan komisi 
A,B,C, dan D.

Kemudian pimpinan Bapemperda 
dan Pimpinan Badan Kehormatan 
DPRD yang pada prinsipnya me-
nyetujui untuk ditetapkan menjadi 
peraturan daerah.  Dalam kesempatan 
itu dibacakan juga saran-saran hasil 
rapat pimpinan maupun komisi oleh 
sekretariat dewan. 

Untuk Dispendukcapil terkait 
masalah vaksinasi, agar menyele-
saikan permasalahan data. Saat ini 
banyak NIK  yang belum tercatat 
di Dispendukcapil, kemudian ada 
NIK yang dipakai orang lain, data 
kependudukan yang berbeda. 

Kemudian Dinpermades, bagian 
hukum, dan inspektorat, disebut-
kan bahwa dalam seleksi pemilihan 
perangkat desa harus diutamakan 
bekerjasama dengan perguruan tinggi 
yang memiliki lembaga kajian ten-
tang desa. 

Selain itu peserta pemilihan per-
angkat desa di tahun 2018 yang sudah 
dinyatakan lulus agar segera dilantik. 
Mereka juga diminta untuk menegak-
kan ketentuan perundang-undangan 
pada kasus pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh perangkat desa, dan 
menertibkan proses pemilihan badan 

anggota permusyawaratan desa.  
Saarn juga diberikan kepada 

PUDAM melakukan koordinasi 
dengan perum jasa tir ta (PJT) 
terhadap penyediaan air baku dan 
bilamana diperlukan melakukan 
investasi terhadap penyediaan air 
baku tersebut. Sedangkan pada 
bagian perekonomian setda agar 
melakukan evaluasi terhadap direksi 
PUDAM karena mempertimbangkan 
kinerja PUDAM yang kurang baik. 

Selanjutnya untuk BPKTAD melaku-
kan penyelesaian permasalahan aset 
tanah berdasarkan ketentuan yang 
berlaku di lokasi SMP 5 dan belakang 
pasar Bintoro. Untuk  RSUD dan 
Dinkes agar menyelesaikan perma-
salahan pegawai yang tidak memi-
liki STR/SIP tetapi diperjakan agar 
dikoordinasikan dengan asosiasinya 
sehingga tidak kehilangan haknya. 

Kemudian juga melakukan 
evaluasi dan perbaikan terha-
dap proses tes PCR di RSUD 
Sultan Fattah dan menyediakan 
peralatan tes PCR di RSUD Sunan 
Kalijaga agar pelaksanaan tes 
lebih cepat. 

BKPP untuk melakukan koor-
dinasi dengan pusat terkait kebi-
jakan penyesuaian passing grade 
pada tahapan proses seleksi P3K. 
Terakhir Dindikbud dan Inspektorat 
agar melakukan evaluasi terhadap 
SDM terkait kegagalan tender 
pengadaan barang dan jasa agar 
hal tersebut tidak terulang lagi 
di tahun selanjutnya. (adi/adv)

ADHI PRAMANTHO / JATENG POS

PARIPURNA : Rapat paripurna ke 28 DPRD Kabupaten Demak membahas tentang  persetujuan 
bersama antara Bupati Demak dan DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Perubahan 
APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. 

ADHI PRAMANTHO / JATENG POS

SETUJU : Anggota DPRD Kabupaten Demak saat mengikuti rapat 
paripurna yang membahas APBD Perubahan TA 2021. 

Liputan Khusus

Minta Polri jadi Sahabat Digital Warga

Kegiatan seminar dua hari yang 
dilaksanakan The Wujil Kabupaten 
Semarang itu, diikuti para kasihu-
mas, anggota reskrim, dan sejumlah 
pimpinan redaksi serta wartawan. 
Kapolda mengatakan peran Polri seb-
agai sahabat digital sangatlah penting. 
Polri harus membuka ruang publik 
serta memberikan informasi positif 
pada masyarakat di tengah deras-
nya arus ujaran kebencian, informasi 
palsu dan muatan negatif lainnya.  
Kapolda menandaskan,  agar mua-
tan positif itu sampai ke masyarakat 
selaku audience, anggota Polri harus 
cerdas menjalin komunikasi dua arah 
dengan mereka.

"Anggota harus cerdas dan kreatif 
menciptakan trending issue di ma-
syarakat. Untuk itu, perlu kejelian 
melihat tren yang berkembang serta 
membangun berbagai cara agar ko-
munikasi dengan masyarakat bisa 
terbangun," tambah Kapolda.

Menurut Kapolda, Polri mempunyai 
tanggung jawab besar untuk melind-
ungi masyarakat di era digital saat ini. 
Konten negatif yang berkembang di 
dunia maya harus di counter dengan 
muatan yang mendidik dan informa-
tif. Kejahatan di dunia maya saat ini 
menjadi ancaman serius yang harus 
diwaspadai. Polri perlu mengambil 
langkah tegas menyikapi hal ini.

"Karena ruang digital sangat luas. 
Disitu kami punya patroli cyber dan 
virtual police yang tugasnya mengawasi 
dunia maya agar tidak serta merta 
semprawut. Di sana ada hack, hate 
speech, dan hoax," ujarnya, Selasa 

(28/9/2021).
Menurutnya, fenomena tindak 

pidana yang patut diwaspadai saat 
ini adalah kejahatan cyber dimana 
kasus di dunia maya antara korban 
dan pelaku tidak pernah bertemu. 
Hal ini dibenarkan Dirreskrimum 
Polda Jateng, Kombes Pol  Djuhandani 
Rahardjo Puro yang turut hadir dalam 
kegiatan tersebut.

"Virtual police yang kami miliki 
untuk mengawasi di media sosial," 
tuturnya. Kapolda berharap adanya 
seminar tersebut hasil yang didapatkan 
anggota Polri dan wartawan dapat 
menyamakan presepsi dalam hal 
pengetahuan terkait ruang digital, 
aspek-aspek hukum, serta scientific 
problem solving (penyelesaian masalah 
secara ilmiah) yang bisa dilakukan 
untuk masyarakat.

Sementara itu, Kabidhumas Polda 
Jateng , Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, 
mengatakan seminar sahabat digital 
untuk mendekatkan kepada masyara-
kat dengan membuka ruang-ruang 
publik. Implementasi yang dilakukan 
adalah membuka komunikasi dua 
arah dengan masyarakat.

"Oleh sebab itu kami terus melakukan 
pelatihan terhadap personel. Kami juga 
akan membuka komunikasi dua arah 
melalui akun yang selama ini tidak per-
nah dibuka," tutut dia. Ia mengatakan 
peserta yang mengikuti kegiatan tersebut 
berjumlah 70 orang terdiri reskrim, dan 
jajaran humas di Jawa Tengah. Selain itu 
Bidhumas Polda Jateng juga mengundang 
awak media untuk menyemarakkan 
kegiatan tersebut . (akh/sgt)

HASTO ARIONO  JATENG POS

GEMBIRA : Sejumlah anak-anak warga Keluahan Ngijo Kecamatan Gunungpati mengikuti kegiatan edukasi mencui tangan 
pakai sabun untuk menjaga kesehatan.

Meningkatkan 
Pharmapreneurship Bagi Milenial

SEMARANG - Prodi Farmasi Fakultas 
Kedokteran Unissula memberikan edukasi 
penanaman kesadaran pentingnya berwi-
rausaha, edukasi pentingnya mencuci tangan 
pakai sabun, serta pelatihan pembuatan hand-
soap sebagai salah satu komoditas wirausaha 
di bidang farmasi (pharmapreneurship). 

Acara yang dilaksanakan di Perumahan 
Green Village (5/9) diisi dua narasumber. 
Materi edukasi mengenai pentingnya cuci 
tangan pakai sabun disampaikan oleh dosen 
farmasi Unissula apt Chilmia Nurul Fatiha MSc. 
Materi pembuatan handsoap yang didemon-
strasikan oleh apt Rina Wijayanti MSc yang 
juga ketua tim pengabdian masyarakat. 

Antusiasme peserta pelatihan sudah ter-
lihat sejak awal dengan diperkenalkan baju 
laboratorium, peralatan serta perlengkapan 
laboratorium. 

“Melalui kegiatan ini diharapkan mampu 
meningkatkan pengetahuan dan keterampi-

lan peserta dalam mengembangkan jiwa 
kewirausahaan sejak dini”, ungkap Rina.

Masih menurut Rina, Kelurahan Ngijo, 
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 
memiliki potensi sumber daya yang dapat 
terus digali dan dikembangkan untuk mem-
berikan solusi dari beberapa permasalahan 
yang timbul di masa pandemi. 

Upaya yang dapat dilakukan agar angka 
pengangguran tidak meningkat pesat adalah 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama 
pada generasi muda/ milenial. 

Mengingat generasi muda merupakan 
penerus dari kader masyarakat dan kelu-
arga, memiliki peluang dan ide-ide yang 
diharapkan mampu membawa perubahan 
ke arah yang lebih baik.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Lurah 
Ngijo, Siti Muhimatul Haliyah, Amd dihad-
iri oleh 12 peserta anak usia SD dan SLTP.  
(hasto/biz/sgt)

AKHMAD TAUFIK / JATENG POS

SEMINAR - Polda Jateng mengadakan kegiatan seminar Optimalisasi Peran Polri 
sebagai sahabat digital warga Jawa Tengah.

UNGARAN - Kapolda Jateng Irjen Akhmad Lutfi e 
menghadiri seminar dengan tajuk Optimalisasi Peran 
Polri sebagai sahabat digital warga Jawa Tengah. 
Dalam kegiatan yang diprakarsai Bidhumas Polda 
Jateng itu, Kapolda hadir disertai 16 pejabat utama 
Polda, Selasa (28/9).



SEMARANG- PLN turut 
berpartisipasi mensukses-
kan program pemerintah 
dalam Pencapaian Sustain-
able Development Goals 

(SDGs) melalui Program 
Tanggung Jawab Sosial Ling-
kungan (TJSL) PLN Peduli. 
Komitmen ini diwujudkan 
PLN UIT JBT, melalui pe-

nyaluran 5 Program TJSL 
periode bulan September 
2021 dengan total nilai ban-
tuan sebesar Rp 275 juta, di 
wilayah Provinsi Jawa Ten-
gah dan Jawa Barat.

Untuk wilayah Provinsi 
Jawa Barat, PLN UIT JBT 
menyalurkan sebanyak 
2 bantuan program ket-
ahanan pangan di Kabu-
paten Bandung dan Kota 
Bandung, serta 2 program 
penggantian pola tanam di 
Kabupaten Sumedang dan 
Kabupaten Bogor. Semen-
tara untuk wilayah Jawa 
Tengah, disalurkan program 
bantuan penggantian pola 
tanam di Kabupaten Klaten. 

"Melalui Program Ket-
ahanan Pangan, kita dapat 
memberdayakan komu-
nitas dan juga masyarakat 
agar memiliki kemampuan 
dalam menyediakan ke-
butuhan pangan secara 
mandiri, baik melalui budi-
daya perikanan, hidroponik 
maupun cocok tanam," kata 
General Manager PLN Unit 
Induk Transmisi Jawa Ba-
gian Tengah, Sumaryadi.

Ditambahkan, program 
Ketahanan Pangan ini di-
berikan dalam bentuk pe-
nyediaan sarana prasarana 
dalam melakukan cocok 
tanam untuk memproduksi 
kebutuhan sayur mayur 
secara mandiri, serta sarana 
budidaya baik peternakan 
maupun perikanan untuk 
memproduksi kebutuhan 
protein hewani. Selain itu, 
program ini juga dilengkapi 
pelatihan untuk menunjang 

keberhasilan dari tujuan 
program ketahanan pangan 
tersebut.

Dalam implementasinya, 
PLN juga bekerjasama den-
gan Dinas Ketahanan Pan-
gan dan Pertanian (DKPP) 
Kota Bandung untuk men-
dukung Program Ketahanan 
Pangan bagi masyarakat 
diwilayah perkotaan, yang 
mayoritas memiliki perma-
salahan berupa keterba-
tasan lahan.   (aln/jan)

Manager UP2D Jawa Ten-
gah dan DIY, Ery Juniarta 
Partama mengatakan, pe-
kerjaan dilakukan oleh Tim 
Pekerjaan Dalam Keadaan 
Bertegangan (PDKB) yang 
merupakan pasukan elite 
PLN. Tim tersebut telah 
terlatih melakukan pemeli-
haraan dan perbaikan jar-
ingan listrik tanpa pemada-
man.

"Pekerjaan pemeliharaan 
pada Recloser yang rusak ini 
diganti dengan yang baru, 
serta ada pemasangan baru 

pada ABSw. Semuanya dik-
erjakan tanpa pemadaman 
listrik," katanya. 

Ery menambahkan, pe-
kerjaan penggantian reclos-
er dan pemasangan ABSw 
bertujuan untuk menin-
gkatkan keandalan jarin-
gan. Dalam hal ini juga ada 
penambahan titik switching 
untuk deteksi gangguan, 
isolir daerah terganggu dan 
fl eksibelitas dalam evakuasi. 

"Selain itu, melalui pe-
kerjaan ini juga akan me-
minimalisir daerah padam, 

mengamankan sistem, ling-
kungan dan peralatan pada 
saat terjadi gangguan jarin-
gan 20 kV," imbuhnya. 

Menurutnya, meskipun 
saat ini telah dilakukan 
manuver atau pelimpah-
an beban pada saat terjadi 
pemadaman, dari penggan-
tian piranti ini maka keanda-
lan jaringan makin terjaga. 
Selain itu, dampak lainnya 
mampu menurunkan jum-
lah pelanggan yang padam.

"Bagi kami, jaringan yang 
andal tentu makin dipercaya 
masyarakat dan mampu 
meningkatkan kesempatan 
jual," ungkapnya.  (aln/jan)
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Guru adalah sumber ilmu maka 
dari itu guru memiliki peranan 
sangat penting dalam keberhasi-
lan pembelajaran. Guru dituntut 
harus meningkatkan kreatifi-
tas dan keterampilan pemilihan 
model pembelajaran yang tepat 
dalam meningkatkan minat be-
lajar siswa. Berbagai metode 
pembelajaran telah dilakukan 
untuk meningkatkan motivasi 
belajar siswa.

Di awal pembelajaran daring 
guru mencoba menggunakan 
google form,semua siswa kelas 
6 SD Negeri 6 Klampok, se-
mangat mengikuti akan tetapi 
minat belajar siswa semakin 
lama semakin berkurang karena 
suasana pembelajaran yang 
membosankan. Selama ini guru 

cenderung monoton dalam men-
gajar, menjadi penguasa kelas, 
sehingga siswa jenuh saat pem-
belajaran.

Kokom Komalasari (2015: 58) 
mengemukakan bahwa untuk 
dapat melaksanakan tugasnya 
secara profesional, seorang guru 
dituntut dapat memahami dan me-
miliki keterampilan yang memadai 
dalam mengembangkan berbagai 
model pembelajaran yang efektif, 
kreatif dan menyenangkan sesuai 
dalam Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan. Jadi guru profesional 
harus terampil mengembangkan 
dan menerapkan model mau-
pun teknik pembelajaran sesuai 
keadaan siswa dan lingkungan 
sekolahnya untuk mencapai tu-
juan pembelajaran.

Minat menurut Slamento 
dalam buku “Psikologi Belajar” 
yang dikutip oleh Syaiful Bahri 
Djamarah adalah suatu rasa lebih 
suka dan rasa keterkaitan pada 
suatu hal atau aktivitas, tanpa 
ada yang menyuruh. Jadi, agar 
anak tumbuh minat belajar yang 
tinggi saat belajar di kelas, seb-
agai guru harus terampil menge-
lola kelas dengan memvariasikan 
model dalam pembelajarannya. 

Belajar adalah suatu aktivitas 
atau suatu proses untuk mem-
peroleh pengetahuan, meningkat-
kan keterampilan, memperbaiki 
perilaku, sikap, dan mengoko-
hkan kepribadian (Suyono dan 
Hariyanto, 2017: 9). Proses 
pembelajaran yang dilakukan 
guru pasti mengharapkan agar 

siswa antusias dalam belajar 
sehingga memperoleh hasil be-
lajar yang maksimal dan tuntas. 

Rendahnya minat belajar siswa 
kelas 6 SD Negeri 6 Klampok, 
menjadi perhatian untuk segera 
ditindak lanjuti dengan memilih 
model pembelajaran yang me-
nyenangkan. 

Guna meningkatkan minat 
belajar siswa, bisa dilakukan 
dengan menggunakan model 
pembelajaran berbasis kuis yaitu 
dengan quizizz.Model pembela-
jaran quizizz merupakan model 
pembelajaran berbasis web tool 
kuis yang dapat menciptakan 
suasana pembelajaran meriah 
dan menyenangkan bagi siswa. 
Hal tersebut disebabkan setiap 
siswa dapat menjawab kuis in-
teraktif dengan animasi dan suara 
musik yang menyemangati. 

Untuk memulai pembelajaran 

dengan model quizizz,pertama 
guru menyampaikan kompetensi 
yang akan dicapai. Kemudian 
guru menyajikan materi sesuai 
topik dengan tanya jawab. Selan-
jutnya untuk menguji pemahaman 
siswa, guru memberi kuis dengan 
login di quizizz.com, mainkan 
kuis dengan membagi kode kuis 
kepada siswa. Berikutnya siswa 
dengan androidnya membuka 
chrome, ketik join my quizizz 
dan memasukkan kode kuisnya. 
Setelah semua siswa bergabung, 
klik mulai kuis, siswa menger-
jakan kuis berdasarkan topik yang 
telah disajikan oleh guru. 

Pada akhir kuis, siswa dapat 
mengetahui nilai secara langsung 
dan melihat peringkatnya. Terakhir 
guru memberikan penghargaan 

kepada siswa yang meraih per-
ingkat 1. Beberapa keunggulan 
model quizizz yaitu pembelaja-
rannya menarik, sehingga minat 
belajar siswa meningkat. 

Dengan quizizz siswa akan ter-
tantang karena ada skor berdasar-
kan kecepatan dan ketepatan 
dalam menjawab soal. Suasana 
kelas akan ada persaingan karena 
akan muncul peringkat secara 
langsung diantara siswa. Quizizz 
ini dapat memberikan data dan 
statistik tentang hasil siswa se-
cara langsung, dan teranalisis 
setiap butir soal yang dapat di 
unduh dalam form excel.. Guru 
dapat membuat kuis sendiri atau 
memanfaatkan kuis yang sudah 
ada. (*)

Oleh:
Noviantik Karolina, S.Pd.SD

Guru Kelas 
Guru SD Negeri 6 

Klampok, Purwareja 
Klampok, Banjarnegara

Oleh:

Tingkatkan Motivasi Belajar dengan Quiziz.com
ARTIKEL ILMIAH POPULER

PLN Ganti 20kV 
Recloser dan ABSw

Tanpa Padam, 
Jaga Keandalan Listrik
PEKALONGAN- PLN Unit Pelaksana Pen-

gatur Distribusi (UP2D) Jawa Tengah dan 
DIY bersinergi dengan PLN UP3 Pekalongan, 
Selasa (28/9/2021) melakukan pekerjaan 
penggantian recloser dan pemasangan ABSw 
baru. Kegiatan dalam rangka menjaga kean-
dalan jaringan listrik ini dilakukan di wilayah 
Pekalongan (Penyulang Pekalongan 17).

JAGA KEANDALAN 
LISTRIK- Petugas PLN dari 

Unit Pelaksana Pengatur 
Distribusi (UP2D) Jawa 

Tengah dan DIY yang 
bersinergi dengan PLN 

UP3 Pekalongan, Selasa 
(28/9/2021) melakukan 

pekerjaan penggantian 
recloser dan pemasangan 

ABSw baru di wilayah 
Pekalongan (Penyulang 

Pekalongan 17). 

Setiap orang tua pasti meng-
inginkan anak-anak kita tumbuh 
dan berkembang sempurna. 
Dalam mengembangkan berbagai 
kemampuan dasar di Kelompok B 
TK Pertiwi 1 Kecepit peran guru 
sangatlah penting. Bagaimana 
strategi pengembangan kemam-
puan membaca yang baik dan 
tepat di TK Pertiwi 1 Kecepit perlu 
di kembangkan oleh guru Taman 
Kanak-kanak. Jangan sampai 
pengembangan kemampuan 
membaca di Taman Kanak-kanak 
mengadopsi proses pembelaja-
ran yang di SD.

Menurut Moleong (203:25) 
bahwa fenomena yang terjadi di-
lapangan bahwa sekarang banyak 
SD yang mengajukan persyaratan 
atau tes masuk dengan menggu-

nakan konsep akademik terutama 
tes “membaca dan menulis”. 
Sekarang ini masih situasi Pan-
demi Covid , maka guru harus 
menindaklanjuti dengan benar 
akan menyebabkan pergeseran 
tanggung jawab pengembangan 
kemampuan skolastik (akademik) 
dari SD ke Taman Kanak-kanak. 
Akibatnya Taman Kanak-kanak 
tidak lagi menjadi tempat bermain, 
bersosialisasi dan mendapatkan 
teman yang banyak melainkan 
beralih fungsi menjadi Sekolah 
“Taman Kanak-kanak” dalam 
rangka menyekolahkan anak-
anak secara dini dan instan.

Untuk mengatasi hal tersebut di 
perlukan strategi pengembangan 
yang sesuai dengan karakteristik 
anak Kelompok B TK Pertiwi 1 

Kecepit dan pengembangannya 
harus tetap berpijak pada prinsip 
dasar yang hakiki. Di Kelompok 
B TK Pertiwi 1 Kecepit ada salah 
satu anak yang kemampuan 
membacanya masih kurang, 
maka guru harus punya strategi 
pengembangan kemampuan 
membaca yang sesuai dengan 
perkembangan anak. Pendidikan 
Taman Kanak-kanak sebuah 
taman bermain, bersosialisasi 
dan juga sebagai wahana untuk 
mengembangkan kemampuan 
prakolastik yang lebih substan-
sial. Seperti di kemukakan oleh 
Bromley (1992:216) strategi yang 
digunakan harus menyediakan 
dengan tepat sesuai minat yang 
butuhkan anak, juga melibatkan 
anak dan situasi yang berbeda 

dalam kelompok kecil, kelompok 
besar atau secara individual.

Strategi yang digunakan dalam 
mengembangkan kemampuan 

membaca di Kelompok B TK 
Pertiwi 1 Kecepit adalah dengan 
pendekatan pengalaman ber-
bahasa. Pendekatan diberikan 
dengan menerapkan konsep 
DAD (Developmentally Aprop-
priate Practice). Pendekatan ini 
disesuaikan dengan karakteristik 
pembelajaran di Taman Kanak-
kanak, yakni melalui bermain 
dengan menggunakan metode 
mengajar yang tepat untuk 
mengembangkan kemampuan 
membaca serta melibatkan anak 
dalam kegiatan yang dapat mem-
berikan berbagai pengalaman 
bagi anak. Selain itu, perlu juga 
memperhatikan motivasi minat 
anak sehingga kedua faktor betul-
betul memberikan pengaruh yang 
besar dalam pengembangan 

kemampuan membaca. Strategi 
ini dilaksanakan dengan mem-
berikan beragam aktivitas yang 
memperhatikan perkembangan 
kemampuan membaca yang 
dimiliki anak.

