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ABSTRAK 

Tujuan penelit ian in i adalah meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan KBM melalui 

workshop menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan 

Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2019. Yang menjadi subjek penelit ian ini  guru-guru kelas pada 

semester 2 tahun 2019 yang berjumlah 8 orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

kinerja guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Penelit ian dilakukan pada guru kelas SD 

Negeri 2 Kaliaman pada semester 2 tahun 2019. Penelit i melaksanakan workshop penyusunan 

strategi dan model pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi guru. Hasil penelit ian diketahui 

melalui pembinaan berupa workshop di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang 

menunujukkan adanya peningkatan kinerja guru dalam menyusun strategi pembelajaran dari siklus 

I ke siklus II  dan mencapai target minimal yang telah ditetapkan yakni 80%, artinya 80% guru telah 

efektif dalam menyusun strategi pembelajaran pada masing-masing aspek. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa melalui workshop dapat meningkatkan kompetensi guru kelas dalam menyusun 

strategi pembelajaran di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang. 

Kata Kunci: Workshop, Kompetensi Guru, KBM 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah menjadi dambaan suatu bangsa, 

begitu juga Indonesia. Negara Indonesia untuk mewujudkannya melalui Sistem Pendidikan 

Nasional. Disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, k reatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sementara itu, dalam 

Permendiknas RI No. 41 (2007:6) disebutkan bahwa proses pembelajaran pada setiap 

satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa. Oleh karena itu, dalam proses pembela jaran 

diperlukan suatu strategi pembelajaran yang tepat. Artinya dalam penyampaian materi 

dapat menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda, sebab bisa terjadi strategi 

pembelajaran tertentu cocok untuk suatu KD (Kompetensi Dasar)  tetapi belum tentu cocok 

untuk KD yang lain.  
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Bila ditelusuri lebih lanjut, faktor yang meyebabkan guru belum mampu menerapkan 

strategi pembelajaran dengan tepat karena kinerja menyusun strategi pembelajaran belum 

optimal, bahkan ada yang tanpa menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Penyusunan strategi pembelajaran sangat penting, karena perencanaan yang baik 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan 

kinerja guru dalam menyusun strategi pembelajaran melalui kegiatan workshop di SD Negeri 

2 Kaliaman khususnya bagi guru kelas pada semester 2 tahun pelajaran 2019/2020. 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan 

permasalahannya adalah: ”Bagaimanakah pelaksanaan workshop menyusun dan 

menerapkan strategi pembelajaran dapat meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan 

KBM di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2019? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan 

KBM melalui workshop menyusun dan menerapkan strategi  pembelajaran di SD Negeri 2 

Kaliaman Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2019 

KAJIAN TEORI 

Kajian Teori 

Kompetensi Guru 

Kompetensi guru sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa  

kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam menjalankan tugas 

keprofesionalannya. 

Masih dari undang undang tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas 

keprofesinalannya guru atau dosen harus memiliki standar kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

masing masing mempunyai rung lingkup tersendiri.  

Berdasrkan rumusan pengertian kompetensi dan standar kompetensi guru serta 

ruang lingkup yang telah dijelas dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen, sebagai tenaga pendidik yang profesional hendaknya guru menyadari serta 

membekali dengan sejumlah kemampuan dan keterampilan yang sangat diperlukan untuk 

menjalankan tugas keprofesionalannya sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas kerja 

selain harus menjunjung tinggi etos dan etika sebagai pendidik yang profesional.  

Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum yang berisi tentang rentetan kegiatan 

yang dapat dijadikan pedoman agar kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. (Sanjaya, Wina, 2005:99). 

Dalam menggunakan sebuah strategi pembelajaran terdapat pertimbangan yang 

harus diperhatikan, di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Pertimbangan yang 

berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai; 2) Pertimbangan dari sudut siswa, 
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misalnya apakah strategi pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan siswa, minat, dan kondisi siswa. 

Model Pembelajaran  

Model pembelajaran didefinisikan oleh Soekamto dan Winaputra (1995: 78), sebagai 

kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model-model pembelajaran lebih 

merupakan kerangka konseptual, sedangkan strategi lebih menekankan pada penerapannya 

di kelas. Model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan 

perancangan yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang juga dikenal sebagai strategi pembelajaran.  