Mengingat  pentingnya strategi 
kemampuan membaca terse-
but guru Kelompok B TK Per-
tiwi 1 Kecepit melakukan upaya 
pengembangan kemampuan 
membaca pada anak. Kemam-
puan membaca bisa juga disebut 
dengan ketrampilan membaca. 
Karena itu, untuk memiliki ket-
rampilan membaca tersebut di 
perlukan pelatihan, praktek dan 
pembiasaan. Bagaimana upaya 
untuk mengembangkan kemam-
puan membaca pada anak Taman 
Kanak-kanak dan apa-apa saja 

yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan membaca pada 
anak usia Taman kanak-kanak. 
Jawaban pertanyaan tersebut 
menjadi bahasan kita berikut ini. 
Namun sebelum kita membicara-
kan upaya pengembangannya 
terlebih dahulu kita akan mem-
bicarakan tentang tahap perkem-
bangan strategi pengembangan 
kemampuan membaca di Kelom-
pok B TK Pertiwi 1 Kecepit yakni 
tahap fantasi, tahap pembentukan 
konsep diri, tahap membaca 
gemar, tahap pengenalan bacaan, 
tahap membaca lancar.

Strategi pengembangan ke-
mampuan membaca memper-
hatikan bahwa anak di TK bukan 
anak SD. Prnsip bermain sambil 
belajar. (*)

Oleh:
Sariyem, S.Pd

Guru TK 1 Pertiwi Kecepit
Kec. Punggelan 

Kab. Banjarnegara

Oleh:

Strategi Pengembangan Kemampuan Membaca di TK
ARTIKEL ILMIAH POPULER

FOTO : IST/ANING KARINDRA/JATENG POS
BANTUAN TJSL- General Manager PLN UIT JBT, Sumaryadi 
(kiri), menyerahkan bantuan TJSL Program Ketahanan Pangan 
kepada Kepala Dinas DKPP Kota Bandung. 

PLN UIT JBT Konsisten Gelontor Dana TJSL
FOTO : IST/ANING KARINDRA/JATENG POS
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Foto ilustrasi buruh rokok di Kudus terima tunjan-
gan hari raya jelang hari raya Idul Fitri tahun ini.

 

Penentuan UMK 
Kudus 2022 

Tunggu Rilis BPS
KUDUS-Pemkab Kudus melalui Dinas Tenaga 

Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro dan 
Kecil (Disnaker Perinkop UKM) 
Kudus, mulai menggodok 
besaran upah mini-
mum kabupaten 
(UMK) tahun 
2022. Simulasi 
perhitungan ni-
lai UMK terse-
but pun telah 
dibahas bers-
ama enam ka-
bupaten lain di 
eks Karesidenan 
Pati.

Namun untuk 
nilai pastinya, masih 
menunggu rilis resmi 
dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) yang akan disiarkan pada 5 November 2021. 
Sebab untuk penghitungan infl asi dan pertumbuhan 
ekonomi, bakal dilakukan pada awal November 
2021 mendatang sesuai Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan.

‘’Pembahasan ini sebagai ancang-ancang. Hasilnya 
bisa berubah atau stagnan,’’ kata Kepala Disnaker 
Perinkop UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati, 
baru-baru ini.

Rini menuturkan, data infl asi dan pertumbuhan 
ekonomi dari BPS itu, akan menjadi pedoman 
dalam penentuan UMK di setiap daerah. Acuan 
lain adalah upah minimum provinsi, kebutuhan 
layak hidup, tingkat perekonomian masyarakat 
dan besaran UMK tahun sebelumnya.

‘’Kami juga segera berkoordinasi dengan Dewan 
Pengupahan untuk bersama menghitung besaran 
UMK Kudus tahun 2022,’’ imbuhnya.

Disinggung soal hasil pembahasan dengan enam 
kabupaten lain di Pati Raya, Rini memaparkan, 
UMK untuk Kabupaten Kudus 2022 tidak ada pe-
rubahan Hal itu berdasarkan data upah minimum 
provinsi dan nilai UMK Kudus tahun ini sebesar 
Rp 2.290.995,33.

Kendati demikian, sambungnya, hasil perhitun-
gan beberapa waktu lalu itu masih bisa berubah. 
Sebab tujuh indikator lainnya harus bergantung 
pada data BPS. Selain itu, penentuan UMK Kudus 
juga menunggu 

PATI - Bupati Pati Haryanto 
bersama Fatayat NU 
Kabupaten Pati meluncur-
kan program ‘Perempuan 
Bersuara Mengawasi JKN-
KIS’.

Peluncuran program un-
tuk membantu masyarakat 
miskin mendapatkan hak 
pelayanan kesehatan itu, 
berlangsung di Pendopo 
Kabupaten Pati, Senin (27/9).

“Memang persoalan di 
lapangan terkait jaminan 
kesehatan masyarakat sering 
kali berbeda dengan apa 
yang disampaikan.

Pemerintah daerah  sudah 
sering melakukan validasi 
dan verifi kasi data,  namun  
pemerintah pusat tergesa-
gesa  untuk segera mene-
tapkan jumlah-jumlah yang 
ada ini sehingga  kadang 
memakai data yang lama 
dan akhirnya data tersebut 
tidak sesuai lagi dengan hasil 
validasi maupun verifi kasi”, 
terang Bupati.

Pengguna jaminan kes-
ehatan ini, lanjut Haryanto, 
adalah masyarakat yang 
sadar arti kesehatan itu 
penting, namun yang aktif 

memanfaatkan justru dari 
kalangan menengah ke atas.

“Untuk kalangan menen-
gah ke bawah malah sering 
kali tidak memanfaatkan. 
Mereka baru mengurus JKN 
KIS ini setelah dirawat di 
rumah sakit, padahal un-
tuk mengurus perlu waktu. 
Kadang orang  bilang kalau 
mengurus JKN KIS itu su-
lit dan lama padahal me-
kanismenya memang perlu 
waktu sekitar dua minggu”, 
imbuhnya.
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13 Siswa Reaktif Swab Antigen
PTM di SMP N 1 
Winong Diberhentikan 
Sementara
PATI -  Sebanyak 13 siswa SMP 1 

Winong reaktif terpapar covid-19 saat 
melakukan uji coba pembelajaran 
tatap muka (PTM). Hal itu diketahui 
setelah semua siswa yang mengikuti 
PTM dilakukan swab antigen pada 
Senin (27/9) kemarin.

Bupati Pati Haryanto saat dikonfi r-
masi pun menbenarkan hal tersebut. 
Dia mengatakan, siswa yang reaktif 
tersebut baru swab antigen. Kendati 
demikian, semuanya dilakukan isolasi 
terpusat di Kecamatan Winong.

“Nggih (iya) baru reaktif hasil swab 
antigen. Sekarang isolasi terpusat di 
kecamatan, sambil kita pantau,” tulis-
nya dalam pesan singkat WhatsApp, 
Selasa (28/9).

Untuk saat ini, PTM di SMP 1 Winong 
pun sementara ditunda terlebih dahulu. 
Namun untuk sekolah lain yang tidak 
ada temuan Covid-19, tetap berlanjut 

dengan protokol kesehatan.
Karena adanya temuan yang reaktif 

di sekolah tersebut, pihqknya pun 
meminta kepada semua camat untuk 
memantau pelaksanaan PTM di sekolah 
yang lain. Bahkan semua siswa yang 
mengikuti PTM seyogyanya diswab 
antigen terlebihdahulu.

Beberapa waktu lalu, Haryanto juga 
secara langsung melakukan peninjauan 
uji coba PTM di beberapa sekolah, yakni 
di SDN Pati Kidul, SDN Regaloh 02 
Tlogowungu, dan SMPN 1 Tlogowungu. 
Semua sekolah itu pun menerapkan 
protokol kesehatan dengan baik.

“Sengaja saya luangkan waktu seka-
lipun saya juga sudah perintahkan 
kadisdik, Kasatpol, dan seluruh pen-
gawas serta penilik untuk memantau 
uji coba PTM,” tutupnya.

Menurut Haryanto, sekalipun baru 
uji coba, pelaksanaan pembelajaran 
di sekolah ini tidak boleh dianggap 
sepele. Mengingat, hingga saat ini 
covid-19 masih ada dan menjangkiti 
beberapa warga.

“Sebab kita belum aman dari pandemi 
Covid-19. Di daerah lain banyak yang 
muncul klaster (penularan), akhirnya 
PTM diberhentikan,” ujar dia. (gus)

Nelayan Tolak Kenaikan 
PNBP dan PHP

AGUS RIYANTO/JATENG POS

DEMO : Nelayan di Kecamatan Juwana menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan PNPB dan PHP.

PATI- Para nelayan di Kabupaten 
Pati menolak kebijakan pemerintah 
yang telah menaikan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 85 tahun 2021. Selain 
itu, mereka juga menolak kenaikan 
Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Sebagai bentuk protes, para nelayan 
di Kecamatan Juwana menggelar 

unjuk rasa dengan membawa poster 
bernada tuntutan dan berorasi me-
minta agar pemerintah membatalkan 
kebijakan terssebut. Karena dinilai 
tidak berpihak kepada nelayan.

Bupati Pati : Data JKN-KIS dari 
Pusat Kadang Tidak Sesuai

PROKOMPIM SETDA PATI

Bupati Pati Haryanto saat menghadiri kegiatan peluncuran program ‘Perempuan Bersuara 
Mengawasi JKN-KIS’ yang diadakan Fatayat NU Pati di Pendopo Kabupaten Pati, Senin 
(27/9).

FOTO: BURHANUDDIN FIRDAUS/JATENG POS

SANTUNAN SEPEDA: Rois Syuriah NU Kabupaten 
Kudus, KH. Ulil Albab Arwani menyerahkan santu-
nan sepeda untuk anak yatim di halaman Makodim 
0722/Kudus.

 300 Ratusan 
Anak Yatim 

Diberi Sepeda
 KUDUS-Sebanyak 300 anak yatim di Kabupaten 

Kudus mendapat santunan berupa sepeda, dari 
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU Care 
Kabupaten Kudus. Secara simbolis, penyerahan 
bantuan bertajuk “Sepeda Sekolah untuk Yatim 
Edisi 3” tersebut, dilakukan di halaman Makodim 
0722/Kudus, Selasa (28/9). 

Ketua NU Care LAZISNU Kudus, M Ihdi Fahmi 
mengatakan, santunan yang disalurkan tahun 
ini merupakan yang ketiga bekerjasama dengan 
Kodim 0722/Kudus. Adapun sumber keuangannya, 
berasal dari para donatur dari berbagai daerah di 
tanah air hingga luar negeri.

‘’Sedang penerima santuan dari seluruh ranting 
NU di Kabupaten Kudus masing-masing 2 orang 
per ranting atau kecamatan,’’ kata Fahmi.

Sambungnya, kriteria penerima santunan sepeda 
ini adalah anak yatim maupun yatim piatu, yang 
masih bersekolah jenjang pendidikan sekolah 
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Pembahasan ini seb-
agai ancang-ancang. 

Hasilnya bisa berubah 
atau stagnan

Rini Kartika Hadi Ahmawati 
Kepala Disnaker Perinkop 

UKM Kudus
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MATEMATIKA merupakan induk 
dari segala pengetahuan. Matem-
atika menjadi penting karena selalu 
bersinggungan dengan berbagai 
disiplin ilmu dalam kehidupan sehari 
hari.  Untuk mencapai keberhasilan 
dalam belajar matematika, bekal 
yang harus dimiliki peser ta di-
dik tidak hanya harus menguasai 
konsep materi saja, tetapi juga 
harus menguasai perhitungan atau 
pengerjaan sesuai proses yang 
benar. Pada kurikulum 2013, ma-
teri matematika telah dipilih dan 
disederhanakan, serta disesuaikan 
dengan perkembangan ber fikir 
peserta didik SD. Salah satu materi 
yang diajarkan pada siswa kelas I 
adalah mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan benda. 
Materi ini dijabarkan kedalam dua 
Kompetensi Dasar (KD), yaitu pada 
KD 3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan benda, 
gambar, gerakan atau lainnya,  dan 
KD 4.5 Memprediksikan dan mem-
buat pola bilangan yang berkaitan 
dengan kumpulan benda, gambar, 
gerakan atau lainnya.

Aktivitas pembelajaran Matem-
atika pada kelas I SDN 02 Bulu Kec. 
Petarukan Kabupaten Pemalang 
belum mampu mencapai rata rata 
ketuntasan Minimum. Aktivitas 
pembelajaran yang terjadi cend-
erung tidak melibatkan siswa 
sebagai subjek pembelajar, seh-
ingga siswa sering merasa bosan 
untuk mendengarkan penjelasan 
dari guru secara searah (teacher 
centered). Untuk mengatasi hal 
tersebut dibutuhkan model pem-
belajaran yang menarik, sehingga 
siswa merasa senang dan berse-

managat untuk mengikuti pembe-
lajaran Matematika dikelas.

Menurut Wulanari (2008:17) 
Salah satu media pembelajaran 
yang dapat menimbulkan rasa 
senang dan keaktifan peserta didik 
dalam proses pembelajaran adalah 
metode Head and Hand. Organ 
- organ tubuh seperti kepala dan 
tangan adalah media yang sangat 
mudah digunakan. Kepala dan 
tangan selalu dibawa kemanapun 
dan peserta didikpun sudah tidak 
asing lagi dengan organ tubuh ini.  
Alatnya tidak perlu dibeli, tidak 
pernah ketinggalan, atau terlupa di 
mana menyimpannya. Sedangkan 
menurut Zaeni (2010:40) Head 
And Hand merupakan metode 
pembelajaran dimana siswa meng-
gunakan organ tubuh seperti kepala 
dan tangan  untuk mempermudah 
dalam proses pembelajaran. Head 
And Hand dalam Bahasa Indonesia 
mempunyai arti Kepala Dan Tangan. 

Adapun langkah langkah pem-
belajaran yang dilakukan adalah 
sebagai berikut : Pertama, Guru men-
jelaskan tujuan dan materi tentang 
pola bilangan, dilanjutkan membagi 

siswa kedalam kelompok. Kedua, 
Head digunakan untuk bilangan yang 
digunakan sebagai acuan. Ketika 
mengucapkan bilangan acuan, siswa 
memegang kepala. Ketiga, Hand 
digunakan untuk menjumlah selisih 
bilangan acuan dengan bilangan 
berikutnya (bilangan yang tempat 
atau kedudukannya paling dekat den-
gan bilangan acuan (Head). Ketiga, 
siswa yang mendapat jatah sebagai 
kelompok head berbaris paling 
awal untuk membentuk deret pola 
bilangan, missal : 1, 4,7, sedang-
kan siswa dengan kelompok hand 
bertugas untuk menjawab selisih 
bilangan (lompatan bilangan) dengan 
membuat kelompok berpegangan 
tangan sesuai dengan selisih bilan-
gan pada kelompok head. Setelah 
selesai, posisi kelompok bergiliran 
sehingga mereka mendapat peran 
yang sama. Terakhir, Guru mengajak 
siswa menyimpulkan pembelajaran 
tentang pola bilangan.

Pembelajaran Matematika den-
gan metode pembelajaran Head 
and Hand pada siswa kelas I SDN 
02 Bulu Kec. Petarukan dapat 
mengembangkan dan melatih 
sikap, nilai dan keterampilan siswa. 
Siswa tidak hanya menyerap materi 
yang diberikan guru, namun siswa 
dapat memahami materi yang dipe-
lajari dan mampu menjawab serta 
menyelesaikan pertanyaan dengan 
baik. Dilihat dari ketuntasan klasikal 
hasil belajar siswa menunjukkan 
peningkatan dari 53,2% meningkat 
menjadi 82,7%, dengan demikian 
indikator keberhasilan telah terca-
pai dengan baik. Selain itu kegiatan 
pembelajaran menjadi aktif dan 
menyenangkan. (*)

Bangkitkan Motivasi Belajar 
Profesi dengan Metode Bercerita

Head and Hand Permudah 
Belajar Pola Bilangan

ARTIKEL ILMIAH POPULER ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Nur Farida, S.Pd

Guru SDN 02 Bulu Kec. 
Petarukan Kab. Pemalang

DUNIA pendidikan sudah waktunya 
melakukan penyesuaian dalam 
rangka memasuki revolusi industri 
4.0 yang berkemajuan teknologi. 
Langkah penyesuaian dapat dilaku-
kan dunia pendidikan dengan mem-
persiapkan dan mentransformasi diri 
dalam semua unsur termasuk proses 
pembelajaran. Perkembangan dan 
penyebaran Covid 19 turut member-
ikan dampak dunia pendidikan selain 
revolusi industri. Penyebaran wabah 
Covid 19 atau disebut pandemi 
juga memaksa dunia pendidikan 
termasuk unsur pendidikan yaitu 
proses pembelajaran menaikkan 
ritme penyesuaian. Sebelum terjad-
inya pandemi pemanfaatan perkem-
bangan teknologi dalam proses 
pembelajaran seakan hanya sebuah 
mimpi dan angan-angan. Akan tetapi 
seiring perubahan pola pembelajaran 
yang mengacu proses pembelajaran 
jarak jauh memaksa semua unsur 
pendidikan untuk memanfaatkan 
teknologi dalam pembelajaran. Berb-
agai macam teknologi dimanfaatkan 
secara masif diseluruh ruang lingkup 
pendidikan terutama guru sebagai 
pendidik. Semua perubahan pola 
pembelajaran tidak akan terhindar 
dari berbagai kendala yang muncul 
dan mengiringi pelaksanaannya. 
Kendala yang muncul pada proses 
pembelajaran dengan menggunakan 
sistem online dan jarak jauh dian-
taranya adalah beberapa siswa tidak 
memiliki gadget, minim kuota inter-
net, minim jaringan listrik, sinyal yang 
leamah di beberapa daerah tempat 
tinggal siswa dan berbagai kendala 
lain yang terkait. Oleh karena itu, guru 
sebagai pendidik harus memberikan 
solusi dalam meminimalisir dan 
memecahkan permasalahan. 

Salah satu solusi yang dapat di-
tawarkan oleh guru dalam pemeca-
han permasalahan pembelajaran 
adalah memberikan ruang yang luas 
untuk siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Guru diharapkan 

dapat memilih media pembelajaran 
yang dapat memberikan ruang yang 
luas itu kepada siswa. Penggunaan 
media adalah untuk mempermudah 
dan mengoptimalkan pelaksanaan 
proses pembelajaran. 

Media pembelajaran dapat 
dipahami sebagai segala sesuatu 
yang dapat menyampaikan atau 
menyalurkan pesan dari sumber 
secara terencana, sehingga terjadi 
lingkungan belajar yang kondu-
sif dimana penerimanya dapat 
melakukan proses belajar secara 
efisien dan efektif diungkapkan 
oleh Rayanda Asyar (2012: 8). 
Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan 
Zain (2010: 121) turut menjelaskan 
bahwa media pembelajaran ada-
lah alat bantu apa saja yang dapat 
dijadikan sebagai penyalur pesan 
agar tercapai tujuan pembelajaran. 
Penerapan media pembelajaran 
diharapkan menyesuaikan dengan 
jenjang pendidikan terutama pen-
didikan dasar. Media pembelajaran 
yang digunakan dalam proses pem-
belajaran jenjang pendidikan dasar 
harus bersifat sederhana, mudah 
di pahami, mudah di operasikan 
dan efektif serta efi sien. Salah satu 
media pembelajaran yang tepat 
dan sesuai dengan jenjang pen-
didikan dasar adalah google site. 
Google site menawarkan banyak 

kelebihan yang dapat digunakan 
sebagai proses pembelajaran. 
kelebihan-kelebihan dari aplikasi 
google site diantaranya adalah 
terdapat konektifi tas kesemua goo-
gle aplikasi, mudah mengadakan 
pembelajaran, disediakan ruang 
kelas virtual, mudah dioperasikan, 
tidak terbatas waktu, dapat dibuat 
waktu pembelajaran, dan hemat 
penggunaan kuota internet. 

Penulis sekaligus guru PAI dan 
BP SDN 02 Sinangohprendeng Ke-
camatan Kajen Kabupaten Pekalon-
gan memanfaatkan media pembe-
lajaran ini di kelas tiga menjelaskan 
materi tentang mengenal bacaan 
salat. Guru memulai pelaksanaan 
proses pembelajaran dengan meng-
gunakan media google site dengan 
membuat akun atau email google 
untuk sarana memasuki aplikasi 
google. Kemudian guru membuka 
aplikasi google di browser google 
dan mendaftarkan emailnya. Setelah 
selesai, guru mengisi berbagai kont-
en pembelajaran yang dibutuhkan 
termasuk memasukkan link youtube 
pembelajaran guru sendiri ataupun 
menggunakan channel orang lain. 
Guru mengecek semua konten yang 
diperlukan termasuk evaluasi dalam 
pembelajaran. Link Google site 
kemudian di salin dan disebarkan 
atau dibagi kedalam grup WA kelas 
pembelajaran. 

Siswa diminta untuk mempe-
lajari semua materi dan menyele-
saikan semua evaluasi dan tugas. 
Siswa yang telah selesai mempe-
lajari materi di google site diminta 
untuk memberikan respon. Ternyata 
sebagian besar siswa memberikan 
respon baik kepada pemanfaatan 
media pembelajaran ini. Siswa 
dapat mengikuti proses pembelaja-
ran hingga tuntas. Tidak ditemukan 
berbagai kendala yang berarti dalam 
pelaksanaan proses pembelajaran 
dengan menggunakan media pem-
belajaran google site. (*)

IPS sangatlah penting dipelajari 
dalam kurikulum sekolah. Pema-
haman akan ilmu sosial pada diri 
peserta didik diharapkan mampu 
mengembangkan daya pikir mereka 
dalam menghadapi perubahan 
sosial disekitar. Menurut Susanto 
(2016:18), dalam rangka mem-
persiapkan kualitas sumber daya 
manusia yang handal, peser ta 
didik haruslah dibekali dengan 
pemahaman ilmu-ilmu sosial yang 
berkualitas. Pembelajaran IPS pada 
siswa kelas VIII membahas tentang 
pengaruh interaksi sosial. Materi ini 
sangat berarti bagi peserta didik 
kelak dalam melakukan interaksi 
baik dalam masyarakat, bangsa, 
negara, maupun dengan dunia 
Internasional yang sudah tidak 
mengenal batasan lagi. Penjaba-
ran materi Interaksi Sosial ada 
pada Kompetensi Dasar (KD) 3.2. 
Menganalisis pengaruh interaksi 
sosial dalam ruang yang berbeda 
terhadap kehidupan social budaya 
ser ta pengembangan kehidupan 
kebangsaan.

Permasalahan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan pembelajaran 
IPS kelas VIII di SMP Negeri 1 
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo 
antara lain kurangnya kreatifi tas 
dalam pembelajaran. Aktivitas pe-
mebelajaran masih sebatas pros-
es penyampaian materi. Sehingga 
partisipasi siswa dalam pembe-
lajaran masih jarang dilibatkan. 
Hal ini menjadikan siswa hanya 
sebagai objek pembelajar yang 
terbatas ruang geraknya. Mereka 
hanya mendengarkan penjelasan 
materi yang disampaikan oleh 
guru. Aktifi tas ini yang bisa me-
nimbulkan rasa jenuh dan bosan. 
sehingga capaian hasil belajar 
bagi sebagian siswa belum bisa 
mencapai ketuntasan.  Permas-
alahana ini harus segera teratasi 

supaya tujuan pembelajaran IPS 
bisa tercapai. Salah satu solusi 
yang bisa dipakai adalah meng-
gunakan metode pembelajaran 
yang menarik. Sehingga siswa 
bisa terlibat aktif dalam proses 
pemebelajaran. 