Pengertian Belajar dan Mengajar 

Pengertian Belajar 

Menurut Thusr Hakim (2005)5, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam 

kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampilkan dalam bentuk  peningkatan 

kaulitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan,  

pemahaman, keterampilan, daya piker, dan lain-lain kemampuan. Sedangkan Skinner 

berpendapat, belajar merupakan hubungan anatara stimulus dan respon yang terci pta 

malalui proses tingkah laku. 

Pengertian Mengajar 

 Nasution (1982:8)3 mengemukakan, mengajar adalah membimbing segenap 

aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan 

sebaik-baiknya dan hubungannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar sedangkan 

Usman (1994:3)6 mengajar adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakaan usaha mengorganisasi 

lingkungan dalam hubungan anak didik dan bahan ajar yang menimbulkan terjadinya proses 

belajar. Dari pendapat pakar diatas, dapat disimpulkan belajar adalah usaha meningkatkan 

kualiatas pengetahuan dan kualitas perilaku seseorang dengan cara proses belajar. 

Sedangkan mengajar adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan untuk mengatur,  

mengorganisasi l ingkunga sehingga  terjadi proses belajar sehingga pesrta didik menjadi 

lebih baik. 

Pengertian Kualitas belajar 

Kualiatas dapat dimaknai dengan istilah mutu juga keefektifan. Secara definitive 

efektivitas dapat dinyatakan sebagai bentuk keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan 

atau sasaranya Etzioni, 1964. Efektivitas dalam dunia Pendidikan menjadi sebuah konsep 

yang mencakup banyak faktor yang harus dilaksanakan pemegang kekuasaaan tidak 

terkecuali mememegang kendali dalam proses pembelajaran. Pendidikan yang berkualiatas 

berawal dari input, metode belajar yang bervariasi proses pembelajaran yang efektif dan 

juga efisien. Kualiatas tidak hanya dilihat produktivitas dan hasi, akan tetapi proses sanaga 

menentukan hasil akhirnya. 
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Pengertian Workshop 

Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk pemikir yang senantiasa ingin memiliki 

Pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang terus berkembang sesuai dengan 

peradaban salah satunya manusia melalui belajar. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

memperoleh ketiga aspek tersebut seperti belajar di dalam sekolah, luar sekolah, tempat 

bekerja, sewaktu bekerja, melalui pengalaman, dan melalui workshop. Workshop adalah 

suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) untuk menghasilkan karya nyata 

(Badudu, 1988: 403). Lebih lanjut, Harbinson (1973: 52) mengemukakan bahwa pendidikan  

dan pelatihan secara umum diartikan sebagai proses pemerolehan keterampilan dan 

pengetahuan yang terjadi di luar sistem persekolahan, yang sifatnya lebih heterogen dan 

kurang terbakukan dan tidak berkaitan satu dengan lainnya, karena memiliki tujuan yang 

berbeda. 

Dalam banyak bidang pelatihan (workshop), hal tersebut memang sangat sulit untuk 

tidak mengatakannya mustahil (dilakukan validasi dan evaluasi). Bidang yang dimaksud 

misalnya manajemen atau pelatihan hubungan manusia umum sifatnya. Dalam hal ini, 

semua bentuk pelatihan (workshop) tidak dapat memperlihatkan hasil yang objektif. 

Pelatihan umumnya mempunyai masalah mengenai prestasi  penatar dalam mengajar, yaitu 

masalah evaluasi dan validasi kelangsusungannya. Jika pelajaran telah diajarkan dengan 

baik dan penatar telah belajar pelajaran tersebut sesuai dengan ukuran penatarnya maka 

efektifitas pelatihan sudah dianggap valid. Penilaiannya juga dilakukan langsung, karena jika 

si penatar selalu menjawab enam untuk soal tiga kali dua maka ia selalu benar.   