M e n u r u t  S y a i f u l  B a h r i 
(2016:27). Metode Bamboo Danc-
ing adalah metode pembelajaran 
yang dilakukan secara berkelom-
pok dengan posisi siswa berbaris 
berhadapan seperti deretan bam-
bu. Metode ini merupakan pengem-
bangan dari metode inside outside 
circle. Kegiatan pembelajaran 
diawali dengan penyampaian KD 
dan tujuan terkait materi pengaruh 
interaksi sosial kepada peser ta 
didik. Gunakan per tanyaan per-
tanyaan pancingan terkait dengan 
materi untuk melakukan screening 
awal. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan atau 
pengetahuan terkait materi yang 
sudah dimiliki siswa sebelum 
pembelajaran. 

Adapun langkah langkah pem-
belajaran dengan menggunakan 
metode Bamboo dancing adalah 
sebagai berikut : Guru mengawali 
per temuan dengan mengucap-
kan salam dilanjutkan dengan 
mengecek kehadiran peserta didik. 

Sebelum masuk pada materi pela-
jaran, guru melakukan apersepsi. 
Guru membagi kelompok untuk 
mendiskusikan materi. Selanjutn-
ya guru membagikan bacaan yang 
berisi materi tentang pengaruh 
interaksi sosial dalam ruang yang 
berbeda terhadap kehidupan so-
cial budaya serta pengembangan 
kehidupan kebangsaan agar dapat 
dipahami oleh peserta didik yang 
akan di diskusikan, Satu kelom-
pok per tama melakukan diskusi 
dan tanya jawab seputar materi 
dengan posisi berbaris saling 
berhadapan untuk ber tanya dan 
menjawab. Jika siswa bisa men-
jawab maka mereka bergeser 
satu Langkah searah jarum jam. 
Begitupun seterusnya sehingga 
akan berputar seperti diibaratkan 
pohon bamboo yang bergerak.  
Jika telah selesai satu putaran, 
maka digantikan dengan kelompok 
berikutnya dengan aktifi tas tanya 
jawab pada sub bahasaan yang 
berbeda. Setelah semua kelompok 
selesai berdiskusi kemudian guru 
memberikan simpulan materi dan 
ditutup dengan evaluasi bersama. 

Penerapan metode pembela-
jaran Bamboo Dancing pada mata 
pelajaran IPS kelas VIII di SMP 
Negeri 1 Mojolaban Kabupaten 
Sukoharjo mampu meningkatkan 
keaktifan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. Sedangkan secara 
akademik model ini juga mampu 
meningkatkan rata rata nilai kelas 
pada mapel IPS dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 90.25%. Dengan 
demikian metode Bamboo Dancing 
sangat tepat untuk dijadikan salah 
satu metode pilihan yang mampu 
membuat kegiatan  pembelaja-
ran menjadi menyenangkan (Fun 
Learning) serta mampu mening-
katkan ketercapaian ketuntasan 
pembelajaran. (*)

Google Site Merubah Kesulitan
Pengenalan Bacaan Shalat Aktifkan Pembelajaran IPS 

dengan Metode Bamboo Dancing
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TAMAN kanak kanak merupakan ru-
mah kedua dalam belajar. Usia taman 
kanak kanak merupakan usia emas 
untuk pertumbuhan dan perkemban-
gan anak. Pada masa ini anak anak 
harus difasilitasi agar perkembangan 
dan pertumbuhan mereka tidak ter-
hambat. Menurut Sumardi (2017:25) 
Taman Kanak Kanak merupakan 
jenjang Pendidikan formal pada 
anak usia dini yang dimulai dari usia 
empat tahun sampai enam tahun. 
Fungsi dari Taman Kanak kanak 
yaitu untuk menanamkan disiplin 
pada anak, mengenalkan anak pada 
dunia sekitar, menumbuhkan sikap 
dan perilaku yang baik, mengem-
bangkan kemampuan berkomunikasi 
dan bersosialisasi, mengembangkan 
keterampilan, kreativitas, dan ke-
mampuan yang dimiliki anak serta 
menyiapkan anak untuk memasuki 
pendidikan dasar. Salah satu tema 
yang dipelajari siswa TK adalah 
Profesi. Pada tema ini siswa belajar 
mengenal profesi apa saja yang ada 
di sekitar, mengenal alat atau benda 
yang biasa dipakai untuk profesi ter-
tentu, tugas masing-masing profesi, 
serta tempat kerja dari setiap profesi 
yang ada. 

Aktifi tas pembelajaran yang ber-
langsung di TK Negeri Pembina 
Ulujami Kabupaten Pemalang pada 
tema Profesi cenderung sulit untuk 
bisa mencapai ketuntasan, karena 
siswa tidak fokus dalam mengiku-
ti kegiatan pembelajaran. Banyak 
siswa yang kurang antusias dalam 
mengikuti pembelajaran di kelas. 
Mereka masih suka bermain dengan 
teman sebangku Sehingga suasana 

pembelajaran dikelas menjadi kurang 
kondusif. Untuk mengatasi masalah 
tersebut dibutuhkan penggunaan 
metode pembelajaran yang bisa 
menumbuhkan minat belajar siswa.

Menurut Suyuti (2011:28) 
Metode bercerita adalah  sebuah 
metode pembelajaran melalui pen-
yampaian cerita dalam memberi 
penjelasan materi yang akan dis-
ampaikan. Metode bercerita den-
gan alat peraga merupakan media 
yang digunakan untuk mendukung 
penyampaian pesan dalam cerita 
supaya pendengar lebih jelas dalam 
menangkapnya. Fungsi alat peraga 
diantaranya adalah untuk meng-
hidupkan imajinasi pendengar agar 
mendapatkan deskripsi cerita secara 
utuh baik audio maupun secara 
visual. Bentuk bercerita dengan alat 
peraga terbagi menjadi dua, yaitu 
alat peraga langsung dan alat peraga 
tidak langsung. 

Adapun langkah langkah yang 
dilakukan dalam penggunaan metode 
bercerita adalah sebagai berikut : 

Pertama, Menentukan topik cerita 
yang menarik terkait dengan tema 
profesi. Topik merupakan pokok 
pikiran atau pokok pembicaraan. Topik 
yang diangkat haruslah sesuai dengan 
usia anak pada jenjang TK. Kedua, 
Menyusun kerangka cerita menggu-
nakan bahan bahan. Kerangka cerita 
adalah sketsa atau arlur besar dalam 
narasi cerita yang dibuat.  Dalam 
menyusun kerangka cerita, harus 
mengumpulkan bahan-bahan seperti 
dari buku, majalah, koran, makalah 
dan sebagainya, untuk memudahkan 
dalam merangkai suatu cerita. Ketiga, 
Menyusun teks cerita. Penyusunan 
teks cerita dilakukan dengan meng-
gabungkan poin-poin dari kerangka 
cerita yang telah dikembangkan 
dengan memperhatikan keterkaitan 
antar poin. Contohnya yaitu meng-
gabungkan pengembangan kerangka 
cerita poin 1-3 yang telah dijelaskan 
di atas sehingga menjadi sebuah teks 
cerita yang baik.

Proses kegiatan pembelajaran 
pada tema profesi di TK Negeri 
Pembina Ulujami Kabupaten Pema-
lang dengan menggunakan metode 
bercerita mampu meningkatkan 
pemahaman siswa terkait dengan 
profesi apa saja yang ada di sekitar, 
mengenal alat atau benda yang 
biasa dipakai untuk profesi tertentu, 
tugas masing-masing profesi, serta 
tempat kerja dari setiap profesi yang 
ada. Anak anak lebih antusias dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran dan 
melalui tehnik bercerita yang baik 
mampu memmotivasi siswa dalam 
memilih jenis profesi sesuai dengan 
cita cita mereka. (*)

BAHASA Indonesia merupakan 
mata pelajaran penting bagi 
siswa Sekolah Dasar. Mata pe-
lajaran ini sangat erat kaitanya 
dengan pemahaman literasi. 
Menurut Sutopo (2013:23) 
pembelajaran bahasa Indo-
nesia di sekolah ber tujuan 
agar peserta didik memahami 
informasi baik secara verbal 
maupun tulisan melalui bu-
daya literasi. Salah satu materi 
yang dipelajari oleh siswa 
kelas V adalah mengklasifi kasi 
informasi yang didapat dari 
buku. Materi ini dijabarkan 
pada Kompetensi Dasar 4.2 
Menyajikan hasil klasifi kasi in-
formasi yang didapat dari buku 
yang dikelompokkan dalam 
aspek: apa, di mana, kapan, 
siapa, mengapa, dan bagaima-

na menggunakan kosakata 
baku Materi ini sangat penting 
bagi siswa dalam memahami 
bacaan. Begitu juga dengan 
kemampuan menulis kembali 
informasi yang didapat dari 
sebuah bacaan. 

Aktivitas Pembelajaran 
Bahasa Indonesia di SDN 03 
Sukoharjo Kecamatan Kan-
dangserang Kabupaten Peka-
longan belum berjalan secara 
efektif. Proses pembelajaran 
yang berlangsung masih be-
lum bisa mencapai tujuan. 
Dimana ketercapaian ketun-
tasan masih rendah. Hanya 
45% dari seluruh siswa yang 
berhasil menuntaskan materi 
ini. Sedangkan siswa yang 
lain belum bisa mencapai nya. 
Masih sering dijumpai siswa 

yang mengobrol dan bermain 
dengan teman sebangku. Hal 
ini menimbulkan kegaduhan 
disaat aktivitas pembelajaran 
berlangsung. Guru dalam men-
yampaiakan materi juga sering 
menggunakan metode lama 
yang dipakai secara berulang 
ulang. Media pembelajaran 
pun masih sangat minim untuk 
digunakan sebagai penunjang 
pembelajaran. Rasa jenuh 
dan bosan pada diri siswa 
diakibatkan karena kurangnya 
keterlibatan mereka dalam 
pembelajaran. Siswa hanya 
dianggap sebagai objek pem-
belajar. Sehingga mereka han-
ya menerima penjelasan materi 
dari guru saja. Padahal mereka 
seharusnya bisa berkreasi dan 
menjadi dari bagian atau subjek 

pembelajar. Permasalahan ini 
berdampak pada hasil belajar 
yang rendah. Sehingga dibu-
tuhkan penyelesaian masalah 
agar tujuan pembelajaran bisa 
tercapai dengan baik. Salah 

satu metode pembelajaran 
dalam menulis hasil klasifi kasi 
informasi pada buku bacaan 
adalah dengan menggunakan 
metode Quantum Writing

Menurut Hernowo (2003: 
10) Quantum Writing adalah 
interaksi dalam proses belajar 
niscya mampu mengubah 
potensi menulis yang ada 
didalam diri manusia menjadi 
ledakan atau gairah yang 
dapat ditularkan kepada orang 
lain. Adapun langkah langkah 
pembelajaran yang dilaku-
kan adalah sebagai berikut 
: Per tama, Persiapan yaitu 
pengelompokan (clustering) 
menentukan jenis informasi 
yang didapat dari buku ba-
caan tentang : apa, siapa, 
bagaimana, dimana, kapan 

dan mengapa. Kedua, Draft 
Kasar. Pada tahap ini mulai 
menekuni dan mengembang-
kan gagasan. Ketiga Berb-
agi, yaitu bagian proses ini 
sebagai penulis kita merasa 
sangat dekat dengan tulisan 
kita sehingga sulit bagi kita 
untuk menilai secara objektif. 
Untuk mengambil jarak den-
gan tulisan maka perlu me-
minta orang lain dan memberi 
umpan balik. (saling bertukar 
hasil tulisan). Keempat  Mem-
perbaiki (Revisi), pada tahap 
ini setelah mendapat umpan 
balik tentang tulisan. Kelima, 
Penyuntingan. Pada tahap ini 
perbaikilah semua kesalahan 
isi, diksi, kalimat, paragraf, 
dan ejaan. Keenam, penulisan 
Kembali. Pada tahap ini tulis 

kembali dan masukan isi yang 
baru dan perubahan penyunt-
ingan, Ketuju, Evaluasi. Pada 
tahap ini, guru dan peserta 
didik melakukan evaluasi ke-
giatan pembelajaran bersama 
dan diakhiri dengan penarikan 
simpulan pembelajaran ter-
kait surat lamaran pekerjaan. 

Pembelajaran Bahasa 
Indonesia dengan metode 
pembelajaran Quantum Writing  
pada kelas V SDN 03 Sukohar-
jo Kecamatan Kandangserang 
Kabupaten Pekalongan  dapat 
mengaktifkan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran. Siswa 
tidak hanya mampu menganal-
isis isi buku bacaan , namun 
siswa juga dapat menulis hasil 
klasifi kasi dari apa yang telah 
dibaca. (*)

Sajikan Hasil Klasifi kasi Isi  Buku dengan Quantum Writing
ARTIKEL ILMIAH POPULER
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PERKEMBANGAN teknolo-
gi digital dan informasi sudah 
sangat canggih, cepat dan 
mudah, sehingga menjadi 
gaya hidup (lifestyle) bagi ma-
syarakat di seluruh dunia tidak 
terkecuali di Indonesia juga 
terkena pengaruh perkem-
bangan teknologi informasi di 
era globalisasi ini.Salah satu 
pemanfaatan teknologi infor-
matika dengan munculnya 
berbagai macam situs jejaring 
sosial (media sosial) seperti 
Google atau Mozila Firefox 
dan yang lainnya, namun yang 
paling populer dikalangan 
para pengguna media sosial 
diantaranya adalah Facebook, 
Twitter, Tiktok, WhatsApp, 
Instagram, dan banyak 
yang lainnya.  Pemanfaatan 
Teknologi Informasi, media, 

dan komunikasi telah men-
gubah perilaku masyarakat 
maupun peradaban manusia 
secara global. Perkembangan 
teknologi informasi dan 
komunikasi telah pula me-
nyebabkan hubungan dunia 
menjadi tanpa batas (bor-
derless) dan menyebabkan 
perubahan sosial, ekonomi, 
dan budaya secara signifi kan 
berlangsung demikian cepat. 
Dengan semakin terbukanya 
akses informasi digital 
yang tanpa batas, men-
jadikan resiko-resiko akan 
timbulnya permasalahan 
baru pun semakin besar.

Perkembangan Internet 
memunculkan peluang ba-
ru untuk membangun dan 
memperbaiki pendidikan, 
bisnis, layanan pemerintah 

dan demokrasi. Namun 
permasalahan baru muncul 
setelah terjadi interaksi yang 
universal antara pemakainya, 
harus difahami bahwa peng-
guna Internet yang berasal 
dari berbagai negara yang 
berbeda yang pasti memi-
liki nilai budaya, bahasa, adat 
istiadat yang berbeda – beda 
pula, disamping itu pengguna 
Internet merupakan orang –
orang yang hidup dalam dunia 
maya sehingga tidak memiliki 
keharusan untuk menunjukan 
identitas asli dalam berinter-
aksi. Sementara itu berbagai 
fasilitas dan layanan yang di-
berikan dalam Internet me-
mungkinkan seseorang untuk 
bertindak tidak etis dan salah 
satunya adalah berita bohong 
atau hoax. Istilah hoax mu-

lai banyak diperbincangkan 
dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat Indonesia pasca 
Pemilihan Umum Presiden 
pada tahun 2014. Hal ini 
disebabkan oleh banyaknya 
persebaran berita palsu yang 

ditujukan untuk kepentingan 
politik dua kubu yang berkon-
testasi pada masa itu. Hal ini 
juga didukung oleh persebaran 
pengguna media sosial yang 
semakin menjamur dengan 
kemudahan dan kemurahan 
dalam menggunakan gawai 
pintar dan perkembangan 
koneksi internet. 

Menurut  CNN Indonesia 
pada tahun 2021 terdapat 
hampir 1.470 berita Hoax 
yang tersebar melalui meida 
sosial. Sementara itu hampir 
2.360 berita Hoax yang tersebar 
adalah berita Covid-19. Adanya 
berbagai macam berita Hoax 
tentang Covid – 19 membuat 
masyarakat semakit takut 
dengan berbagai upaya yang 
diberikan pemerintah untuk 
mengurangi resiko penularan 

Covid -19. Terdapat banyak 
Hoax tentang vaksin Covid-19 
yang berbahaya bagi tubuh 
yang membuat masyarakat 
enggan untuk mendapat 
Vaksin Coid-19 dari pemer-
intah. Dengan berbagai ma-
cam adanya Hoax yang ada 
di masyarakat, Pemerintah 
melakukan berbagai upaya 
untuk menangani penyebarab 
Hoax tersebut. Pemerintah 
pada dasarnya telah memiliki 
payung hukum yang memadai. 
Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 
11 tahun 2008 tentang ITE, 
Pasal 14 dan 15 UU No. 1 ta-
hun 1946, Pasal 311 dan 378 
KUHP, serta UU No. 40 tahun 
2008 tentang Penghapusan 
Diskiriminasi Ras dan Etnis 
merupakan beberapa produk 
hukum yang dapat digunakan 

untuk memerangi penyeba-
ran hoax. Selain hal tersebut, 
pemerintah juga semakin gen-
car untuk melakukan Vaksinasi 
Covid -19 agar seluruh kegiatan 
mbali normal. Dengan adanya 
aturan pemerintah yang me-
wajibkan setiap masyarakat 
melakukan Vakisnasi untuk 
setiap kegiatan birokrasi maka 
sedikit demi sedikit berita Hoax 
yang tersbar di masyarakat 
akan menghilang dengan 
seiring berjalannya waktu. 
Selain produk hukum dan 
upaya vaksinasi covid secara 
menyeluruh, pemerintah juga 
sedang menggulirkan kembali 
wacana pembentukan Badan 
Siber Nasional yang dapat 
menjadi garda terdepan dalam 
melawan penyebaran infor-
masi yang menyesatkan. (*)

Penyebaran Hoax di Tengah Pandemi Covid-19
ARTIKEL ILMIAH POPULER
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PEMERINTAH Indonesia men-
gambil kebijakan menghentikan 
sementara aktifi tas pada semua 
institusi pendidikan untuk semua 
tingkatan baik pendidikan pra 
sekolah sampai dengan pendidikan 
yang dilaksanakan di perguruan 
tinggi. Kebijakan yang diambil 
pemerintah untuk mengatasi 
kebutuhan pendidikan di masa 
pandemi covid-19 adalah dengan 
melakukan “belajar dari rumah”. 
Konsep pembelajaran dari rumah 
yaitu pelaksanaan pembelajaran 
yang dilakukan secara virtual atau 
disebut juga dengan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ). 

PJJ merupakan pembelajaran 
yang tidak meniscayakan adanya 
interaksi berupa tatap muka secara 
langsung diantara peserta didik 
dan pendidik. komunikasinya 
bersifat dua arah dengan me-
manfaatkan media seperti video, 
internet, telephon, radio, tv, kom-
puter dan lain sebagainya. PJJ 
dapat efektif apabila peserta didik 
merasakan kenyamanan dan juga 
termotivasi untuk melakukan 
aktivitas belajar dengan adanya 
interaksi dan timbal balik, sehing-
ga belajar merupakan aktivitas 
menyenangkan, bukan menjadi 
beban yang berat. (Munir, 2009). 

PJJ menjadi solusi tunggal bagi 
lembaga pendidikan agar keber-
langsungan aktivitas pendidikan 
di tengah pembatasan interaksi 
antar manusia bisa tetap berjalan. 
Pelaksanaan PJJ membutuhkan 
media lain yang mana pada pelak-
sanaannya memanfaatkan media 
berbasis internet dan membutuhkan 
media teknologi tambahan yaitu 
perangkat teknologi informasi. 
Kemampuan guru dalam menguasai 
media PJJ adalah usaha adaptif yang 
dilaksanakan dan menjadi urgensi 

pencegahan pandemi covid-19.
Microsoft Teams for Education 

merupakan salah satu aplikasi dig-
ital yang bisa digunakan pada PJJ 
dengan banyak fasilitas dalam satu 
laman. Teams memiliki slogan 
khusus yaitu “Buka Pembelajaran 
Tanpa Batas”. Penggunaan Teams 
dapat meringkas waktu belajar, 
membangkitkan kreativitas, men-
gatur dan menjaga ruang kelas 
agar tetap kondusif dari awal 
pembelajaran sampai kepada 
penilaian, serta tetap terhubung 
dengan rekan kerja pada komu-
nitas pembelajaran professional. 
(Barra Purnama Pradja , 2019).

SMP Negeri 1 Purwokerto, sejak 
semester 2 tahun pelajaran 2020-
2021 menggunakan platform yang 
sama dalam PJJ untuk semua mata 
pelajaran yaitu aplikasi Microsoft 
Teams for Education. PJJ yang 
dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 
Purwokerto dimulai dengan melaku-
kan persiapan oleh pihak sekolah, 
seperti pembuatan akun Offi  ce 365, 
pembentukan kelas-kelas di Teams, 
pembagian tugas mengajar, diklat 
dan pelatihan Teams untuk para 

guru, sosialisasi Teams kepada siswa 
dan wali siswa, serta Bimbingan 
Teknis (Bimtek) untuk para siswa. 

Kelebihan yang dimiliki Teams 
antara lain adalah semua fi tur 
berada pada satu laman sehingga 
memudahkan dalam penggunaan-
nya. Fitur yang ada pada Teams 
yaitu chat (obrolan), teams (tim), 
posts (postingan), fi les (fi le), class 
notebook (buku catatan kelas), 
assignment (tugas), grade (nilai), 
meet/video conference (panggi-
lan). Fasilitas dan kelebihan yang 
ada pada Teams membuat PJJ di 
SMP Negeri 1 Purwokerto bisa 
dilaksanakan secara efektif, hal ini 
terlihat pada keikutsertaan, keak-
tifan dan partisipasi siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran 
di aplikasi Teams. Guru menjadi 
lebih mudah dalam menyam-
paikan materi, interaksi antara 
guru dan siswa lebih mudah dan 
aktif, memberikan layanan untuk 
mewujudkan situasi belajar yang 
kondusif, sehingga pembelajaran 
dapat berjalan dengan lancar, pe-
nyelesaian tugas-tugas siswa juga 
terlaksana dengan lebih optimal, 
guru dan siswa saling menjaga 
semangat untuk melaksanakan 
proses belajar, upaya pemantauan 
dan pengevaluasian kinerja guru 
juga lebih maksimal.

Evaluasi terhadap pelaksanaan 
PJJ dilaksanakan oleh sekolah se-
cara berkala yaitu satu bulan sekali 
dalam pertemuan rutin di minggu 
terakhir setiap bulan. Hal yang di-
evaluasi terkait dengan pelaksanaan 
program yaitu tentang perangkat 
pembelajaran, keaktifan siswa, 
penyelesaian tugas oleh siswa, 
permasalahan yang dihadapi, dan 
hal-hal yang dapat dilakukan untuk 
perbaikan program baik secara 
parsial maupun keseluruhan. (*)

Efektifkan PJJ dengan 
Microsoft Teams For Education
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SALABIM, Tingkatkan Partisipasi 
Siswa dalam Bimbingan Konseling

PENDIDIKAN Jarak Jauh (PJJ) 
sampai saat ini masih menjadi 
pilihan utama dalam dunia pen-
didikan di Indonesia. Kegiatan PJJ 
sendiri cukup memberatkan ber-
bagai pihak seperti guru, siswa, 
dan orang tua. Salah satu perma-
salahan yang terjadi pada siswa 
kelas 9 di SMP Negeri 1 Selogiri 
adalah cukup banyaknya siswa 
yang kurang berpartisipasi pada 
kegiatan PJJ. Partisipasi siswa 
seharusnya meliputi kehadi-
ran siswa saat pembelajaran 
daring dan keaktifan dalam 
mengerjakan tugas. 

Terlepas dari kemungkinan 
siswa memiliki fasilitas yang 
memadai untuk daring atau 
tidak, ada hal lain yang juga 
mempengaruhi kehadiran 
siswa yaitu tentang kemauan 
mengikuti pembelajaran daring 
tersebut. Kebanyakan siswa 
saat ini telah memiliki fasili-
tas yang memadai untuk PJJ, 
tetapi belum tentu semua siswa 
memiliki semangat yang sama 
untuk mengikuti PJJ. 

Berbagai faktor yang mempen-
garuhi, diantaranya; pertama 
adalah kebosanan anak, se-
hingga menyebabkan anak tidak 
mau mengikuti PJJ dan cender-
ung berbohong kepada orang 
tuanya. Kedua, faktor kurang 
perhatian dan pendampingan 
orang tua.  Biasanya orang tua 
hanya percaya kepada anaknya 
tentang kehadiran dan peng-
umpulan tugasnya tanpa cek 
dengan sebenarnya, tanpa 
pendampingan saat pembe-
lajaran berlangsung maupun 
saat pengerjaan dan pengiri-
man tugasnya. Faktor yang 

ketiga, orang tua yang tidak 
mampu mengendalikan keg-
iatan anaknya selama di rumah. 
Bisa jadi karena orang tua yang 
merantau jauh dari anaknya, 
anak hanya dititipkan kepada 
kakek neneknya. Bisa jadi juga 
orang tua mendampingi anak 
di rumah tetapi tidak mampu 
bagaimana mengendalikan 
anaknya yang tidak disiplin 
PJJ. Faktor keempat, sebagian 
besar siswa yang tidak aktif 
dalam PJJ adalah siswa yang 
orang tuanya kurang memiliki 
akses informasi yang valid ten-
tang anaknya, kurang adanya 
informasi dari sekolah tentang 
perkembangan anak. Hal ini 
berkaitan dengan komunikasi 
antara orang tua dan guru. 

Mengatasi berbagai masalah 
yang timbul dari beberapa faktor 
di atas maka Guru BK memberi-
kan solusi berupa SALABIM, 
yaitu Sapa, Laporkan dan 
Bimbing. Sapa, artinya Guru 
menyapa siswa dan orang tua 
siswa. Sebagian besar sudah cu-

kup dengan melalui Whats App 
(WA) saja. Bila dengan WA atau 
telpon tidak bisa tersambung 
maka Guru datang ke rumah 
orang tua siswa atau Home 
Visite. Laporkan, artinya Guru 
melaporkan hasil perkembangan 
siswa selama mengkuti PJJ. Baik 
tentang kedisiplinan kehadiran, 
kedisiplinan tugas, maupun 
perilaku saat dihubungi guru, 
berkomunikasi dengan guru 
dan teman-temannya. Bimbing, 
artinya Guru BK melakukan 
pembimbingan secara khusus 
kepada siswa tersebut untuk 
memperbaiki dirinya. Bagi siswa 
yang teralu banyak tagihan tugas 
yang belum dikerjakan, maka 
siswa akan diberikan fasilitas 
khusus datang ke sekolah agar 
mengerjakan di sekolah. Hal ini 
agar siswa lebih fokus dalam 
pengerjaan bila dibanding den-
gan di rumah. Bimbingan beri-
kutnya juga dilakukan kepada 
orang tua siswa yang merasa 
kesulitan dengan pendamp-
ingan dan pengendalian siswa. 
Maka orang tua diajak berdiskusi 
mencari jalan terbaik untuk 
pengawasan dan pendamp-
ingan anak selanjutnya. 

Kegiatan SALABIM ini diber-
lakukan kepada 81 siswa yang 
tersebar dari berbagai kelas dari 
9A sampai 9H diawal semester 
1. Efektifi tas kegiatan SALABIM 
ini mencapai 92% dalam me-
ningkatkan partisipasi siswa 
untuk mengikuti PJJ. Dengan 
demikian dapat disimpulkan 
bahwa SALABIM dapat digu-
nakan untuk meningkatkan 
partisipasi siswa mengikuti PJJ 
kelas 9 SMP Negeri 1 Selogiri. (*)

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Setyaningsih, S. Psi
Guru BK SMP Negeri 1

Selogiri, Wonogiri

Oleh:

Mengatasi Kejenuhan Belajar Siswa, 
dengan Menggunakan Aplikasi SOM

SISTEM pembelajaran Belajar 
dari Rumah (BDR) menjadi salah 
satu aturan yang ditetapkan 
oleh pemerintah pada dunia 
pendidikan di negara kita di 
masa pandemi covid-19 yang 
melanda hampir dua tahun 
ini. Guru harus mengganti pola 
pembelajaran yang sesuai yaitu 
tatap muka langsung ( luring ) 
dengan sistem daring ( dalam 
jaringan ) atau online agar proses 
pembelajaran tetap berlangsung.  
Memang aturan atau kebijakan 
itulah yang sangat baik diambil 
pada masa-masa sekarang ini. 
Dengan diterapkannya Belajar 
dari Rumah (BDR), guru harus 
lebih kreatif dan inovatif, agar 
pembelajaran tidak membo-
sankan, dan anak merasa malas 
serta jenuh karena tidak ad-
anya media pembelajaran yang 
menarik. Oleh karena itu guru 
harus dituntut untuk tetap dapat 
membangkitkan minat belajar 
siswa walaupun pembelajaran 
dilaksanakan dengan sistem 
daring, salah satunya dengan 
membuat media pembelajaran 
secara online dan memanfaat-
kan jaringan internet yang ada. 

Media pembelajaran online 
dapat dibuat dengan meman-
faatkan berbagai macam ap-
likasi video, seperti Kine Master, 
Canva, Slide Show dan lain-lain. 
Di kelas VI SDN Gumingsir, 
Kecamatan Wanadadi, 
Kabupaten Banjarnegara, guru 
membuat video pembelajaran 
dengan menggunakan aplikasi 
Screencast O-Matic ( SOM ) yang 
dilengkapi animasi agar siswa 
tertarik dan tidak merasa bo-
san, dan tentunya agar materi 
yang diajarkan dapat dipahami 
dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan output yang di-
harapkan. SOM adalah salah satu 
aplikasi screen capture record-
ing, yang dapat merekam layar 
komputer atau laptop dengan 
hanya beberapa langkah saja dan 
dapat dengan mudah dan cepat 
merekam layar untuk mem-
buat tutorial video atau video 
pembelajaran. Aplikasi SOM 
dapat mengubah hasil power 
point ke dalam bentuk video 
pembelajaran yang menarik. 
Langkah-langkah dalam mem-
buat video pembelajaran dengan 
aplikasi SOM adalah,    pertama 
unduh aplikasi SOM dari inter-
net, ketikkan saja Screencast 
O Matic pada mesin pencari, 
kemudian instal dan simpan 
dalam perangkat komputer 
atau laptop. Langkah kedua, 
buatlah fi le pembelajaran yang 
menarik dalam bentuk power 
point dengan diberi banyak ani-
masi atau image untuk menarik 
minat belajar siswa dan rekam 
dengan SOM. Setelah muncul ko-
tak SOM untuk merekam suara, 
web camera dan mulailah proses 

perekaman oleh guru dari power 
point menjadi video pembelaja-
ran. Perekaman menggunakan 
kamera agar guru bisa terlihat 
dan tampil pada layar monitor 
menjadi pemateri atau pengajar, 
sehingga siwa akan lebih antusias 
untuk mengikuti pembelajaran 
karena seolah ada guru yang 
mendampingi. Terakhir, hasil 
video pembelajaran disimpan 
pada fi le, klik publish as fi le, bila 
ingin langsung diunggah ke in-
ternet tinggal klik publish as SOM 
atau Youtube. Hasil perekaman 
mengubah power point menjadi 
video pembelajaran  siswa yang 
menarik dalam bentuk MP4. 
Https://radarsemarang:jawapos.
com/rubrik/untukmu-guru-
ku/2020/12/15, 21-09-2021.

Sebelum menggunakan me-
dia video pembelajaran siswa 
hanya mendengarkan guru, 
atau mungkin hanya membaca 
materi yang dibagikan oleh 
guru, dan mengerjakan banyak 
sekali tugas, siswa merasa malas 
dan jenuh sehingga pembela-
jaran tidak berhasil dan tidak 
sesuai apa yang kita harapkan 
sebagai guru. Pembelajaran 
menggunakan video dari ap-
likasi SOM, terbukti lebih men-
arik siswa dalam pembelajaran 
jarak jauh ( PJJ ), siswa menjadi 
lebih bersemangat karena wa-
laupun pembelajaran daring 
tetapi mereka dapat melihat 
gurunya dalam video pembe-
lajaran. Jangan biarkan siswa-
siswi kita menjadi generasi pan-
demi yang malas, mager, PW, 
bahkan tidak produktif, yang 
kesehariannya hanya meng-
habiskan waktu berjam-jam 
untuk bermain game online. 
Save Education !!! (*)

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Samsul Nurfaidah, S.Pd. SD
Guru Kelas VI SDN Gumingsir - 

Wanadadi Banjarnegara 

l h

Pendekatan Komunikatif dalam Bahasa 
Indonesia Target Pembelajaran Tercapai

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Ariyanto, S.Pd.SD., M.Pd.

Guru SD Negeri Wanurojo, 
Kemiri, Purworejo

BAHASA merupakan unsur 
penting dalam kehidupan banyak 
manfaat yang bisa kita dapatkan. 
Bahasa merupakan alat komu-
nikasi yang digunakan untuk 
menjalin hubungan dengan 
orang lain mengambil dari 
pengertian bahasa. Menurut 
Sunaryo (2000), bahasa di dalam 
struktur budaya ternyata me-
miliki kedudukan, fungsi serta 
peran ganda, bahasa sendiri 
adalah sebagai akar serta produk 
budaya yang sekaligus berfungsi 
sebagai sarana berfi kir dan sa-
rana pendukung pertumbuhan 
serta perkembangan teknologi 
dan ilmu pengetahuan.

Mengembangkan ilmu penge-
tahuan khususnya dalam pem-
belajaran bahasa Indonesia perlu 
diberikan perhatian khusus agar 
dapat mencapai tujuan pembe-
lajaran yang telah direncanakan. 
Perencanaan pembelajaran yang 
disusun guru didalam RPP tertulis 
adanya metode pembelajaran 
dan pendekatan. Pendekatan 
yang digunakan dalam pembela-
jaran bahasa Indonesia kelas V di 
SDN Wanurojo yaitu pendekatan 
komunikatif. Pendekatan komu-
nikatif adalah suatu pendekatan 
yang bertujuan untuk membuat 
kompetensi komunikatif sebagai 
tujuan pembelajaran bahasa, 
juga mengembangkan prosedur-
prosedur bagi pembelajaran 
empat keterampilan berbahasa 
(menyimak, membaca, berbicara, 
dan menulis), mengakui dan 
menghargai saling ketergantun-
gan bahasa Menurut Littiewood 
(dalam Rofi ’uddin, 2009).

Pendekatan komunikatif ber-
orientasi pada proses belajar-
mengajar bahasa berdasarkan 

tugas dan fungsi berkomunikasi. 
Prinsip dasar pendekatan ko-
munikatif ialah: a) materi harus 
terdiri dari bahasa sebagai alat 
komunikasi, b) desain materi 
harus menekankan proses 
belajar-mengajar dan bukan 
pokok bahasan, dan c) materi 
harus memberi dorongan kepada 
pelajar untuk berkomunikasi 
secara wajar. Penerapan yang 
dilakukan pada siswa kelas V 
di SDN Wanurojo dengan cara 
guru membiasakan komunikasi 
dalam kehidupan sehari meng-
gunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Pembiasaan 
yang dilakukan bermaksud agar 
siswa mengalami ketergangun-
gan dalam menggunakan bahasa 
Indonesia untuk berkomunikasi 
dengan teman di lingkungan be-
lajar. Kendala yang kami hadapi 
pada kelas V di SDN Wanurojo 
seringkali siswa masih menggu-
nakan bahasa jawa yang kurang 
sopan dalam berbicara dengan 
bapak atau ibu guru yang ada 
di sekolah.  Langkah yang kami 

dilakukan dalam mengantisipasi 
agar siswa tidak melanjutkan 
pembicaraan menggunakan 
bahasa jawa makan guru kelas 
mengingatkan sisw agar dapat 
menggunakan bahasa indonesai 
yang baik apabila tidak dapat 
menggunakan bahasa jawa yang 
baik dan sopan. Guru juga menu-
liskan catatan terkait pelanggaran 
dalam menggunakan bahasa 
kepada guru dan mengevaluasi 
diakhir proses pembelajaran 
pada hari saat berlangsung.

Beberapa peningkatan didapat-
kan dalam penerapan pendeka-
tan komunikatif, muncul dalam 
beberapa  hal. Peningkatan yang 
didapatkan pertama dalam pem-
biasaan siswa dalam komuni-
kasi sedikit demi sedikit mulai 
merubah kebiasaan dalam berbi-
cara dengan guru dan juga teman 
dengan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. 
Peningktan lain yang dapat dilihat 
dari peningkatan hasil belajar ba-
hasa Indonesia di SDN Wanurojo, 
dan juga siswa lebih merasa asyik 
dan aktif dalam mengikuti pembe-
lajaran dengan adanya penerapan 
pendekatan komunikatif.

Kesimpulan dalam penerapan 
pendekatan komunikatif dalam 
mata pelajaran bahasa Indonesia 
pada kelas V di SDN Wanurojo 
banyak hal positif yang didapat-
kan dalam proses pembelajaran. 
Hasil yang didapatkan dalam 
proses pembelajaran siswa lebih 
aktif dalam pembelajaran dengan 
lebih sering dalam mengutarakan 
pendapat, tidak hanya guru yang 
aktif dalam proses pembelajaran. 
Peningkatan yang lain adalah 
peningkatan hasil belajar siswa 
dikahir proses pembelajaran. (*)
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Kegiatan pembelajaran pada 
dasarnya selalu terkait den-
gan bagaimana membelajarkan 
siswa agar mudah menerima 
materi pelajaran yang diberikan 
oleh guru. Permasalahan yang 
sering dijumpai ,khususnya 
pada mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam, siswa sering 
mengalami kesulitan dalam 
menghafal materi ayat-ayat Al 
Qur’an pilihan. Hal ini disebab-
kan kemampuan membaca 
siswa yang belum lancar dan 
alokasi waktu pelajaran yang 
terbatas.  Kondisi demikian se-
belumnya juga terjadi di SMPN 
11 Purworejo. Setiap pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang 
terkait materi hafalan ayat-ayat 
Al Qur’an, siswa sering menge-
luh sulit menghafal dan pada 

akhirnya tidak hafal ketika diuji 
praktik hafalannya. 

Untuk mengatasi kesulitan 
siswa dalam menghafal ayat-
ayat Al Qur’an tersebut perlu 
penerapan metode yang tepat 
dan efektif. karena metode pem-
belajaran yang digunakan akan 
turut menentukan berhasil dan 
tidaknya suatu proses belajar 
mengajar. Menurut Hamruni 
(2008:108) Keberhasilan proses 
pembelajaran, menurut para ahli 
pendidikan Islam sangat tergan-
tung pada pemilihan metode 
pembelajaran yang digunakan. 
Metode pembelajaran yang tidak 
tepat akan membuat proses 
pembelajaran tidak efektif, hal 
ini akan menjadi penghambat 
kelancaran proses pembelajaran.

Sebenarnya ada beberapa 

metode yang dapat digunakan 
dalam meningkatkan kemam-
puan menghafal materi ayat-ayat 
Al Qur’an pilihan bagi siswa. 
Salah satunya melalui metode 
pembiasaan. Pembiasaan 
adalah sesuatu yang secara 
sengaja dilakukan berulang-
ulang agar sesuatu itu dapat 
menjadi kebiasaan. Sehingga 
dengan praktik dan mengalami 
secara kontinue, anak akan lebih 
mudah menangkap apa yang 
diajarkan dan senantiasa akan 
mereka ingat, membekas men-
jadi inner experience (Warsah, 
et.al., 2020). 

Pembiasaan yang dilakukan 
di SMPN 11 Purworejo dalam 
meningkatkan kemampuan 
menghafal materi ayat-ayat Al 
Qur’an pilihan adalah dilakukan 

dengan cara: pertama, di masa 
awal semester materi ayat-ayat 
Al Qur’an pilihan selalu dibaca 
rutin oleh guru PAI dan siswa 
secara bersama-sama di setiap 

awal pembelajaran sebelum 
mulai kegiatan belajar menga-
jar dan dilakukan pengulangan 
dua sampai tiga kali. Kedua, di 
pertengahan semester siswa 
sudah tidak membaca lagi. 
Siswa sudah mulai bisa meng-
hafal ayat-ayat tersebut secara 
bersama-sama dengan dengan 
panduan dan pantauan guru 
tanpa melihat teks. Dilakukan 
setiap awal pembelajaran dan 
dilakukan pengulangan dua 
sampai tiga kali. Kenapa harus 
diulang-ulang? Karena Inti dari 
pembiasaan ialah pengulan-
gan. Melalui pengulangan, 
kebiasaan (karakter) yang me-
lekat pada diri siswa nantinya 
siswa tidak perlu memerlukan 
pemikiran yang banyak untuk 
menghafal. Selanjutnya yang 

ketiga, di akhir semester siswa 
sudah benar-benar meng-
hafal dengan baik ayat-ayat 
Al Qur’an pilihan tersebut se-
cara mandiri. Sebagai contoh 
jika guru setiap masuk kelas 
mengucapkan salam, itu telah 
dapat diartikan sebagai usaha 
membiasakan. Begitu juga 
ketika guru PAI setiap masuk 
kelas mengajak siswanya un-
tuk membaca dan menghafal 
bersama-sama materi ayat-
ayat Al Qur’an pilihan, meski-
pun hanya dua sampai tiga 
kali saja dari satu pertemuan 
ke pertemuan berikutnya se-
cara konsisten. Maka kegiatan 
pembiasaan ini akan mampu 
meningkatkan kemampuan 
hafalan peserta didik dengan 
baik. Sehingga siswa dapat 

menghadapi kegiatan Penilaian 
Akhir Semester dengan lebih 
percaya diri karena benar-benar 
hafal materi ayat-ayat Al Qur’an 
pilihan yang telah diajarkan dan 
yang akan diujikan. 

Metode pembiasaan ini ter-
bukti mampu meningkatkan 
kemampuan hafalan siswa 
dengan baik dan ramah anak. 
Dimana siswa merasa tidak 
terbebani dan pada akhirnya 
mampu hafal dengan sendirinya. 
Dengan demikian pembiasaan 
merupakan salah satu metode 
pembelajaran yang dapat diter-
apkan tidak hanya dalam hal 
menghafal ayat saja, namun 
dapat digunakan juga dalam 
hal pembiasaan hal baik lainnya 
seperti pembiasaan karakter, 
ibadah, dan keimanan. (*) 

Pembelajaran Jarak Jauh 
yang sudah berjalan 2 tahun 
lebih akibat PANDEMI COVID 
19, benar – benar membuat  
peserta didik merasa jenuh dan 
bosan, karena hanya belajar dari 
rumah saja. Hal itu terjadi pada  
peserta didik  di kelas VIII D di 
SMPN 4 Purwantoro,mata pe-
lajaran bahasa Inggris .Banyak 
peserta didik yang  tidak mau 
mengikuti Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ) dan mengerjakan 
tugas , pasip saat pembelaja-
ran, kususnya di materi KD.4.3 
tentang an Obligation and a 
suggestion. Pada KD ini siswa 
diharapkan dapat menyusun 
teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis sangat pendek 

dan sederhana yang melibatkan 
tindakan memberi dan meminta 
informasi terkait keharusan, la-
rangan, dan himbauan, dengan 
memperhatikan fungsi social, 
struktur teks, dan unsur keba-
hasaan yang benar dan sesuai 
konteks.Peser ta didik masih 
kesulitan dan kurang antusias, 
kurang aktif dalam mengikuti 
PJJ.Sehingga nilai yang dicapai 
peserta didik masih dibawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal.
Dengan kondisi seperti ini maka 
dibutuhkan media yang lansung 
melibatkan peserta didik dalam 
pembelajaran. 

Salah satu media yang penu-
lis terapkan adalah prezi video. 
Prezi adalah sebuah perangkat 

lunak untuk presentasi berbasis 
internet (SaaS). Pada Prezi, 
teks, gambar, video, dan media 
presentasi lainnya ditempat-
kan di atas kanvas presentasi, 
dan dapat dikelompokkan 
dalam bingkai – bingkai yang 
telah disediakan. Sehingga 
Prezi video sangat efektif untuk 
Pembelajaran Jarak Jauh .  
Pada Prezi video penulis  bisa 
langsung memberi pertanyaan 
kepada peserta didik (https : 
// prezi.com > Tanya-jawab) 
Dengan demikian peserta didik 
akan lebih ter tarik dan aktif 
mengikuti Pembelajaran Jarak 
Jauh.

 Menurut Adam Somlai- 
Fischer yang ditulis 20 March 

2020 Prezi video is you and 
your lesson together.Peserta 
didik  kita belajar dari rumah 

dan mereka sudah merindukan 
guru – gurunya.Belajar dari 
buku dan layar tidak sama 
dengan  tatap muka dengan 
gurunya.Tetapi  melalui tehnol-
ogy kita masih dapat men-
ghubungkan dengan suatu 
cara yang sangat dikenal oleh 
peser ta didik  kita. Dengan 
pembuatan video, guru dapat  
memper tahankan hubungan 
yang kita miliki di kelas, hal itu 
membuat  kepercayaan yang 
lebih banyak  dari peser ta 
didik  kepada gurunya. Peserta 
didikmu  percaya padamu. 
Beberapa keunggulan prezi : 
Pertama, tampilan tema yang 
lebih bervareasi dibandingkan 
dengan power point. Kedua, 

menarik ketika dalam metode 
presentasi, dengan menggu-
nakan tehnologi ZUI ( Zooming 
User Interface ). Ketiga, lebih 
simple dalam hal pembuatan 
animasi. Keempat, pilihan tema 
tema keren yang bisa diunduh 
secara online. Dengan demiki-
an Presi video merupakan 
media yang efektif bagi guru 
dan peser ta didik terutama 
dalam PJJ.