Hipotesis Tindakan 

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan pemecahan masalah yang telah 

dipaparkan di atas maka hipoetesis tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut. ” Dengan 

pelatihan dan pembekalan kompetensi guru melalui workshop, kinerja guru meningkat 

dalam menyusun strategi pembelajaran, sehingga prose KMB semakin berkualitas dan 

prestasi belajar memuaskan”. 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian Tindakan 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model kemmis yang terdiri 

dari atas empat langkah, yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi 

(Wardhani, 2007: 45). Model ini dipilih karena dalam mengajarkan menulis naskah pidato 

diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini akan 

dilaksanakan dalam dua siklus, dan langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  

Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini guru-guru kelas pada semester 2 tahun 2019 

yang berjumlah 8 orang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kinerja guru 

dalam menyusun strategi pembelajaran. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada guru kelas SD Negeri 2 Kaliaman pada semester 2 tahun 

2019. Pemilihan lokasi penelitian karena sekolah tersebut merupakan sekolah binaan 
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peneliti. Di samping itu, dari hasil supervisi ditemukan kelemahan guru dalam menyusun 

strategi pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari bulan Januari 

sampai bulan Maret 2019 mulai dari persiapan sampai dengan pembuatan laporan. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, catatan 

di lapangan, informasi, wawancara, hasil tes/kuisener dan catatan hasil refleksi/diskusi yang 

dilakukan peneliti dan mitra peneliti. Penentuan tersebut didasarkan pada ketersedian 

sarana dan prasana dan kemampuan yang dimiliki peneliti dan pihak yang terkait. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Deskripsi Kondisi Awal 

 Sebagian besar guru ditemukan kurang paham semua aspek yang ada dalam 

menyusun strategi pembelajaran. Kesalahan umum yang tampak adalah: (1) guru belum 

mampu menyusun tujuan pembelajaran, (2) guru belum mampu menguraikan materi ajar 

dengan baik, (3) guru belum mampu membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai 

metode pembelajaran yang dituliskan, (4) guru belum mampu membuat penilaian sesuai 

dengan metode yang digunakan, dan (5) guru belum mampu memanej waktu baik dalam 

kegiatan awal, inti dan penutup. Dengan kondisi awal seperti ini per lu adanya tindakan 

nyata yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja guru dalam menyusun strategi 

pembelajaran, yakni berupa workshop. 

Deskripsi Siklus I (Pertama) 

Dari hasil evaluasi terhadap penyusunan strategi pembelajaran yang dibuat oleh 8 

orang guru setelah diadakan workshop pada siklus I diperoleh kinerja guru menyusun 

strategi pembelajaran seperti tampak pada Tabel 4.2 ber ikut. 

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Komptensi Guru dalam Menyusun strategi 

pembelajaran pada Siklus I (Pertama) 

No Aspek yang Dinilai 
Skor 
1 2 3 4 

Jml % Jml  % Jml  % Jml % 

1. Format  3 37,50 4 50 1 12,50 0 0 
2. Relevansi antara waktu 

dengan bahan ajar 
4 50,00 3 37,50 1 12,50 0 0 

3. Pembukaan (apersepsi, 
pre-tes) 

6 75.00 1 12,50 1 12,50 0 0 

4. Inti  3 37,50 4 50 1 12,50 0 0 
5. Penutup (s impulan, postes) 4 50 3 37,50 1 12,50 0 0 

Keterangan: 4 = sangat baik 2 = cukup 3 = baik 1 = tidak baik 

Dari Tabel 4.2 di atas, pada aspek format; 3 orang atau 37,50% guru dalam 

kategori tidak baik, orang atau 50% tergolong cukup, 1 orang atau 12,50% tergolong baik 

dan 0% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat 

baik mencapai 1 orang atau 12,50%. Pada aspek relevansi antara waktu dengan bahan ajar, 

tampak bahwa 4 orang atau 50% tergolong tidak baik, 3orang atau 37,50% tergolong 

cukup, 1 orang atau 12,50% tergolong baik dan 0% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan 

antara yang baik dan sangat baik mencapai 1 orang atau 12,50%. Pada aspek pembukaan; 

6 orang atau 75,50% guru dalam kategori tidak baik, 1 orang atau 12,50% tergolong cukup, 
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1 orang atau 12,50% tergolong baik dan 0% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara 

yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 1 orang atau 12,50%. Pada aspek inti 

pembelajaran; 3 orang atau 37,50% guru dalam kategori tidak baik, 4 orang atau 50% 

tergolong cukup, 1 orang atau 12,50% tergolong baik  dan 0% tergolong sangat baik. Bila 

dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 1 orang atau 12,50%. 