Dengan menggunakan Prezi 
Vidio pembalajaran bisa me-
nyenangkan ,peser ta didik  
ikut serta pada materi, peserta 
didik merasa  terlibat lang-
sung dalam pembelajaran. 
Peser ta didik menjadi aktif 
dalam pembelajaran terbukti 

banyak diantara peserta didik 
yang mengerjakan tugas, men-
jawab pertanyaan – pertanyaan 
yang diberikan penulis .Dari 
tugas yang diberikan secara 
mandiri dan secara kelompok 
peserta didik mengalami ban-
yak peningkatan, peserta didik  
menjadi aktif , lebih senang 
dan antusias  sehingga hasil  
yang diperoleh peserta didik  
kelas VIII D lebih bagus dan  
melampaui KKM.

Dengan demikian media 
pembelajaran Prezi Vidio sesuai 
untuk meningkatkan kemam-
puan an Obligation and a sug-
gestion pada peserta didik kelas 
VIII D di SMPN 4 Purwantoro 
Kabupaten Wonogiri. (*)

Oleh:
Habib Bahrodin

Guru PAI SMPN 11 
Purworejo

Oleh:
Karni B, S.Pd.

Guru bahasa Inggris 
SMPN 4 Purwantoro, 

Wonogiri

Oleh:

Oleh:

Metode Pembiasaan Tingkatkan Kemampuan Hafalan Siswa

Prezi Vidio Tingkatkan Kemampuan PJJ Bahasa Ingriis

ARTIKEL ILMIAH POPULER

ARTIKEL ILMIAH POPULER

JATENG POS
SENIN, 30 MARET 2020

JATENG POS
RABU, 29  SEPTEMBER 2021

PTM TERBATAS: PTM terbatas bertahap Szdzn Kemijen 03 kota Semarang 
berjalan lancar.

PTM TERBATAS: PTM terbatas bertahap Szdzn Kemijen 03 kota Semarang 
berjalan lancar.

KARYA: Hasil karya siswa kelas 6 SDN.Tugurejo 03 membuat lampu 
Traffi  c ligt dengan rangkaian listrik seri dan paralel.

MONITORING: Trima kasih Bapak d Ibu Monitiring dan mototivasi dari 
Disdik Kota Semarang dan Korsatpen Semarang Tengah  pelaksanaan KSN 
Mat dan Sains 2 siswa di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1.

WORKSHOP: Guru SMPN 44 kota Semarang mengikuti workshop literasi 
numerasi matimatika mendampingi mahasiswa kampus mengajar.

KARYA: Hasil karya siswa kelas 6 SDN.Tugurejo 03 membuat lampu 
Traffi  c ligt dengan rangkaian listrik seri dan paralel.

SONGSONG PTM: Menyongsong PTM Terbatas SDN Pendrikan Lor 01 
mendapat bantuan Hand Wash dan Handsanitizer dari PT Kino Indonesia.
Salam Sehat Selalu.

NEGATIF: Siswa siswi Jomblang 01 telah di swab antigen dari puskesmas 
Candilama dan hasilnya semua negatif.

PTMT SMP 17 SEMARANG :Siswa SMP 17 Semarang tampak antusias 
ikuti pembelajaran tatap muka.Pembelajara secara shifting tetap sesuai 
prokes.Tampak pula siswa memanfaatkan amdroid untuk belajar.
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BAHASA Indonesia selain sebagai 
alat komunikasi juga berfungsi 
sebagai alat dalam mempelajari 
literasi bacaan. pendidikan Bahasa 
Indonesia merupakan salah satu 
aspek penting yang perlu diajarkan 
kepada para siswa disekolah. Maka 
pelajaran ini kemudian diberikan 
sejak masih dibangku SD karena 
dari situ diharapkan siswa mampu 
menguasai , memahami dan dapat 
mengimplementasikan ketrampilan 
berbahasa seperti membaca, meny-
imak dan berbicara. Materi Bahasa 
Indonesia pada kelas IV tema 8 
membahas tentang Identifikasi 
tokoh dalam teks fi ksi. Materi ini 
dijelaskan lebih rinci pada Kompe-
tensi dasar (KD) 3.9 Mencermati 
tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 
fi ksi. dan Kompetensi Dasar (KD) 
4.9 Menyampaikan hasil identifi kasi 
tokoh-tokoh yang terdapat pada teks 
fi ksi secara lisan, tulis, dan visual.

Aktifi tas pembelajaran Baha-
sa Indonesia yang berlangsung 
dikelas IV SDN 01 Kesesirejo, ke-
camatan Bodeh, Kabupaten Pema-
lang pada materi hasil identifi kasi 
tokoh-tokoh yang terdapat pada 
teks fiksi cenderung sulit untuk 
bisa mencapai ketuntasan, karena 
siswa tidak fokus dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Banyak 
siswa yang kurang antusias dalam 
belajar Bahasa Indonesia pada ma-
teri tersebut. Mereka menganggap 
materi itu sulit yang menyebab-
kan siswa kurang ter tarik untuk 
mengikuti pembelajaran dikelas. 
Sehingga dibutuhkan penggunaan 
model pembelajaran yang bisa 
menumbuhkan minat belajar siswa.

Model pembelajaran think pair 
share (TPS) merupakan salah satu 
model pembelajaran kooperatif. 
Model ini mengedepankan siswa 
untuk berperan aktif bersama den-
gan teman kelompoknya dengan 
cara berdiskusi untuk memecahkan 
suatu permasalahan. Menurut 
Frank Lyman (1997:209), think pair 
share merupakan suatu cara yang 
efektif untuk membentuk variasi 
suasana diskusi kelas. Bebera-
pa keunggulan model ini adalah 
think pair share meningkatkan 
kemampuan siswa karena siswa 
mengingat dan menyampaikannya 
kepada siswa lain yang masih 
dalam kelompokya. Siswa saling 
menyampaikan idenya dalam 
menyelesaikan permasalahan ber-
sama dengan teman kelompoknya.

 Adapun langkah langkah pem-
belajaran dalam menggunakan mod-
el think pair share adalah sebagai 
berikut : Pertama,  Guru menjelaskan 
tujuan pembelajaran yang akan dica-
pai dilanjutkan dengan memberikan 
appersepsi mengenai materi yang 
disampaikan. Kedua, Guru men-

yampaikan  materi tentang Teks Fiksi 
baik defi nisi, Struktur teks maupun 
unsur kebahasaan didalamnya. Ke-
tiga, Guru memberikan sebuah teks 
fi ksi kepada siswa kemudian siswa 
diberikan waktu untuk menganalisis 
tokoh pada isi teks tersebut Keempat, 
siswa diminta untuk berpasangan 
guna mendiskusikan hasil analisis 
pada teks yang dibagikan. Kelima, 
Setelah di diskusikan dengan pas-
angan, kemudian mereka diminta 
untuk mempresentasikan hasil di-
skusi di depan kelas, setelah itu 
siswa dari kelompok lain diminta 
untuk menanggapi hasil presentasi. 
Terakhir. Guru mengajak siswa 
untuk menarik kesimpulan bersama 
tentang identifikasi tokoh dalam 
teks fi ksi. 

Berdasarkan hasil analisis nilai 
Penilaian Harian Bahasa Indonesia  
pada materi Analisis Tokoh dalam 
cerita fi ksi di SDN 01 Kesesirejo, 
kecamatan Bodeh, Kabupaten 
Pemalang diperoleh rata-rata nilai 
siswa 86,7 dan siswa tuntas men-
capai standar ketuntasan sebanyak 
95,73 %. Berdasarkan hal tersebut, 
maka dapat disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan model Think 
Pair Share akan menumbuhkan 
kreativitas dan keaktifan siswa 
dalam proses pembelajaran Ba-
hasa Indonesia. Sehingga siswa 
tidak jenuh atau bosan selama 
proses pembelajaran dan hasil 
belajar siswa pun meningkat jika 
dibandingkan dengan model pem-
belajaran sebelumnya. Dengan 
Think Pair share pembelajaran 
Bahasa Indonesiapun menjadi lebih 
menyenangkan dan bermakna. (*)

Optimalkan Belajar Membaca 
Pemahaman Teks Narasi de ngan SQ3R

Tuntaskan  Belajar Mengidentifi kasi
Tokoh Teks Fiksi dengan TPS

ARTIKEL ILMIAH POPULER ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
T ejo Suprapto, S. Pd. SD
Guru SDN 01 Kesesirejo, 

Kec. Bodeh, Kab.Pemalang

PERCAYA Diri (Self Confi dence) ada-
lah meyakinkan pada kemampuan 
dan penilaian (judgement) diri sendi-
ri dalam melakukan tugas dan memi-
lih pendekatan yang efektif. Hal ini 
termasuk kepercayaan atas kemam-
puannya menghadapi lingkungan 
yang semakin menantang dan ke-
percayaan atas keputusan atau 
pendapatnya. Rasa percaya diri 
memang sangat diperlukan dalam 
menjalani hidup, termasuk dalam 
perjuangan meraih cita-cita

Banyak Pelajar di SMA N 1 Subah 
khususnya pelajar katolik mengira 
kepercayaan diri adalah hal yang tak 
bisa dipelajari. Mereka menganggap 
rasa percayaan diri berasal dari takdir, 
sehingga membuat mereka malas 
untuk berusaha mengembangkan 
dan melatih rasa percaya dirinya. 
Pelajar Katolik  merasa bahwa percaya 
diri masih dalam sebuah angan-an-
gan sehingga ketika bersama-sama 
teman-temannya yang mayoritas 
beragama Islam, masih ada keraguan 
dalam membangun kebersamaan 
sebagai pelajar SMA N 1 Subah

Percayaan diri adalah hal yang 
muncul seiring berjalannya waktu. 
Ada beberapa orang yang sudah 
nampak rasa percaya diri penuh 
sejak masih bayi. Rasa percaya diri 
itu muncul dari kombinasi pola asuh 
dan peristiwa yang terjadi di masa 
perkembangan. Dan butuh waktu 
untuk mengembangkannya.  Dengan 
berusaha mengembangkan rasa 
percaya diri,maka seseorang akn 
turut berkembang menjadi manusia 
yang lebih baik. Hal ini yang menun-

jukkan bahwa rasa percaya diri dapat 
dikembangkan dengan kesediaanya 
berelasi dengan orang lain.

Namun dalam kehidupan ini kita 
harus berhati-hati. Karena dapat 
menimbulkan kesombongan pada 
dirinya bila rasa percaya diri muncul 
secara berlebihan, Rasa percaya diri 
bisa muncul secara berlebihan yang 
mengarah pada kesombongan, yakni 
perasaan rendah diri berlebihan dan 
merasa dirinya lebih baik dari orang 
lain sehingga menjadi arogan  

Untuk membangun kembali dan 
mempertahankan rasa percaya diri 
kendaknya berpikir positif, Hal ini 
merupakan Kunci utama dari segala 
peluang adalah mengenali potensi 
diri. Dengan mengenali kelebihan 
yang dimiliki menjadikan tahu tujuan 
hidup dan sadar potensi lain yang 
perlu dikembangkan. Dan Jauhkan 
pemikiran keterbatasan agar tidak 
terkekang.

Untuk mengembangkan rasa 
percaya diri diperlukan juga sikap 

mengenal diri sendiri sebagai langkah 
awal meningkatkan kepercayaan diri, 
sebagaimana mengenali potensinya. 
Seseorang perlu juga mengetahui 
hal-hal yang menjadi keterbatasan, 
baik yang berasal dari diri sendiri 
maupun lingkungan sekitar.

Selain berpikir positif dan men-
genal diri sendiri membangun rasa 
percaya diri juga perlu melihat po-
tensi yang dimiliki dengan cara 
melakukan hobi yang sekiranya bisa 
membuat tenang dan membantu 
mengekspresikan emosi. Misalnya 
ikut kelas yoga, les musik, atau 
kegiatan seni lainnya. Dengan begitu 
bisa seseorang dapat membangun 
relasi dengan orang lain, bahkan 
bisa meningkatkan rasa percaya diri 
terhadap orang laint 

Dengan memahami cara mem-
bangun rasa percaya diri dalam 
berelasi orang lain, Pelajar Katolik 
SMA N 1 Subah berusaha un-
tuk membangun percaya diri den-
gan berpikir positif terhadap orang 
yang berkeyakinan lain, mengenal 
diri sendiri dengan seksama dan 
mengembangkan bakat dan ke-
mampuan bersama teman-teman 
yang beragama Muslim sehingga  
tidak merasa dirinya sebagai pelajar 
minoritas di Sekolahnya. Mereka 
berusaha membaur bersatu dengan 
teman-temannya sebagai paguyuban 
pelajar SMA N 1 Subah. 

Kebersaman dalam membangun 
rasa percaya diri sebagai pelaj ar 
menjadi kekuatan dalam membentuk 
karakter seorang pelajar yang ingin 
maju dan berkembang. (*)

Pelajar Katolik Membangun Percaya Diri 
dalam Berelasi dengan Pelajar Umumnya 

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Yulius Idris Widiyana

Guru Agama Katolik SMA N 1 
Subah

MEMBACA merupakan salah satu 
ketrampilan dalam berbahasa. 
Ketrampilan ini sangatlah penting 
bagi siswa sekolah dasar. Menurut 
Kiswoyo (2015:31) tujuan dari 
ketrampilan membaca adalah 
bagaimana siswa dapat memper-
oleh informasi teks yang dibaca.  
Ketrampilan membaca tidaklah 
sebatas mengucapkan kata tetapi 
memahami informasi dari tulisan 
yang dibaca.salah satu materi 
mata pelajaran Bahasa Indonesia 
pada siswa kelas V adalh tks 
narasi. Hal ini dijabarkan lebih 
jelas pada Kompetensi Dasar (KD) 
3.5 yaitu memahami informasi 
dalam teks narasi. Materi Teks 
Narasi adalah sebuah teks atau 
bacaan yangmenceritakan tentang 
dongeng, fabel atau cerita rakyat 
yang berkembang pada suatu 
daerah. Memahami teks narasi ha-
ruslah dilakukan dengan cara yang 
teliti. Teks narasi membutuhkan 
pemahaman social culturalyang 
berbeda beda. Hal tersebut yang 
menjadikan siswa sulit untuk 
memashami materi ini. 

Proses pembelajaran teks nara-
si pada siswa kelas V SDN SDN 02 
Pododadi Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Pekalongan belumlah 
bisa mencapai target ketuntasan. 
Rata rata kelas yang diperoleh hanya 
54.75 dari keseluruhan siswa. Ang-
ka ketuntasn hanya 55 % dari jumlah 
seluruh siswa kelas V.Masih banyak 
anak yang mengobrol dan bermain 
pada saat guru menyampaikan 
materi. Guru dalam penyampaian 
materi juga sering menggunakan 
metode ceramah. Media yang digu-
nakan juga masih terlalu sederhana 

yaitu dengan pemanfaatan yang ada 
dilingkungan sekitar. sehingga anak 
menjadi cepat jenuh dan bosan. ha-
sil akhir yang dicapai masih banyak 
siswa yang belum mencapai angka 
ketuntasan minimum.permasalahan 
tersebut haruslah segera diatasi 
agar lebih kondusif. Salah satunya 
dengan menggunkan SQ3R. 

Metode SQ3R adalah cara 
membaca yang terdiri dari lima 
langkah,yaitu survey (mencermati 
teks bacaan), question (membuat 
pertanyaan), read (membaca teks 
dan dan mencari jawabannya), 
recite (mempertimbangkan jawa-
ban, mencatat, dan membahas 
bersama), dan review (meninjau 
ulang). Menurut Sumiati (2018:27) 
Metode SQ3R merupakan salah 
satu metode membaca yang siste-
matik dan mudah untuk dilakukan 
dalam kegiatan membaca untuk 
lebih mudah dan lebih cepat dalam 
menemukan pokok bacaan serta 
menggali iformasi lebih mendalam 
dalam teks bacaan secara efektif.. 
Adapun langkah pembelajaran yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 
Pertama, Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran dan menyampaikan  
materi Teks Narasi kepada para 
siswa. Kedua, Guru membagi siswa 
kedalam kelompok dan diberikan 
sebuah teks narasi beserta per-
tanyaan pada tiap kelompoknya. 
Ketiga, melakukan langkah langkah 
dalam SQ3R yaitu survey, dimana 
siswa diminta untuk membaca 
singkat tentang isi teks narasi. 
Tahap berikutnya adalah Question 
(Pertanyaan) membuat  kata kunci 
dalam pertanyaan yang disediakan. 
Selanjutnya Read (membaca) yaitu  
membaca cepat sesuai dengan 
point per tanyaaan yang sudah 
dibuat. Langkah berikutnya adalah 
Recite (Mempertimbangkan) per-
timbagkan jawaban yang didapat 
dengan anggota kelompok lainya. 
Langkah terahir adalah Review 
(mengulas) dimana hasil informasi 
terkait dengan bacaan dalam teks 
narasi di ulas bersama sama antar 
kelompok. 

Pelaksanaan pembelajaran teks 
narasi dengan megguakan metode 
SQ3R pada siswa kelas V SDN 02 
Pododadi Kecamatan Karanganyar 
Kabupaten Pekalongan sangatlah 
baik. Siswa yang sulit memahami 
informasi terkait dalam teks narasi 
menjadi mudah. Hasil beljar menjadi 
meningkat hingga mencapai angka 
ketuntasan sebesar 88.50 % dengan 
rata rata 85. Aktivitas pembelajaran 
dengan menggunakan metode 
SQ3R menjadi lebih hidup. Mereka 
merasa senang dalam mengikuti 
pembelajaran. Metode SQ3R san-
gatlah efektif untuk diterapkan pada 
pelajaran membaca. (*)

PENDIDIKAN akan mengala-
mi kemajuan selaras dengan 
perkembangan sumber daya 
manusia didalamnya. Sumber 
daya manusia merupakan salah 
satu komponen penting dalam 
berjalannya pendidikan. Selain 
itu, perkembangan pendidikan 
juga dipengaruhi oleh proses 
pembelajaran yang dikontrol 
oleh sumber daya manusia yai-
tu guru. Dedi Mulyasana (2012: 
155) menjelaskan bahwa pros-
es pembelajaran merupakan 
keseluruhan kegiatan yang 
dirancang untuk membelajarkan 
peserta didik. Guru sebagai 
pendidik memiliki posisi strat-
egis dalam mengatur proses 
pembelajaran. Guru memiliki 
hak prerogatif dalam mengatur 
jalannya proses pembelajaran. 
Guru dapat menentukan pola 
pembelajaran dalam melak-
sanakan proses pembelajaran. 
Penentuan pola pembelajaran 
yang ditawarkan oleh guru 
dapat mempengaruhi kelanca-
ran dalam proses pembelajaran. 
Proses pembelajaran akan me-
nemukan kenyamanan ketika 

dilaksanakan sesuai dengan 
kondisi dalam kelas pembelaja-
ran. Guru dalam menyampaikan 
proses pembelajaran diharap-
kan mampu mengkolaborasikan 
berbagai unsur pendukung 
pembelajaran. Salah satu unsur 
pembelajaran dalam proses 
pembelajaran yang penting 
adalah metode pembelajaran. 
Metode pembelajaran akan 
mempengaruhi desain pembe-
lajaran yang akan dilaksanakan 
oleh guru. 

Uno dan Nudin (2011:7) 
mengungkapkan bahwa metode 
pembelajaran dapat didefi-
nisikan sebagai cara yang digu-
nakan guru dalam menjalankan 
fungsinya dan merupakan alat 
untuk mencapai tujuan pem-
belajaran. Pemberian metode 
pembelajaran yang kurang 
tepat akan berdampak kepada 

proses pembelajaran yang 
kurang maksimal. Metode pem-
belajaran yang apa adanya yang 
dilakukan oleh guru dalam 
proses pembelajaran juga akan 
mempengaruhi perilaku anak 
didik didalam kelas belajar. 
Anak akan memberikan reaksi 
yang negatif pada saat proses 
pembelajaran. Anak didik ser-
ingkali akan memperlihatkan 
perilaku yang seenaknya sendiri 
diantaranya tidur dikelas, mela-
mun, sibuk dengan aktifi tasnya 
sendiri, dan bermain. Anak 
didik bahkan akan melakukan 
berbagai tindakan yang dapat 
mengganggu proses pembela-
jaran dan temannya. 

Proses pembelajaran pada 
jenjang pendidikan dasar me-
mang masih sering menampa-
kkan aktifi tas yang diluar kendali 
guru. Oleh karena itu, manajerial 

guru dalam mengelola proses 
pembelajaran dengan mengh-
adirkan metode pembelajaran 
adalah solusi yang tepat. Pemi-
lihan metode pembelajaran 
harus mengindahkan berbagai 
faktor misalnya keamanan, 
kenyamanan, ketertiban, ke-
bersihan dan kesehatan. Karena 

anak didik yang masih men-
duduki jenjang pendidikan dasar 
memiliki kerawanan yang tinggi 
terhadap berbagai virus dan 
penyakit. Selain itu, penggunaan 
metode pembelajaran sering-
kali teap membutuhkan media 
pembelajaran sebagai sarana 
pendukung berjalannya metode 
pembelajaran. Salah stu metode 
pembelajaran yang tepat dan 
sesuai dengan jenjang pen-
didikan dasar adalah metode 
tanya jawab. Metode tanya 
jawab akan menstimulan anak 
didik untuk aktif dalam proses 
pembelajaran. anak didik juga 
dituntut untuk mempersiapkan 
bahan pembelajaran agar siap 
dalam menjawab pertanyaan. 

Penulis sekaligus guru 
SDN 01 Jetakidul Kecamatan 
Wonopringgo Kabupaten Pe-
kalongan menerapkan metode 

pembelajaran tanya jawab 
pada materi tentang mengenal 
tata urutan perundang-un-
dangan. Pelaksanaan proses 
pembelajaran dengan metode 
pembelajaran tanya jawab 
dimulai guru mempersiapkan 
berbagai pertanyaan singkat 
terkait dengan materi. Pada 
saat proses pembelajaran 
dilaksanakan, guru menjelas-
kan kompetensi dasar, materi 
pembelajaran, tujuan pembela-
jaran dan metode pembelajaran 
yang dilaksanakan secara se-
derhana.  Guru membagi men-
jadi beberapa kelompok belajar 
yang terdiri dari 4-5 anggota. 
Guru menjelaskan metode 
pembelajaran tanya jawab den-
gan memberikan kisi-kisi awal 
kepada tiap kelompok untuk 
dipelajari. Guru menyampaikan 
beberapa pertanyaaan secara 

beruntun untuk semua kelom-
pok. Bagi kelompok yang siap 
menjawab memberikan tanda 
dengan mengangkat tangan 
dan suara yang khusus sesuai 
kesepakatan. Masing-masing 
kelompok berlomba untuk 
menjawab pertanyaan yang 
banyak. Kelompok yang men-
jawab pertanyaaan terbanyak 
akan mendapatkan apresiasi 
dari guru berupa penghargaan. 