Pada aspek penutup pembelajaran; 4 orang atau 50% guru dalam kategori tidak baik, 3 

orang atau 37,50% tergolong cukup, 1 orang atau 12,50% tergolong baik dan 0% tergolong 

sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 1 

orang atau 12,50%. 

Berdasarkan dekripsi pada tabel tampaknya kinerja belum memenuhi indikator 

kinerja yang telah ditetapkan pada semua aspek, baik menyangkut kesiapan maup un kinerja 

menyusun strategi pembelajaran. Dari masalah tersebut, diputuskan untuk memperbaiki 

beberapa langkah dalam siklus I, yakni memfokuskan pada penjelasan tentang format dan 

aspek penilaian dalam kaitannya dengan menyusun strategi pembelajaran. Langkah-langkah 

ini dijalankan pada siklus II dengan tetap mempertahankan kegiatan yang lain yang sudah 

dianggap baik. Untuk meningkatkan kesiapan guru, fasilitator memberikan kesadaran bahwa 

petapa penting perencanaan pembelajaran yang dibuat guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Mengenai alt ernatif untuk menambah laptop diputuskan untuk 

memanfaatkan komputer (PC) yang ada di sekolah sehingga semua guru mendapatkan satu 

persatu. 

Deskripsi Hasil Siklus II (Kedua) 

Pada siklus II, langkah-langkah yang diambil  sesuai dengan refleksi hasil siklus I 

mengikuti langlah-langkah seperti siklus I dengan memfokuskan pada penjelasan aspek -

aspek yang belum dipahami guru dalam menyusun strategi pembelajaran lebih 

menitikberatkan pada aspek pembimbingan secara individu. Dari 8 orang guru semua 

dilibatkan dalam siklus II untuk memperdalam pengetahuan tentang penyusunan strategi 

pembelajaran.  

Dari hasil evaluasi terhadap penyusunan strategi pembelajaran yang dibuat oleh 8 

orang guru setelah diadakan workshop pada siklus II diperoleh kinerja guru menyusun 

strategi pembelajaran seperti tampak pada Tabel berikut. 

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Kompetensi Guru dalam Menyusun Strategi 

pembelajaran pada Siklus II (Kedua) 

No Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

Jml % Jml % Jml % Jml % 
1. Format 0 0 0 0 1 12,50 7 87,50 

2. Relevansi antara waktu 
dengan bahan ajar 

0 0 0 0 1 12,50 7 87,50 

3. Pembukaan (apersepsi, 
pre-tes) 

0 0 0 0 1 12,50 7 87,50 

4. Inti 0 0 0 0 2 25,00 6 75.00 
5. Penutup (s impulan, 

postes) 
0 0 0 0 1 12,50 7 87,50 

Keterangan: 4 = sangat baik 2 = cukup 3 = baik 1 = tidak baik 

Dari Tabel 4.4 dan grafik 4.10 di atas, pada aspek format; tidak ada orang atau 

0,00% guru dalam kategori tidak baik, tidak ada orang atau 0,00% tergolong cukup, 1  

orang atau 12,50% tergolong baik dan 7 orang atau 87,50%, tergolong sangat baik. Bila 



Widya Sari 
Vol. 24, No. 1, Januari 2022 

 

17 

 

dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 8 orang a tau 100%. 