Pada akhir pembelajaran, 
guru mengajak anak didik 
untuk membuat kesimpulan 
secara bersama-sama. Guru 
menutup proses pembelajaran 
dengan memberikan evaluasi 
sebagai bentuk review pem-
belajaran. Penulis merasakan 
bahwa proses pembelajaran 
menggunakan metode pem-
belajaran tanya jawab dapat 
meningkatkan minat anak didik 
dalam mengikuti proses pem-
belajaran dengan baik. Anak 
didik nampak bersemangat da-
lam mengikuti proses pembe-
lajaran dan hasil pembelajaran 
anak didik meningkat secara 
signifi kan. (*)

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Sony Krisnindito, S.Pd.SD

SDN 01 Jetakidul 
Kecamatan Wonopringgo 
Kabupaten Pekalongan

Metode Tanya Jawab pada Pembelajaran 
Urutan Perundang-undangan

Oleh:
Herni Deviyanti, S.Pd
Guru SDN 02 Pododadi 

Kec. Karanganyar 
Kab. Pekalongan

ZOOM Tingkatkan Pemahaman Siswa 
tentang Pola Irama dalam Lagu

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Susanti,S.Pd.SD
SDN Ngasinan 02 

Kabupaten Sukoharjo

SBdP merupakan salah satu mata 
pelajaran dalam kurikulum pendi-
dikan di Sekolah Dasar. Dengan 
mempelajari SBdP, siswa diharapkan 
dapat mengetahui bentuk dan variasi 
pola irama dalam sebuah lagu.

Bunyi dihasilkan dari benda yang 
bergetar. Bunyi panjang dan bunyi 
pendek dapat disusun membentuk 
sebuah pola irama. Pola irama adalah 
susunan tertentu panjang pendek 
bunyi pada lagu. Pola irama dapat 
dimainkan dengan entakan kaki, 
tepuk tangan dan botol yang dipukul. 
Pola irama dibedakan menjadi dua, 
yaitu pola irama rata dan pola irama 
tidak rata. Pola irama yang baik dan 
benar akan menimbulkan bunyi yang 
terdengar merdu.

Pemahaman siswa tentang 
bentuk dan variasi Pola Irama dalam 
sebuah lagu pada  mata pelajaran 
SBdP  kelas III semester 1 SDN 
Ngasinan 02 masih rendah. Siswa 
belum memahami  materi karena 
kurangnya waktu  tatap muka sela-
ma masa pandemi ini. Agar siswa 
lebih mudah memahami materi 
yang dipelajari sebaiknya guru 
menggunakan media pembelajaran  
yang sesuai.

Selama masa PPKM ini, sistem 
pembelajaran masih menggunakan 
pendekatan sistem dalam jaringan 
(Daring) karena situasi yang belum 
memungkinkan untuk bertatap muka 
di kelas. Pembelajaran daring ini 
dilaksanakan sebagai kelas pem-
belajaran dalam jaringan (internet) 
dengan menggunakan perantara 
gawai dan laptop/ komputer.

Pembelajaran daring merupakan 

program penyelenggaraan kelas 
pembelajaran dalam jaringan untuk 
menjangkau kelompok target yang 
masif dan luas. Melalui jaringan, 
pembelajaran dapat diselenggarakan 
secara masif dengan peserta yang 
tidak terbatas. Pembelajaran daring 
dapat saja diselenggarakan dan dii-
kuti secara gratis maupun berbayar 
(Bilfaqih, 2015:1)

Aplikasi Zoom adalah media 
pembelajaran yang menggunakan 
perangkat seluler atau komputer 
untuk melakukan sebuah meeting 
hingga konferensi video dan au-
dio. Dengan menggunakan aplikasi 
Zoom, guru bisa membuat penjad-
walan  untuk meeting kelas baru 
yang sudah dijadwalkan sehingga 
siswa lebih disiplin waktu dalam 
mengikuti pembelajaran. Apalagi 
dengan adanya bantuan kuota inter-
net dari pemerintah yang membantu 
pelaksanaan pembelajaran daring 
ini. Diharapkan semua siswa bisa 
mengikuti kegiatan pembelajaran 
secara daring dengan baik.

Pada pembelajaran SBdP kelas 
III SD Negeri Ngasinan 02, guru 
menggunakan media pembelajaran 
Zoom untuk meningkatkan pema-
haman siswa tentang bentuk dan 
variasi pola irama dalam lagu.

Guru dapat memanfaatkan 
aplikasi Zoom untuk berinteraksi 
langsung dengan siswa. Guru bisa 
melakukan komunikasi dua arah 
dengan para siswa seperti di dalam 
kelas. Guru dapat membagikan 
materi pelajaran atau soal latihan 
dan bertanya jawab secara langsung 
secara daring dengan adanya inter-
net. Bahkan guru dan siswa dapat 
bersama-sama mempraktikkan cara 
menyanyikan lagu dengan menggu-
nakan pola irama yang benar. Guru 
dapat membagikan video sebuah 
lagu dan teksnya pada layar sambil 
bernyanyi bersama siswa.

Aplikasi Zoom tidak hanya mam-
pu melakukan panggilan video satu 
lawan satu saja, tapi juga bisa 
dalam grup yang beranggotakan 
banyak orang. Selain panggilan 
video, guru juga dapat berkirim 
pesan teks, persentasi berbagai 
fi le maupun berbagi layar sehingga 
dapat melakukan persentasi dan 
terjadi interaksi secara langsung 
dengan siswa. Penggunaan aplikasi 
Zoom masih sering digunakan karena 
memudahkan guru dalam mengelola 
pembelajaran secara tatap muka 
sehingga dapat menyampaikan infor-
masi secara cepat dan akurat kepada 
siswa tanpa harus bertemu. Zoom  
ini juga mudah diakses oleh setiap 
peserta di kalangan pelajar saat 
masa pandemi ini. (Kevin, 2020). (*)
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Sambungan Pati Pos NELAYAN

Sambungan Pati Pos 300

Sambungan Pati Pos BUPATI

Sambungan Pati Pos PENENTUAN

Mereka juga mengibarkan po-
tongan kain putih di atas kapal 
dan mengenakan kostum po-
cong saat berujukrasa di banta-
ran Sungai Silunggonggo turut 
Desa Bendar, Kecamatan Juwana, 
(28/9) kemarin.

Ketua Paguyuban Nelayan 
Mina Santosa, Heri Budianto 
mengatakan, dengan adanya PP 
Nomor 85 Tahun 2021 sungguh 
sangat memberatkan nelayan. 
Karena terjadi kenaikan PNBP 
dan PHP hingga mencapai 4 
kali lipat.

“Kenaikan ini sangat tidak ma-

suk akal dan sangat memberat-
kan nelayan. Untuk membayar 
PNBP dan PHP saja, pendapatan 
nelayan sudah minus. Kalau ini 
diberlakukan, maka kami akan 
mogok melaut,” katanya.

Menurutnya, munculnya PP terse-
but bukan membantu namun justru 
memberatkan para nelayan.

“ Di masa pandemi COVID-19, 
pemerintah seharusnya membuat 
kebijakan yang melindungi rakyat, 
bukan malah mencekik rakyat.
Kami minta agar PP 85 tersebut 
dicabut. Kalau tidak dicabut, kami 
nelayan akan melakukan mogok 

masal melaut tingkat nasional,” 
tegasnya.

Dia menambahkan, untuk 
kenaikan PNBP dan PHP yang 
sebelumnya hanya Rp 50 juta, 
tapi karena adanya itu, kenai-
kannya pun mencapai Rp 350 
juta pertahun. Padahal, untuk 
pendapatan kapal kantong ber-
jaring sekali melaut tidak sampai 
sebesar itu.“Untuk PHP sebelum-
nya hanya Rp 500 ribu per Gross 
Ton (GT), tetapi sekarang naik 
400 persen menjadi Rp 3,3 juta 
per GT. Sedangkan untuk PNBP 
yang sebelumnya hanya Rp 40 

ribu, sekarang menjadi Rp 268 
ribu per GT. Ini sanagat berat 
sekali,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator 
aksi, Fauzan Nur Rokhim men-
gatakan, munculnya PP 85 ini 
sangat memberatkan nelayan, 
terutama pada Pasal 2 (4). Sebab, 
dalam pasal tersebut terdapat 
penarikan praproduksi dan 
pascaproduksi.

“Lebih parahnya lagi, harga 
patokan ikan (HPI) itu tidak 
sesuai dengan HPI yang ada di 
pasaran. Sementara HPI yang 
ditentukan pemerintah itu lebih 

berat. Kalau sebelumnya mis-
alnya HPI itu Rp 6000, terjadi 
kenaikan 100 persen, yaitu Rp 
12.000,” katanya.

Menurutnya, dengan penerapan 
pola pajak yang seperti itu, para 
nelayan tidak ada yang sanggup. 
Justru kebijakan tersebut sangat 
mencekik para nelayan.

Dia menambahkan, sebelum 
adanya PP Nomor 85 terse-
but, para nelayan juwana juga 
kurang sejahtera. Sebab, selama 
tujuh bulan melaut, Anak Buah 
Kapal (ABK) terkadang hanya 
mendapatkan Rp.2,5 juta. Ini 

karena berbagai penarikan pajak 
yang ada.

“Apalagi dengan adanya PP 
yang naiknya sampai 400 persen. 
Ini sangat memberatkan. Kalau 
PP ini tidak dicabut, kami akan 
melakukan mogok melaut na-
sional,” tegasnya.

Karena itu, nelayan menyatakan 
sikap menolak kenaikan PNBP 
dan Pungutan Hasil Perikanan 
(PHP) sebesar 150-400 persen 
yang tertuang dalam PP No. 85 
Tahun 2021, Kepmen Nomor 86 
Tahun 2021, Kepmen Nomor 87 
Tahun 2021. (gus)

dasar. Diharapkan santunan ini dapat 
memberikan kebahagiaan, terlebih 
anak yatim yang orang tuanya me-
ninggal akibat terpapar Covid-19. 

‘’LAZISNU Kudus turut prihatin 
atas apa yang dialami anak-anak 
yatim ini. Kita ingin membagi ke-
bahagiaan kepada mereka disituasi 

sekarang ini,’’ imbuhnya.
Fahmi menyebut, alasan memberi-

kan santunan sepeda karena mereka 
membutuhkan alat transportasi 
untuk pergi ke sekolah, mengaji, les, 
kegiatan ekstrakurikuler maupun 
kegiatan lain yang menyangkut pen-
didikan. Bahkan bisa dimanfaatkan 

untuk pergi berziarah ke makam 
orang tuanya.

‘’Sepeda ini multi fungsi dan 
memberikan manfaat bagi mer-
eka,’’ jelasnya.

Disinggung total jumlah sepeda 
yang telah disalurkan selama ini, 
Fahmi memaparkan, pada tahun 

pertama telah disalurkan sebanyak 
100 unit yang diserahkan di Gedung 
Menara Kudus. Tahun kedua se-
banyak 150 unit yang diserahkan 
di halaman Pendapa Kabupaten 
Kudus.

‘’Tahun ketiga ini ada sebanyak 
300 unit. Alhamdulillah setiap 

tahun terus bertambah,’’ katanya.
Salah satu penerima santunan 

sepeda, Fiki Lestari Indah Kirani 
(10) warga Desa Prambatan Lor, 
Kecamatan Kaliwungu mengaku 
bersyukur mendapat santunan 
sepeda. Nantinya, sepeda ini 
akan digunakan untuk sekolah 

dan mengaji.
Senada, M Reza Siril Wafa (9) 

warga Desa Cranggang, Kecamatan 
Dawe juga mengaku bersyukur 
dan mengucapkan terimakasih 
atas santunan yang diberikan.

‘’Sepedanya nanti untuk sekolah 
dan mengaji,’’ kata Reza. (han/gus)

Haryanto mengaku menyam-
but dan mengapresiasi program 
Perempuan Bersuara Mengawasi 
JKN-KIS, yang diluncurkan di 
Pendopo Kabupaten Pati terse-
but.

Bupati mengaku senang dan 
berterima kasih kepada AKATIGA 
yang telah bekerja sama dengan 
Fatayat NU untuk ikut mengawasi 
di lapangan.

Sementara itu, Ketua PC Fatayat 

NU Kabupaten Pati Asmonah 
mengatakan pihaknya perlu 
menggerakkan program ini 
karena masih terjadi ketimpa-
ngan data-data yang di daerah 
dan di pusat.

Program ini, imbuhnya, lebih 
fokus dalam hal, mengawasi, 
mendampingi (advokasi), 
sekaligus menyosialisasikan 
Jaminan Kesehatan Nasional 
Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Kita yang memiliki basis ang-
gota hingga ke desa-desa dan 
ranting, akan membantu agar 
program pemerintah bisa ter-
capai dan  memenuhi sasaran 
dengan baik.

Melalui program ini diharapkan 
akan ada peningkatan pelayanan 
kesehatan JKN-KIS bagi keluarga 
miskin, melalui pendampingan 
yang dilakukan kader Fatayat”, 
pungkasnya. (mas/gus)

rilis UMP Jateng yang dijadwal-
kan akan diumumkan pada 16 
November 2021.

‘’Jika sesuai jadwal, penentuan 
UMK Kudus nanti dijadwalkan pada 
16 November 2021,’’ tandasnya.    

Terpisah,  Bupati Kudus, Hartopo 
berharap UMK Kudus tahun ini 
ada kenaikan. Sebab meningkat-

kan nilai UMK menjadi indikator 
adanya pertumbuhan ekonomi, 
dan tentunya berdampak pada 

tingkat kesejahteraan rakyat.
‘’Tetapi itu (penentuan UMK) kan 

tidak bisa sepihak. Harus dilihat 

datanya. Terlebih juga menyangkut 
kemampuan perusahaan dalam 
membayar,’’ tutupnya. (han/gus)

Window Shopping Tingkatkan Penilaian Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas VI
Pada masa pandemic. 

Sesekali pembelajaran 
dilakukan secara luring 
atau luar jaringan. Sebagai 
Guru kelas VI SD Negeri 
Ringinputih 1 ketika seke-
dar memberikan penjelasan 
materi dan mengerjakan 
tugas seperti biasanya, 
pembelajaran menjadi 
kurang menarik dan kurang 
menantang. Yang terlihat 
dari hasil belajar siswa 
yang rendah dalam pem-
belajaran IPA pada materi 
bumi,matahari, dan bu-
lan dengan model daring 
walaupun sudah dengan 
metode video. Siswa tidak 
aktif dalam pembelajaran 

karena terkadang terkendala 
video tidak dapat dibuka 
dengan alasan sinyal yang 
tidak mendukung. Saat ini 
siswa diharuskan aktif dalam 
pembelajaran supaya pelaja-
ran mudah dipahami. Salah 
satu pembelajaran yang juga 
menarik bagi siswa adalah 
melalui model pembelajaran 
window shopping. 

Window shopping ber-
asal dari kata window dan 
shopping. Window diartikan 
sebagai sebuah jendela yang 
memberikan kita kebebasan 
untuk melihat dunia luar 
tanpa adanya gerakan me-
langkah dari tempat kita 
bediri, namun kita mampu 

melihat sekitar kita yang tak 
terbatas, kita mampu melihat 
pemikiran orang lain, begitu 
juga mereka dapat melihat pe-
mikiran kita. Shopping berarti 
berbelanja yang sudah sangat 
populer dalam pembelajaran 
sosial. Namun dalam proses 
pembelajaran, shopping ini 
diasumsikan bahwa setiap 
peserta didik diberi kebe-
basan untuk berjalan-jalan 
melihat karya orang lain dan 
memberikan pemahaman 
baru bagi orang yang berjalan 
melihat hasil karya orang lain.

Menurut Rahma, (2017) 
pembelajaran kooperatif 
Window Shopping adalah 
strategi layanan berbasis kerja 

kelompok dengan berbelanja 
keliling melihat hasil karya 
kelompok lain untuk menam-
bah wawasannya.

Dengan teori diatas sangat 

cocok menerapkan penggu-
naan model pembelajaran 
window shopping karena 
dapat memberikan pengala-
man lain yang mengesankan 
bagi siswa. Model pembela-
jaran window shoping me-
nampilkan presentasi studi 
kasus yang dialami siswa 
secara nyata.

Penerapannya guru mem-
bentuk siswa menjadi be-
berapa kelompok yang ter-
diri dari minimal tiga siswa, 
selanjutnya memberikan 
penjelasan tentang materi 
bumi, matahari, dan bulan 
kemudian siswa menyusun 
potongan-potongan kertas 
yang disediakan menjadi 

peta konsep. Peta konsep 
tersebut ditempel pada 
kertas manila. Setelah jadi, 
siswa menempelkan hasil 
karya kelompok pada dind-
ing kelas. Siswa diharuskan 
memahami materi karena 
nantinya ada salah satu siswa 
yang ditinggal dikelompoknya 
untuk menjelaskan pada siswa 
yang berkunjung ditunjuk, 
serta anggota kelompok 
yang lain meninggalkan ke-
lompoknya untuk menggali 
materi yang dijelaskan pada 
kelompok lain. 

Setelah menerapkan model 
window shopping kepada 
siswa kelas VI SD Negeri 
Ringinputih 1 pada pem-

belajaran IPA materi bumi, 
matahari, dan bulan, hasil 
yang terlihat menjadi lebih 
baik. Yaitu dengan mening-
katnya motivasi belajar siswa, 
kerja sama dengan lingkun-
gan juga sangat terlihat lebih 
baik. Kreatifi tas dan keaktifan 
siswa meningkat akan menjadi 
penilaian yang dapat men-
dukung penilaian prestasi 
belajar siswa. Jika prestasi 
siswa meningkat, menjadi-
kan semua komponen seperti 
siswa sendiri, guru, dan orang 
tua akan senang dan semangat 
dengan pembelajaran model 
window shopping. Serta bisa 
puas dengan hasil pembela-
jaran yang dilakuakan.

Oleh: 
Eka Suryani, S.Pd.SD.
Guru Kelas SD Negeri 

Ringinputih 1, Borobudur
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Google Meet Untuk Pembelajaran Daring 
 Pandemi  Corona Virus 

Disease 2019 (Covid - 19 ) yang 
belum berakhir  sampai saat 
ini , apalagi untuk daerah dae-
rah  yang diberlakukan PPKM 
( Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat )  yang 
masih berada pada level  4 
tentu tidak mungkin diber-
lakukan pembelajaran secara 
Luring (tatap muka ) . Apabila 
abai dan terus melakukan 
aktivitas langsung, maka pe-
nyebaran virus akan lebih 
cepat dan membuat banyak 
korban jiwa. Kegiatan belajar 
mengajar secara online men-
jadi solusi di tengah situasi 
yang sulit ini.

Pembelajaran di masa pan-
demi Covid – 19 ini membuat 
peserta didik harus belajar 
di rumah. Maka pemerintah 
menetapkan pembelajaran 
daring dengan tiga versi yaitu 
daring penuh, daring kombi-

nasi ( gabungan antara daring 
dan luring ) dan luring ( tatap 
muka ). Pada masa pandemi 
ini di SMA tempat kami men-
gajar, menggunakan  model 
pembelajaran daring penuh 
melalui aplikasi seperti : WA, 
Google Classroom, Google 
Meet,  ataupun Zoom. Ada 
kekurangan dan kelebihan 
dari masing masing aplikasi 
tersebut. Setelah menggunak-
an beberapa aplikasi tersebut 
diatas maka kami lebih ban-
yak memilih menggunakan 
aplikasi Google Meet.

  Pembelajaran dengan 
Google Meet diawali dari 
pembuatan aplikasi Google 
Meet di perangkat/laptop 
guru. Link yang sudah ada 
dibagikan ke peserta didik 
melalui WA group. Tahap beri-
kutnya adalah penyusunan 
media juga dibuat semenarik 
mungkin agar peserta didik 

merasakan pembelajaran 
yang berkesan. Dalam hal 
ini media pembelajaran yang 
digunakan adalah berupa pre-
sentasi Power Point.

           Sesuai jadwal yang 
telah ditentukan, pembelaja-
ranpun berlangsung dengan 
baik. Peserta didik merasakan 
suasana pembelajaran yang 
berbeda dari biasanya. Sudah 
ada interaksi langsung antara 
peserta didik dengan pendidik 
( guru ). Peserta didik bisa 
menanyakan langsung hal 
hal yang tidak diketahui atau  
belum mengerti saat dijelas-
kan oleh guru. Semangat yang 
tinggi untuk mengikuti pem-
belajaran terlihat dari jum-
lah peserta didik yang mau 
bergabung dan mengikuti 
pembelajaran sampai selesai.

Google Meet sebagai layan-
an perangkat untuk pembe-
lajaran menjadi pilihan tepat,  

karena kemudahan dalam 
akses dan pengoperasiannya. 
Kita tidak akan mengalami 
kesulitan berarti dan lang-
sung bisa menggunakannya 
secara menyeluruh. Hal  ini-
lah yang membuat banyak 
orang memilih untuk men-
gaplikasikan Google Meet 
sebagai perangkat untuk 

pembelajaran.   Sehingga 
membuat proses belajar 
mengajar dapat dilakukan 
dengan cepat dan tepat. Ini 
akan memberikan kita kes-
empatan untuk melakukan 
proses pembelajaran lebih 
mudah dan penyampaian in-
formasi lebih efektif. Dalam 
tahap ini setiap orang baik itu 
peserta didik atau pendidik 
tidak akan mengalami ban-
yak kendala karena Google 
Meet telah terintegrasi den-
gan Google. Kita  tidak perlu 
repot mengunduhnya seperti 
platform lain. Kita dapat me-
nikmati layanannya secara 
langsung dari website dan 
aktivitas pembelajaran dapat 
langsung dilakukan. 

Pada pembelajaran daring 
yang menggunakan Google 
Meet sebagai aplikasi pem-
belajaran memberikan 
fl eksibilitas waktu yang lebih 

mudah, cepat dan sederhana 
dalam menentukannya jad-
wal secara langsung. Hanya 
cukup terhubung dengan in-
ternet maka aktivitas belajar 
mengajar dapat dilakukan 
dengan segera. Hal inilah 
yang membuat pembela-
jaran daring menjadi lebih 
optimal dan menarik, karena 
dapat memenuhi kebutuhan 
yang diharapkan dan tidak 
terpengaruh dengan beber-
apa tempat dan waktu untuk 
melakukannya. 

Pembelajaran secara dar-
ing dengan Google Meet 
membuat siswa jauh lebih 
aktif dan antusias dalam 
mengikuti proses belajar 
mengajar. Inilah salah satu 
manfaat besar dari penggu-
naan Google Meet sebagai 
media pembelajaran daring 
dalam memenuhi kebutuhan 
pendidikan. Proses pembe-

lajaran daring memberikan 
dampak yang lebih menarik 
dan membuat pengalaman 
baru untuk banyak orang. Sulit 
membayangkan masyara-
kat saat ini beramai – ramai 
beralih ke platform pendi-
dikan digital tanpa hadirnya 
pandemi. Wabah Covid-19  
memang memberikan mimpi 
buruk, tetapi juga menawar-
kan tantangan baru terutama 
dalam dunia pendidikan. 

Semoga penjelasan leng-
kap mengenai pemanfaatan 
Google Meet untuk pem-
belajaran daring membuka 
wawasan kita semua untuk 
menerima gaya hidup baru 
sebagai masyarakat digital. 
Masyarakat yang mengha-
ruskan tenaga pendidik dan 
peserta didik mampu ber-
adaptasi dengan gaya hidup 
baru belajar secara daring. 

Oleh :
Drs. Martaya

Guru Fisika SMA Negeri 1 
Wedi Klaten

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Tingkatkan Hasil Pembelajaran PPKn Melalui Aplikasi Google Classroom
Tuntutan pendidikan di za-

man ini adalah, bagaimana 
mencetak lulusan yang 
berkualitas dengan metode ba-
ru di dunia maya. Kita ketahui 
sekarang ini, Indonesia tengah 
terkena pandemi Covid 19. Hal 
tersebut membawa dampak 
yang besar terhadap seluruh 
aspek kehidupan. Salah satu-
nya yaitu di bidang pendidi-
kan. Kebijakan Pemerintah 
untuk mencegah penyebaran 
covid salah satunya adalah 
dengan pembatasan sosial, 
sehingga kegiatan pembe-
lajaran secara tatap muka ti-
dak bisa dilaksanakan. Untuk 
itu Kementrian Pendidikan 
menetapkan untuk menga-
dakan pembelajaran jarak 

jauh, secara virtual. Sehingga 
peserta didik mengalami 
kesulitan dalam memahami 
materi yang diberikan guru. 
Hal ini terlihat dari masih 
rendahnya prestasi bela-
jar dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn), 
di kelas IX. 3 SMP Ibu. S. 
Soemoharmanto Jatipurno, 
Kabupaten Wonogiri se-
mester gasal tahun pela-
jaran 2021/2022 mapel 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn)  
materi pembelajarn 
penerapan Pancasila dari 
masa ke masa dengan KD 
3.1  Membandingkan antar 
peristiwa dan dinamika yang 

terjadi di masyarakat  dengan 
praktek ideal Pancasila sebagai 
dasar negara dan pandangan 
hidup bangsa.

Melihat kondisi yang ada 
di sekolah, baik dari sarana 
prasarana, jaringan tem-
pat tinggal peserta didik, 
maupun keadaan ekonomi 
peserta didik, ternyata kurang 
mendukung pembelajaran 
secara baik.  Keadaan tersebut 
ternyata mempengaruhi hasil 
belajar yang diperoleh peserta 
didik. Kurangnya minat dan 
interaksi pembelajaran, me-
nyebabkan kurang optimal-
nya hasil belajar. Sehingga 
dibutuhkan platform yang 
mudah diakses dan juga 
bisa menciptakan interaksi 

antara guru dengan peserta 
didik, yang diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar 
peserta didik.

Google Classroom merupak-
an  platform yang disediakan 

oleh akun Google. Aplikasi 
ini gratis dan mudah untuk 
diakses peserta didik. Dalam 
proses pembelajaran guru 
dapat membagikan materi, 
memberi tugas melalui aplika-
si ini. Kelebihan dari aplikasi 
Google Classroom diband-
ing aplikasi lain yaitu aplikasi 
Google Classroom dapat di-
gunakan untuk membuat 
dan mengelola kelas, tugas, 
nilai serta dapat memberikan 
masukan secara langsung.  

Berdasarkan uraian di atas 
maka penulis tertarik untuk 
menerapkan pembelajaran 
dengan menggunakan ap-
likasi Google Classroom pada 
masa pandemi ini. Kurang op-
timalnya hasil belajar peserta 

didik dalam pembelajaran 
jarak jauh karena penggu-
naan aplikasi pembelajaran 
yang kurang menunjukkan 
interaksi antara guru den-
gan peserta didik, sehingga 
dibutuhkan suatu aplikasi 
untuk meningkatkan inter-
aksi pembelajaran khusus-
nya dalam meningkatkan 
aktivitas belajar peserta 
didik. Sedangkan menurut 
Muhibbinsyah (2002: 139) 
selain faktor internal dan 
eksternal, juga terdapat fak-
tor pendekatan belajar, yaitu 
“pendekatan belajar dapat 
dipahami sebagai segala 
cara strategi yang digunakan 
peserta didik dalam menun-
jang efektivitas dan efi siensi 

proses pembelajaran materi 
tertentu”.

Google Classroom (Ruang 
Kelas Google) adalah suatu 
serambi aplikasi pembelaja-
ran campuran secara online 
yang dapat digunakan secara 
gratis. Guru bisa membuat 
kelas mereka sendiri dan 
membagikan kode kelas 
tersebut atau mengundang 
para peserta didiknya. Google 
Classroom ini diperuntuk-
kan untuk membantu semua 
ruang lingkup pendidikan 
yang membantu peserta didik 
untuk menemukan atau men-
gatasi kesulitan pembelajaran, 
membagikan pelajaran dan 
membuat tugas tanpa harus 
hadir ke kelas.

Oleh: 
Dra. Sri Purwani

(Guru PPKn SMP ISS 
Jatipurno)



ideal, tapi dengan semangat pemain 
selama persiapan dan saat ini, saya 
sebagai pelatih jadi ikut percaya diri,” 
ungkapnya.

Imran Nahumarury menyebut 
bahwa timnya sudah melakukan 
analisa pertandingan Madura United 
pada tiga laga sebelumnya. Tim asal 
Pulau Garam ini merupakan salah 
satu tim kuat dengan kedalaman 
skuat yang cukup bagus.

“Madura United salah satu tim 
kuat. Kedalaman skuat mereka 
bagus. Dari belakang sampai depan 
bagus. Namun kita sudah lakukan 
analisa pertandingan mereka. Setiap 
klub tentu pasti punya kelema-
han dan kekuatan. Nah, kelemahan 
Madura United yang coba kami man-
faatkan untuk mencuri kesempatan 
mencetak gol dalam laga besok 
(Rabu, red),” tutur Imran di sela-sela 
aktivitasnya di Hotel Swissbel Inn, 
Cikarang, Bekasi, kemarin.

Imran juga menyebut bahwa Mad-
ura United saat ini ditangani oleh 
salah satu pelatih terbaik di Indo-
nesia. “Pelatihnya kan mentor saya 
coach RD (Rahmad Darmawan). 
Beliau juga punya jasa besar ter-
hadap karir sepak bola saya karena 

dulu saat saya masih di Ragunan, 
beliau yang menjemput saya untuk 
bermain di Persikota Tangerang,” 
kata Imran.

Namun Imran menegaskan bah-
wa di pertandingan besok semua 
pelatih akan menjalankan tugas 
secara profesional untuk berusaha 
menggapai kemenangan. 

Pelatih Madura United Rahmad 
Darmawan mengakui mewaspadai 
salah seorang pemain PSIS Sema-
rang yang mempunyai skill berbeda 
daripada pemain lainnya.

Pemain itu adalah Pratama Arhan 
karena mempunyai teknik lem-
paran yang bisa membahayakan lini 
pertahanan lawan. “Lemparan ke 
dalam PSIS memang cukup mem-
bahayakan. Kami akan memberi 
perlakukan khusus,” ucapnya. 

RD menambahkan jika terjadi 
lemparan ke dalam, dia meminta 
anak-anak asuhnya untuk melaku-
kan antisipasi yang sama ketika akan 
menghadapi tendangan sudut.

“Saya minta pemain saya untuk 
menghadapi lemparan ke dalam 
PSIS seperti bola crossing,” sam-
bungnya. (dbs/muz)

tujuan kita akan bersihkan, situasi 
aman, kondusif, bebas dari penyakit 
masyarakat,” kata Djuhandani di 
Mapolda Jateng, kemarin.

Djuhani menyebut praktik pijat 
plus-plus sesama jenis itu terungkap 
di indekos wilayah Banjarsari, Solo 
pada 25 September 2021 lalu. Saat 
digerebek ditemukan terapis dan 
pelanggan sesama laki-laki yang 
sedang melakukan tindakan cabul.

“Pengecekan di kos-kosan dite-
mukan terapis laki-laki dengan 
pelanggan laki-laki melakukan SOP 
cabul,” ujarnya.

Dalam penindakan itu diamank-
an enam terapis yang berasal dari 
berbagai daerah. Djuhani menyebut 
ditetapkan satu tersangka kasus pijat 
plus-plus karena memperdagang-

kan orang dengan peran mulai dari 
perekrutan hingga menawarkan 
lewat media sosial.

“Praktik ini sudah berjalan kurang 
lebih 5 tahun dan aktif 2 tahun. Jadi 
buka 5 tahun tapi aktif terakhir 2 
tahun,” katanya.

Ia mengungkap pelaku mematok 
tarif bervariasi. “Dari proses pem-
bayaran kalau pijat plus dengan tarif 
Rp 250 ribu, tersangka menerima 
Rp 100 ribu. Dari Rp 350 ribu dapat 
Rp 150 ribu. Dan tarif Rp 400 ribu 
tersangka menerima Rp 160 ribu,” 
ungkapnya. 

Tersangka D selama ini mendapat 
bagian dari uang yang diberikan 
pelanggan kepada para terapis. Ia 
sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

“Terkait komunitas, saat ini masih 

dalam pengembangan,” sambung 
Kabid Humas Polda Jateng Kombes 
Iqbal Alqudussy.

Menanggapi praktik prostitusi 
pijat plus-plus sesama jenis di Solo, 
Walikota Solo, Gibran Rakabuming 
Raka mengatakan akan memper-
ketat pengawasan di wilayahnya. 
Menurutnya, kegiatan prostitusi 
dalam bentuk apapun tetap tidak 
diperbolehkan.

“Pasti lah ada pengetatan. Pros-
titusi dalam bentuk apapun tidak 
boleh,” kata Gibran saat dijumpai di 
rumah dinas Loji Gandrung, Solo, 
Selasa (28/9).

Sementara itu soal kasus prosti-
tusi bermodus pijat plus-plus itu, 
Gibran menyerahkan pengusutan 
proses hukum ke polisi. “Saya se-

rahkan kepada kepolisian untuk 
tindak lanjutnya. Sudah ditangkap 
ya sudah,” ujarnya.

Sejak awal dilantik sebagai Wali 
Kota Solo, Gibran juga melaku-
kan gebrakan agar Solo terbebas 
dari prostitusi. Salah satunya den-
gan melakukan razia pekerja seks 
komersial (PSK) bersama kepolisian 
di kawasan Banjarsari.

Sementara itu, penyidik Polda 
menjerat tersangka pijat plus-plus 
sesama jenis dengan Pasal 2 Un-
dang-undang RI Nomor 21 Tahun 
2007 tentang pemberantasan tindak 
pidana perdagangan orang dan 
pasal 296 KUHP tentang memu-
dahkan perbuatan cabul. Ancaman 
hukuman yaitu 3 tahun sampai 15 
tahun penjara. (dtc/muz)
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menghargai perbedaan. Ia juga me-
nyinggung soal toleransi beragama.

Pidato itu ternyata cukup me-
nyentuh untuk Yaqut Cholil Qou-
mas. Pria yang akrab disapa Gus 
Yaqut itu mengatakan Cinta Laura 
sukses memberikan inspirasi dalam 
pidatonya.

“(Cinta Laura) memberikan 
speech yang luar biasa dan men-
ginspirasi, tidak banyak anak muda 
yang bisa memberikan dan mampu 
memberikan pidato dengan makna 
sedalam itu, ujar Yaqut Cholis Qou-
mas di YouTube Pendis Channel.

Ia juga melanjutkan pidato terse-
but sukses membuatnya menahan 
air mata. Tangis terpaksa ia tahan 
karena ada sang istri di dekatnya.

“Saya pengen menangis dengar-
nya, tetapi saya malu ada istri saya 
tadi,” ungkap Gus Yaqut.

Ia juga menambahkan bukan 
tanpa alasan perasaan haru itu ha-

dir. Yaqut Cholil Qoumas menyebut 
hal yang disampaikan Cinta Laura 
tersebut biasanya ia sampaikan 
sebelum menjadi Menteri Agama.

“Ini luar biasa karena saya terus 
terang sebelum ditugaskan Pak 
Presiden di sini apa yang disam-
paikan Cinta Laura ini biasa saya 
pidatokan berjam-jam di depan 
kader-kader Ansor dan Banser. 
Malam ini diwakili Cinta Laura,” 
katanya.

“Jadi, terima kasih, Cinta. Cinta 
Laura ya maksudnya,” tutup Yaqut 
Cholil Qoumas sambil bercanda.

Sebelumnya, Cinta Laura belum 
lama ini membuat pernyataan kon-
troversial. Ia mengaku memutuskan 
untuk tidak punya anak. Cinta 
Laura tidak asal saat memutuskan 
childfree. Ia menilai populasi ma-
nusia di dunia sudah terlalu banyak. 
(dtc/muz)

itu. Dari segi abjad Afghanistan 
mestinya berpidato duluan. Dari 
segi ”pendaftaran” Afghanistan 
termasuk rombongan awal. Negara 
itu sudah masuk PBB tahun 1946.

Indonesia baru masuk PBB tahun 
1950. Bulan Januari 1965 Bung 
Karno marah: ganyang Malaysia. 
Hari itu Indonesia keluar dari PBB. 
Setahun kemudian Pak Harto, 
yang menggantikan Bung Karno, 
mendaftar lagi masuk PBB.

Tahun 1946 Indonesia belum bi-
sa masuk PBB: negara-negara Barat 
belum mengakui kemerdekaan 
Indonesia. Yang berkuasa di Indo-
nesia masih dianggap para pem-
berontak. Sampai-sampai Indone-
sia berani melanggar UUD 1945:  
mengangkat seorang perdana 
menteri. Yang pro barat. Namanya, 
Anda sudah tahu: Syahrir. Yang baru 
berumur 30 tahun.

Padahal, sebenarnya, menurut 
UUD 1945 tidak boleh ada jabatan 
perdana menteri. Demokrasi kita 
presidential –bukan parlementer. 
Itu saking inginnya internasional 
mengakui kemerdekaan Indonesia.

Alay pasti tahu: Barat baru men-
gakui Indonesia di tahun 1949. Se-
tahun kemudian diterima sebagai 
anggota PBB.

Pun demikian Afghanistan. PBB 
belum menerima pemerintahan 
Taliban sekarang. Duta Besar lama 
Afghanistan di PBB Nasir Andisha, 

masih ngotot: kalau PBB menerima 
Taliban itu sama saja dengan ngom-
pori para pemberontak di Yaman, 
Myanmar, dan di negara lain. Agar 
mereka memberontak.

Duta besar Afghanistan yang 
baru, yang Taliban, mengatakan 
semua persyaratan pendaftaran 
sudah lengkap. Tinggal diputuskan. 
“Semua wilayah sudah kami kuasai. 
Semua perbatasan sudah kami 
kontrol,” ujar Suhail Shaheen, sang 
Taliban.

Suhail termasuk salah satu tim Tal-
iban yang moderat. Ia termasuk tim 
negosiasi dengan Amerika, menjelang 
negara adikuasa itu meninggalkan 
Afghanistan 31 Agustus lalu.

Tapi waktu memang terlalu 
mepet. Permohonan Taliban itu 
harus diproses oleh birokrasi di 
sana. Harus disetujui dulu oleh satu 
komite. Komite itu terdiri dari sem-
bilan negara. Termasuk Amerika, 
Rusia, dan Tiongkok.

Komitenya saja belum bersidang.
Yang sudah pasti mendukung 

pemerintahan Taliban 2.0 barulah 
Tiongkok dan Rusia. Juga Pakistan. 
Sedang yang siap di belakang itu: 
Turki, Qatar. Mungkin juga Timor 
Leste.

Tiongkok juga masuk PBB tahun 
1946. Di tahun 1949 ”Taliban” 
Tiongkok memberontak. Menang. 
Pemerintah baru itu minta diakui 
oleh PBB. Ditolak.

Sampai 20 tahun kemudian ma-
sih juga ditolak.

Selama itu yang mewakili Tiong-
kok di PBB adalah Taiwan – -yang 
didirikan oleh pemerintahan yang 
kalah di perang sipil tahun 1949 itu.

Baru di tahun 1971, dunia me-
nerima Tiongkok menjadi anggota 
PBB. Setelah ”Taliban”-nya Tiong-
kok dipegang oleh Deng Xiaoping.

Perjalanan Taliban masih pan-
jang. Kampanye ke dunia interna-
sional masih harus terus dilakukan. 
Untuk menarik simpati dunia 
internasional.

Kini Taliban mulai menjamin ke-
amanan di Bandara Kabul. Mereka 
minta semua penerbangan asing 
masuk kembali ke Kabul. Turki dan 
Qatar sudah menormalkan sistem 
di bandara itu.

Pakistan yang sempat sewot, 
sudah mulai menerbangkan PIA 
ke Kabul meski belum berjadwal. 
Taliban juga memberi hiburan pada 
Pakistan: akan mengusut siapa yang 
menurunkan bendera Pakistan 
minggu lalu.

Bendera itu dibuang dari truk-
truk bantuan pangan. Yakni ke-
tika truk itu masuk dari Pakistan ke 
wilayah Afghanistan.

Taliban juga menjanjikan segera 
membuka jalan raya yang meng-
hubungkan Kabul dengan kota Pe-
shawar –hanya dua jam naik mobil.

Bahkan Taliban juga menjamin 

keamanan pengusaha. Agak ber-
lebihan memang. Mungkin masih 
ikut kebiasaan lama. Lihatlah: em-
pat orang yang menculik seorang 
pengusaha digantung di lapangan 
Herat –kota bagian barat negara itu.

Yang digantung itu sebenarnya 
mayat. Mereka sudah mati ditem-
bak saat melarikan pengusaha yang 
disekap itu. Sistem komunikasi 
yang ditinggalkan Amerika kelihat-
annya masih efektif.

Keluarga pengusaha itu baru saja 
melaporkan penculikan tersebut. 
Taliban langsung menghubungi 
semua pos pemeriksaan di jalan-
jalan raya. Mobil penculik itu pun 
distop. Terjadi tembakan dari arah 
mobil. 

Seorang Mujahid Taliban –pang-
gilan untuk petugas keamanan– 
terluka. Empat penculik ditembak 
mati. Mayat mereka dibawa ke kota. 
Digantung. “Tidak boleh lagi ada 
penculikan seperti itu,” ujar pejabat 
di Herat.

Tapi mengapa harus digantung? 
Kan sudah mati? “Agar yang lain 
kapok. Mereka yang menculik akan 
bernasib sama,” katanya, seperti 
disiarkan media di Pakistan.

Saya ingat yang saya lakukan 
kemarin: menggantung satu tundun 
pisang masak pohon di kebun 
Pacet.

Saya tidak jadi makan pisang 
itu. (*)

selalu menempati posisi tiga besar.
Elektabilitasnya kejar-kejaran 

dengan dua pesaing lainnya, yakni 
Ketua Umum Gerindra Prabowo 
Subianto dan Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan.

Meski demikian, Direktur Ekse-
kutif Political and Policy Public 
Studies (P3S) Jerry Massie me-
nyebut kecil peluang Ganjar untuk 
bisa mendapatkan tiket dan duduk 
sebagai calon presiden 2024.

“Saya kira wajar tokoh siapa 
pun berada di singgasana dalam 
survei, tapi figur Ganjar saya lihat 

bakal terganjal pada pilpres 2024 
mendatang,” kata Jerry kepada 
wartawan wartaekonomi, kemarin.

Dia menyebut Ganjar akan ter-
halang partai pengusung. Berbeda 
dengan Prabowo atau Airlang-
ga yang keduanya adalah Ketua 
Umum Partai, Ganjar hanyalah 
kader biasa di PDIP.

“Kecenderungannya justru PDIP 
mencalonkan Puan Maharani, 
bukan Ganjar. Pengurus beberapa 
daerah sudah menyatakan Puan ca-
pres. Ada Jawa Timur, ada Sulawesi 
Utara. Dukungan DPC dan DPD 

tentu akan menjadi pertimbangan 
dalam menentukan capres yang 
diusung PDIP,” ucapnya. 

Dikatakan Jerry, boleh saja du-
kungan relawan terhadap Ganjar 
mengalir deras tetapi hal tersebut 
tak bisa menjadi jaminan untuk 
Pilpres 2024. Kebiasaan Ganjar 
membuat kejutan di media sosial 
juga tetap tidak akan merubah 
posisi sulit di partainya yakni PDI 
Perjuangan.

“Gaya politik pencitraan dia ma-
sih kuat, sedangkan saat ini publik 
sudah bisa mengerti dengan model 

seperti bersepeda, foto selfie dan 
sebagainya,” katanya.

Jerry juga menyinggung peluang 
koalisi PDIP dengan Gerindra di 
Pilpres 2024. Menurutnya, bisa 
saja PDIP mengusung Prabowo 
sebagai capres dan Puan menjadi 
cawapres.

“Nah ini terkait dengan per-
janjian Batu Tulis yang pernah 
ditandatangani Megawati dan 
Prabowo. Jadi, perjanjian itu benar-
benar perjanjian Batu Tulis, bukan 
perjanjian batu nisan,” katanya. 
(wtn/muz)

kisahnya saat ditemui di rumahnya, 
kemarin. 

Dituturkan, saat itu warga oleh 
pemerintah diberikan surat leter 
D atau kitir. Di tahun 1965 tepat-
nya setelah peristiwa Gerakan 
30 September PKI (G/30S/PKI), 
datang pimpinan RPKAD meminta 
seluruh warga penggarap tanah di-
kumpulkan di rumah Kepala Desa 
Kenteng, Bandungan. 

“Warga petani diminta mulai 
besok pagi dilarang menginjakkan 
kakidi lahan itu, alasannya lahan 
akan dibuat markas Tentara Pe-
lajar. Namun sampai tahun 1968 
rencana itu tidak jadi, diganti la-
han untuk pelatihan tanam legiun 
se-Kabupaten Semarang sampai 

tahun 1972,” tuturnya. 
Ujung-ujungnyam di 1973 mun-

cul PT Sinar Kartusuro milik Gun-
toro, mengambil alih lahan dan 
ditanami tanaman lorosetu, akar 
wangi, bunga, dijadikan tempat 
penyulingan minyak wangi. 

“Berjalan 12 tahun Guntoro 
meninggal, kemudian diteruskan 
Mintarjo Halim yang merupak-
an orangnya mbak Tutut (putri 
Presiden Soeharto kala itu, red). 
Pemanfaatan lahan diganti untuk 
pengadaan perternakan sapi, kuda, 
dan kambing. Waktu itu seperti 
kebun binatang,” kenangnya.

Tahun 1998 saat masa peng-
gunaan lahan habis, setahun ke-
mudian ia dan warga diundang 

ke balaidesa diajak musyawarah. 
Ternyata mereka mempermasalah-
kan warga yang menanami lahan di 
luar pagar milik PT. 

Bahkan, sebanyak 29 orang pet-
ani setempat dilaporkan PT ke 
Polres Salatiga, dilepaskan setelah 
memberikan jaminan. Warga tetap 
ngotot untuk meminta agar lahan 
diserahkan kembali kepada petani. 

Pada pekembangannya lahan 
yang semula dikelola PT dike-
lola warga petani, hingga berlanjut 
dibentuk P3TR pada tahun 2000. 

“Waktu itu kita berjuang mem-
perebutkan hak tanah yang semula 
sudah kita garap, dibuktikan kitir 
leter D yang kita miliki. Kita in-
gatkan lahan seluas 250 hektar 

tersebut jangan sampai dikuasai 
seseorang atau kelompok. Kalau 
disewakan siapa yang mengon-
trakan?,” tandasnya lagi.    

Mereka menuntut hak penge-
lolaan tanah negara yang dikuasai 
PT Sinar Kartasura yang status 
hak guna usaha (HGU) berakhir 
pada 1998. Sejak itu berbagai upaya 
dilakukan bersama untuk memper-
juangkan hak kepemilikan tanah. 

“Selama kita berjuang, saat itu, 
semua pejabat dan aparat tutup 
mulut. Bupati dan Gubernur yang 
menjabat saat itu semuanya tertu-
tup.Tidak ada yang mau membantu, 
kita berjuang sendiri bersama war-
ga,” ujarnya. (muz/bersambung)

BELUM  b erakhirnya 
pandemic covid-19 men-
gakibatkan Pertemuan 
Tatap Muka (PTM) bagi 
s i swa - si sw i  SM A / SM K 
di sebagian wilayah Jawa 
Tengah tertunda, terutama 
bagi daerah yang berada 
pada level 4. Sedangkan di 
daerah yang berada pada 
level 3, PTM sudah dapat 
dilaksanakan meski dalam 
jumlah terbatas dan ha-
rus memenuhi persyaratan 
serta prokes yang ketat 
dalam penyelenggaraan-
nya. Seperti pernyataan Sek-
retaris Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi 
Jawa Tengah Suyanta saat 
ditemui di ruang kerjanya 
Kamis (26/8/2021),  “Im-
plementasi Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Ma-
syarakat (PPKM) level 4, 3 
dan 2 di Jawa Tengah terkait 

pendidikan adalah tidak 
diperkenankannya seko-
lah yang berada pada level 
4 untuk menyelenggara-
kan PTM. Menurutnya, hal 
tersebut juga berdasarkan 
Instruksi Mentri Dalam Neg-
eri (Inmendagri) yang ditin-
daklanjuti dengan Instruksi 
Gubernur Jawa Tengah No-
mor 10 Tahun 2021. (https://
jatengprov.go.id/beritaopd/
pemprov-jateng-izinkan-
pembelajaran-tatap-muka-
terbatas-ini-syarat-yang-
wajib-dipatuhi).

 Terkait PTM, dimana se-
bagian besar sekolah masih 
menggunakan moda daring 
dalam penyelenggaraan 
pembelajaran, LKS dijadi-
kan sebagai sumber belajar 
utama bagi sebagian guru 
SMA/SMK, tidak terkecu-
ali di SMK N 2 Purworejo. 
H a m p i r  s e m u a  m a p e l 

menggunakan LKS sebagai 
sumber belajar  siswa dari 
kelas X – XII. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 
adalah lembaran-lembaran 
yang berisi pedoman bagi 
siswa untuk melakukan 
kegiatan agar siswa mem-
peroleh pengetahuan dan 
ketrampilan yang perlu di-
kuasai (Soekamto, 2010;47). 
Sedangkan menurut Prasto-
wo (2011:204), LKS meru-
pakan bahan ajar cetak 
berupa lembaran-lembaran 
kertas yang berisi materi, 
ringkasan, dan petunjuk-
petunjuk pelaksanaan tugas 
pembelajaran yang harus 
dilakukan oleh siswa yang 
mengacu pada kompetensi 
dasar yang harus dicapai. 
Berdasarkan pengertian 
LKS diatas, maka tidak salah 
apabila guru memilih LKS 
sebagai sumber belajar un-

tuk mempermudah siswa 
memahami materi  tertentu 
karena didalamnya sudah 
berisi ringkasan materi, 
petunjuk dan tugas-tugas 
sehingga guru hanya mem-
bimbing dan memberi per-
intah pada materi mana & 
halaman berapa yang akan 
dipelajari. .

Namun dalam pelaksa-

naannya penggunaan LKS 
sebagai sumber belajar  
memiliki rasionalitas yang 
berbeda. Rasionalitas ini 
yang menimbulkan dam-
pak positif dan negatif  baik 
bagi siswa  maupun guru 
dalam menggunakan LKS. 
Salah satu dampak negatif 
bagi siswa yang ditimbulkan 
karena penggunaan LKS 
adalah kurangnya siswa 
berpikir kritis dan kreatif. 
Bagi guru, penggunaan LKS 
menimbulkan kesan bahwa 
guru kurang inovatif dan 
malas menyusun materi 
maupun soal-soal latihan. 
B erdasarkan pendapat 
guru-guru di SMK N 2 Pur-
worejo, ada beberapa alasan 
penggunaan LKS dalam 
pembelajaran diantaranya 
terkadang sulit bagi guru 
menerangkan materi pem-
belajaran bila belum pernah 

face to face, terlebih lagi 
bila guru tidak tahu dengan 
intake (karakteristik siswa). 
Tingkat kesulitan/komplek-
sitas materi yang meliputi 
kesulitan/kerumitan se-
tiap indicator, Kompetensi 
Dasar (KD) dan Standar 
Kompetensi (SK) yang ha-
rus dicapai oleh siswa juga 
menjadi alasan guru mem-
lih LKS sebagai sumber be-
lajar. Selain itu, diperlukan 
waktu dan metode dalam 
penyampaian materi yang 
terkait dengan kompleksi-
tas tersebut. Permasalahan 
terkait kompleksitas materi 
sebenarnya akan teratasi 
jika sekolah memiliki daya 
dukung berupa guru  kreatif,  
inovatif, memahami kompe-
tensi yang dimilikinya, dan 
menguasai pengetahuan 
serta kemampuan sesuai 
mapel yang diajarkannya. 

Selain itu, guru juga ha-
rus mahir menggunakan 
IT dalam pembelajaran 
yang dilakukannya. Siswa 
dengan penalaran tinggi, 
cakap/trampil menerap-
kan konsep, cermat, kreatif 
dan inovatif dalam belajar 
dan menyelesaikan tugas/
pekerjaan merupakan daya 
dukung yang seharusnya 
dimiliki oleh setiap siswa. 

Media pembelajaran juga 
merupakan daya dukung 
yang membantu pelaksa-
naan proses pembelajaran. 
Singkatnya, jika semua daya 
dukung dalam pembelajaran 
terpenuhi tentu saja LKS ti-
dak akan digunakan sebagai 
satu-satunya sumber belajar 
dimasa pandemi ini namun 
LKS hanya akan digunakan 
sebagai referensi yang mem-
bantu siswa memahami ma-
teri pelajaran. (*)

LKS, Rasionalitas Sumber Belajar Siswa di masa Pandemi
ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh 
Eni Nuraini, S.Pd., M.Pd

Guru Bahasa Inggris SMK N 2 
Purworejo

DOK BPBD BREBES/JATENGPOS

TERDAMPAK: Rumah warga rusak akibat gempa di Brebes diperiksa petugas.  

BREBES- Gempa magnitudo 3 terjadi di Brebes, Jawa Tengah pagi tadi. 
Akibatnya 23 rumah warga rusak.

“Hasil pendataan tim BPBD di lapangan, 23 rumah rusak dan dua 
diantaranya rusak berat. Rumah yang rusak berat itu memang kondisi 
bangunannya sudah cukup tua jadi dindingnya roboh,” ujar Kepala BPBD 
Brebes, Nuhsy Mansur, saat dihubungi wartawan, Selasa (28/9).

Nuhsy mengatakan sebagian besar warga yang rumahnya rusak akibat 
gempa diungsikan ke rumah kerabat mereka masing-masing. Sebab, 
jelasnya, kawasan itu juga diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi.

“Kita mewaspadai dampak dari retakan di perbukitan Igir Gowok 
sepanjang 150 meter. Karena bila terus menerus terkena hujan akan terjadi 
longsor,” pungkas Nuhsy.

Berdasarkan keterangan BMKG melalui akun Twitternya @infoBMKG, 
gempa magnitudo 3,0 itu terjadi di darat, 9 km timur laut Bumiayu di 
kedalaman 11 km pada pukul 08.40 WIB. (dtc/muz)

Gempa M 3 Guncang 
Brebes, 23 Rumah Rusak 



PT Patra Jasa 
melalui salah satu 
lini bisnisnya Patra 
Semarang Hotel & 
Convention meny-
erahkan bantuan 
secara simbolis 
kepada Roemah 
Difabel Semarang. 
Penyerahan ban-
tuan dilakukan GM 
hotel berbintang 
tersebut, di Rama-
yana Room, Selasa 
(28/9). 

GM Patra Semarang Ho-
tel & Convention, Hariyanto 
mengatakan, bantuan ini 
merupakan bentuk komitmen 
Perusahaan dalam pelak-
sanaan program tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. 
Bantuan diberikan kepada Ro-
emah Difabel sebuah yayasan 
yang menaungi komunitas 
difabel yang berlokasi di Kota 

Semarang. 
Menurutnya, beberapa 

karya telah dilahirkan dari 
komunitas ini, salah satunya 
adalah souvenir bagi tamu 
VIP yang menginap di Patra 
Semarang Hotel & Conven-
tion yaitu berupa boneka 
Warak Ngendog yang terbuat 
dari akar kayu wangi dan 
slipper bermotif batik yang 
terbuat dari enceng gondok. 

Untuk karya-karya yang 
lain, souvenir didisplay di Ro-
emah Difabel dan juga diikut-
sertakan dalam pameran yang 
dilaksanakan di Mall ataupun 
tempat umum lainnya.

“Donasi ini guna mendu-
kung kegiatan komunitas 
difabel. Management Patra 
Semarang Hotel & Conven-

tion menyerahkan beberapa 
peralatan kerja seperti, pa-
ket sound system, rak sepatu 
stainless, kipas angin, exhaust 
fan, whiteboard, ATK dan be-
berapa peralatan penunjang 
kerja lainnya,” ujarnya.

Dijelaskan, CSR ini meru-
pakan program rutin tahunan 
yang dilaksanakan oleh PT Pa-
tra Jasa melalui unit bisnisnya. 

“Pada tahun ini kami me-
nyiapkan beberapa peralatan 
kerja yang dibutuhkan oleh 
teman-teman yang berada 
di Roemah Difabel. Kami 
berharap dengan adanya ban-
tuan ini teman-teman bisa 
lebih produktif dan meng-
hasilkan karya-karya yang 
bermanfaat,” tutup Hariyanto. 
(ucl/muz)
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P E N D I D I K A N  J a s -
mani Olahraga dan Kes-
ehatan merupakan salah 
satu mata pelajaran yang 
dilaksanakan pada jen-
jang pendidikan dasar, 
menengah, bahkan pada 
pendidikan tinggi. Tujuan 
Pendidikan Jasmani yaitu 
untuk mengembangkan 
aspek kebugaran jasmani, 
keterampilan gerak, ket-
erampilan berpikir kritis, 
keterampilan sosial, pe-
nalaran, stabilitas emo-
sional, tindakan moral dan 
aspek pola hidup sehat 
(Permendiknas No.22 Ta-

hun 2006: 194).
Pendidikan jasmani di 

sekolah harus menjadi 
bagian dari harapan ma-
syarakat dalam rangka 
memecahkan berbagai 
penyakit masyarakat se-
hingga pendidikan jasmani 
benar-benar mampu me-
numbuhkan manusia In-
donesia seutuhnya yang 
sesuai pesan UU No. 20 
tahun 2003 pasal pasal (3) 
menegaskan bahwa pen-
didikan nasional berfungsi 
untuk mengembangkan 
kemampuan dan memben-
tuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdas-
kan kehidupan bangsa, dan 
bertujuan untuk berkem-
bangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertak-
wa pada Tuhan yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, se-
hat, berilmu cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi war-
ga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab.

Dengan adanya pendi-
dikan jasmani dapat mem-
bentuk berbagai macam 
karakter yang positif bagi 
peserta didik khususnya 

adalah siswa Sekolah 
Dasar (SD). Karena siswa 
SD merupakan tombak 
awal dalam membentuk 
generasi muda masa de-
pan. Tidak dapat dipung-
kiri, bahwa siswa SD akan 
senang dengan mata pe-
lajaran pendidikan jas-
mani, karena mereka dapat 
berlari-larian di lapangan 
bebas dan menyalurkan 
hobi mereka. Disamping 
penyalur hobi mereka, 
pendidikan jasmani dapat 
melatih siswa SD untuk 
bersikap disiplin dan kerja 
sama tim dengan melaku-

kan olaharaga tim sep-
erti kasti, sepakbola, basket 
dan yang lainnya.

D i  S D  N e g e r i  0 2 
Krompeng Kecamatan Ta-
lun Kabupaten Pekalongan, 
pada kelas V (lima) guru 
PJOK menerapkan pembe-
lajaran dengan membentuk 
kelompok-kelompok dalam 
suatu permainan bola bas-
ket pada semester 1 ( satu 
). Dengan kerja tim atau ke-
lompok  pendidikan karak-
ter dapat muncul dalam diri 
siswa secara tidak langsung. 
Didukung oleh guru yang 
professional hingga tujuan 

pembelajaran dapat terca-
pai dengan baik.

Pendidikan jasmani dan 
olahraga adalah proses 
pendidikan melalui akti-
vitas jasmani, permainan 
atau olahraga yang ter-
pilih untuk mencapai tu-
juan pendidikan. Dengan 
demikian pendidikan jas-
mani dan olahraga dapat 
diartikan suatu kegiatan 
mendidik anak dengan 
proses pendidikan melalui 
aktivitas jasmani dan olah-
raga untuk meningkatkan 
kebugaran dan kesehatan 
siswa. (*)

Peran Mapel PJOK dalam Mengembangkan 
Pendidikan Karakter pada Siswa Sekolah Dasar

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
FIRMAN WIDHI HANTORO, 

S.Pd
Guru Penjasorkes

SD Negeri  02 Krompeng 
Kecamatan Talun

Kabupaten  Pekalongan

KEMENDIKBUD telah 
mencanangkan Gerakan Lit-
erasi Struktural (GLS) sejak 
tahun 2016. GLS menurut 
Sutriastmo, dkk (2010:2) 
merupakan sebuah upaya 
yang dilakukan secara me-
nyeluruh yang dilakukan 
sekolah sebagai organisai 
belajar yang fungsinya liter-
asi sepanjang hayat melaului 
perdebatan public.

Tiga tahap kegiatan dalam 
literasi antara lain pem-
biasaan, pengembangan,dan 
pembelajaran. pada tahap 
pembiasaan kegiatan mem-
baca buku, selain buku teks 
sekitar 15 menit setiap hari 
bagi para siswanya dilakukan 
sebelum pelajaran dimulai.

Hal ini bertujuan menum-
buhkan nilai – nilai moral 

yang terkandung pada isi 
buku. Selain itu kegiatan ini 
juga dapat meningkatkan 
minat baca siswa. Tahap 
selanjutnya tahap pengem-
bangan, pada tahap ini siswa 
dibiasakan menulis ring-
kasan isi buku. Sedangkan 
pada tahap pembelajaran, 
siswa diberikan target mem-
baca buku minimal 2 buku 
sebelum pelajaran.

Apakah sekolah sudah 
menerapkan GLS ini dengan 
optimal?. Apalagi di masa 
pandemi seperti ini. Dimana 
semua melakukan pembela-
jaran dirumah. tidak dapat 
dipungkiri budaya membaca 
siswa sangatlah rendah saat 
ini. Bahkan menurut ha-
sil survey yang dilakukan 
Program For International 

Student Assesmen (PISA) 
yang di rilis oleh Organitation 
for economic Cooperation 
Dan Development (OFCD) 
tingkat literasi masyarakat 
Indonesia tergolong sangat 
rendah. Hasil survey tahun 
2019 minat baca masyara-
kat Indonesia menempati 
rangking 62 dari 70 negara 
atau berada pada 10 negara 
terbawah. Lalu apakah kita 
kan berdiam diri dengan 
kondisi saat ini?. Tentunya 
tidak bukan ? 

Salah satu metode yang 
biasa diterapkan untuk 
memupuk minat membaca 
siswa adalah dengan metode 
reading challenge. Menurut 
O’neil (2007) reading chal-
lenge merupakan bagian 
dari kampanye literasi untuk 

menumbuhkan antusiasme 
membaca. reading challenge 
memberikan suatu tantan-
gan bagi diri sendiri untuk 
membaca sebuah bacaan. 
Bacaan yang di anjurkan 

adalah buku atau teks
Buku Dan teks meliputi 

buku pengayaan, buku ref-
erensi dan buku panduan 
dalam kegiatan pembela-
jaran. pendidikan dengan 
menggunakan penyajian 
yang banyak kreatif, dan 
inovatif, serta dapat diman-
faatkan oleh pembaca lin-
tas jenjang khususnya, dan 
dengan tingkatan kelas atau 
pembaca umum.

Dalam  Reading Challenge 
ini,  siswa kelas VI SDN 2 
KUTUKAN Di tantang untuk 
membaca sebuah buku dan 
teks berstruktur 2 halaman 
perhari. Diharapkan siswa 
dapat menyelesaikan mem-
baca sebuah buku paling 
tidak 2 minggu. Siswa bebas 
memilih buku apa saja. Yang 

akan dibaca sesuai minatnya 
masing – masing. Karena 
kondisi pembelajaran ma-
sih dilakukan secara daring, 
guru bekerja sama dengan 
orang tua untuk membimb-
ing siswa dalam Reading 
Challenge ini. Reading Chal-
lenge ini terbagi dalam be-
berapa langkah.

Pertama siswa membaca 
keseluruhan buku terlebih 
dahulu, Kedua siswa men-
emukan informasi  penting 
yang terdapat dalam buku 
. Ketiga siswa menyusun 
ringkasan buku yang telah di 
bacanya dengan bahasanya 
sendiri. Ringkasan tersebut 
lalu di jadikan pedoman bagi 
siswa untuk menceritakan 
kembali isi bukudalam ben-
tuk video. Keempat siswa 

membuat video presentasi 
mengenai isi buku terse-
but. Mereka bebas mem-
presentasikan tugas mereka 
dengan kreativitas masing 
– masing. Video tersebut 
kemudian dikirim melalui 
aplikasi whatsapp,. Sehingga 
di harapkan setiap tugas 
yang diberikan guru tidak 
membebani siswa.

Metode Reading Chal-
lenge sangat efektif untuk 
meningkatkan minat baca 
siswa. Dengan adanya pen-
ingkatan minat baca siswa, 
sehingga minat baca terpu-
puk sejak dini. Tentunya di-
harapkan adanya kerjasama 
dari berbagai pihak, baik dari 
guru, sekolah dan orangtua.

(*)

Memupuk Minat Membaca Siswa dengan Reading Challenge
ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Darmanto, S.Pd.SD

Guru SD Negeri 2 Kutukan
Kecamatan Randublatung, 

Kabupaten Blora 

 PANDHEMI  Covid-19   
membawa banyak perubah-
an di berbagai lini kehidupan. 
Bidang pendidikan adalah 
salah satu dari sekian sektor 
yang terdampak pandhemi. 
Sudah hampir 1.5 tahun  
pandemi covid-19 melanda 
di hampir seluruh dunia. 
Berbagai terobosan harus 
dilakukan oleh pendidik agar 
pendidikan di Indonesia 
tetap bisa berjalan secara 
maksimal. 

Salah satu masalah yang 
dihadapi guru di SDN Tlogo-
sari Kulon 05, khususnya pa-
da kelas 6 semester 1 tahun 
pelajaran 2021-2022 adalah 
adanya sepertiga dari jumlah 
siswa atau 12 dari 35 siswa 
yang tidak disiplin dalam 
mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh Guru. Untuk 
meningkatkan kedisiplinan 
siswa tersebut guru meng-
gunakan salah satu aplikasi 
yang dibuat oleh Google 
yaitu Google Classroom.

Sebagaimana kita ke-
tahui bahwa disiplin arti-
nya ketaatan kita terhadap 
satu kesepakatan yang telah 
kita buat untuk mencapai 
tujuan tertentu, dalam hal 
ini prestasi belajar siswa. 
(https://nitason.wordpress.
com: 2011). Berkembangnya 
sikap disiplin pada diri peser-
ta didik harus menjadi pola 
kehidupan yang dipaksakan 
agar bisa menjadi kebiasaan 
yang baik sejak dini.

Google Classroom adalah 
salah satu dari sekian banyak 
produk  yang diberikan oleh 

Google untuk dapat me-
ningkatkan disiplin belajar 
daring peserta didik khu-
susnya di kelas 6 semester 
1 SDN Tlogosari Kulon 05, 
Kecamatan Pedurungan, 
Kota Semarang. Hal itu di-
karenakan dalam Google 
Classroom, guru dapat me-
rencanakan batasan waktu 
penugasan dan pengum-
pulan tugasnya. Dengan ad-
anya batasan waktu tersebut, 
diharapkan siswa lebih me-
ningkatkan kedisiplinan dan 
tanggung jawabnya dalam 
mengerjakan tugas dari guru.

Apakah Google Class-
room itu? Google Classroom 
adalah platform gratis ber-
basis web yang dibuat untuk 
mempermudah kegiatan 
pembelajaran pendidik dan 

peserta didik. Classroom 
memungkinkan para guru 
untuk mengatur dan me-
nilai progres para peserta 
didiknya sambil tetap ter-

hubung dimanapun berada. 
(https://glints.com; 2021)  
Para murid bisa menerima 
dan mengumpulkan tugas 
langsung di Classroom. Be-
gitu juga para guru dapat 
mengirimkan tugas/materi, 
menilai, memberi komentar, 
mengedit tugas para siswan-
ya, sekaligus mengembalikan 
tugas tersebut di Classroom. 
Selain itu,  layanan ini dapat 
mengurangi penggunaan 
kertas dan mempermudah 
proses pembelajaran dalam 
jaringan (daring), karena 
cukup menggunakan per-
angkat hand phone (hp) atau 
laptop.

Melalui pembelajaran dar-
ing berbasis aplikasi google 
classroom, penulis berhasil 
meningkatkan  disiplin be-

lajar peserta didik di SDN 
Tlogosari Kulon 05. Hal itu 
karena dalam google Class-
room ada batasan waktu 
pengumpulan tugas siswa. 
Mau tidak mau akhirnya 
s i swa  t e r d o r o n g  u n tu k 
mengerjakan tugas-tugas 
sekolah dan mengumpul-
kannya tepat waktu atau 
sebelum batas waktu peng-
umpulannya berakhir. 

Dampak positif dari hal 
tersebut adalah terjadi pula 
peningkatan rasa tanggung 
jawab peserta didik terhadap 
tugas-tugas yang diberikan 
oleh guru. Hal itu terbuk-
ti bahwa dengan adanya 
google classroom 85% atau 
30 siswa menumpulkan tu-
gas tepat waktu. 15% atau 5 
siswa masih terlambat den-

gan berbagai alasan antara 
lain kuota internet habis, sin-
yal kurang bagus, lupa tidak 
mengirim tugas, atau alasan 
lain. Adapun pada Guru juga 
menumbuhkan semangat 
kerja dan kedisiplinan dalam 
menyelenggarakan pembe-
lajaran daring baik tematik 
maupun mata pelajaran ter-
tentu di kelasnya. Guru dapat 
dengan segera mengoreksi, 
menilai, dan mengembalikan 
tugas peserta didiknya me-
lalui Google Classroom.

Dengan Google Class-
room belajar dapat lebih 
mudah, menyenangkan, dan 
disiplin belajar mengajar 
dapat lebih ditingkatkan 
sehingga menjadi kebiasaan 
yang positif.(*)

Meningkatkan Disiplin Belajar melalui Google Classroom
ARTIKEL ILMIAH POPULER

Oleh:
Murtini, S. Pd. SD.

Guru SDN Tlogosari Kulon 05, 
Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang

Patra Jasa Donasi 
Komunitas Difabel Semarang

email : jatengpos@gmail.comREDAKTUR ABDUL MUIZ LAYOUT EKO RDVwww.jatengpos.co.id

 DWI SAMBODO/JATENG POS
BANTUAN SOSIAL: Hariyanto (kanan) GM Patra Semarang Hotel & Convention, tengah memberikan bantuan CSR kepada perwakilan 
Roemah Difabel Semarang.