Pada aspek relevansi antara waktu dengan bahan ajar, tampak bahwa 0 orang atau 0,00% 

tergolong tidak baik, 0 orang atau 0,00% tergolong cukup, 1 orang atau 12,50% tergolong 

baik dan 7 orang atau 87,50% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang baik  dan 

sangat baik mencapai 8 orang atau 100%. Pada aspek pembukaan; 0 orang atau 0,00%% 

guru dalam kategori tidak baik, 0 orang atau 0,00%% tergolong cukup, 1 orang atau 

12;50% tergolong baik dan 7 orang atau 87,50% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan 

antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 8 orang atau 100%. Pada aspek inti 

pembelajaran; tidak ada orang atau 0,00% guru dalam kategori tidak baik, 0 orang atau 

0,00% tergolong cukup, 2 orang atau 25,00% tergolong baik dan 6 orang atau 75,00% 

tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik 

mencapai 8 orang atau 100%. Pada aspek penutup pembelajaran; tidak ada orang atau 

0,00% guru dalam kategori tidak baik, 0 orang atau 0,00% tergolong cukup, 1 orang atau 

12,50% tergolong baik dan 7 orang atau 87,50% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan 

antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 8 orang atau 100%. 

Berdasarkan dekripsi pada tabel 4.3 dan 4.4 tampaknya kompetensi tenaga pendidik 

dalam menyusun strategi pembelajaran para guru kelas maupun guru mata pelajaran sudah 

memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan pada semua aspek, baik menyangkut 

kesiapan maupun kinerja menyusun strategi pembelajaran. Dengan hasil seperti itu, berarti 

tindakan yang diberikan efektif dalam meningkatkan kinerja guru dalam menyusu n strategi 

pembelajaran. 

Respon Guru terhadap Penyusunan Strategi Pembelajaran Melalui Workshop 

Penilaian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang respon guru 

terhadap kegiatan workshop yang telah diterapkan dalam menyusun strategi pembelajaran. 

Bila guru merespon positif terhadap kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut perlu 

dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain.  

Rata-rata skor guru terhadap kegiatan menyusun strategi pembelajaran dengan 

melalui workshop adalah 60,07 dan standar deviasi sebesar 4,051 (selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5). Bila dicocokkan dengan klasifikasi di atas, respon guru tergolong 

sangat positif. Dengan demikian kegiatan workshop menyusun strategi pmebelajaran 

mendapat respon yang sangat positif dari guru kelas. Oleh karena itu, penerapannya perlu 

dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain.  

Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian selama dua siklus di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan aktivitas peserta dalam kegiatan workshop tentang penyususnan 

strategi pembelajaran bagi guru di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang. Di samping 

itu juga, terjadi peningkatan kinerja guru dalam menyusun strategi  pembelajaran melalui 

workshop di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang dari siklus I ke siklus II pada 

masing-masing aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui workshop dapat meningkatkan kinerja 

guru dalam menyusun strategi pembelajaran guru di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan 

Kembang. 
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Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang 

strategi pembelajaran sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka strategi 

pembelajaran dapat disusun dengan baik. Mengoptimalkan pemahaman guru terhadap 

strategi pembelajaran melalui pembinaan intensif dalam bentuk penyelenggaraan workshop 

menunjuk pada metode kooperatif konsultatif dimana diharapkan para guru berdiskusi, 

bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif. Aktivitas ini akan sangat membantu mereka 

dalam memahami konsep-konsep dasar penyusunan strategi pembelajaran serta pada 

akhirnya nanti mereka mampu menyusun strategi pembelajaran dengan baik dan benar. 

Dalam kaitannya dengan pembinaan melalui workshop, maka penelitian ini juga 

sesuai dengan apa yang dikatakan Amstrong (1990: 209) bahwa tujuan workshop adalah 

untuk memperoleh tingkat kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat 

dan ekonomis dan mengembangkan kinerja-kinerja yang ada sehingga prestasi mereka pada 

tugas yang sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung 

jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (1989: 139) mengatakan 

workshop bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, 

terutama yang berhubungan dengan meningkatnya dan berkemba ngnya pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan yang bersangkutan.  Workshop dimaksudkan untuk mempertinggi 

kinerja dengan mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta 

pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri 

(As’ad, 1987: 64).  

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui 

kegiatan workshop yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan 

memberikan kesempatan sharing antara satu guru dengan guru lain. Dengan demikian, 

pemahaman terhadap strategi pembelajaran dapat ditingkatkan baik dalam teoretisnya 

maupun implementasinya.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Workshop adalah salah satu cara yang dapat 

digunakan sekolah untuk memberi pelatihan dan pembekalan bagi guru untuk meningkatkan 

kompetensi. Model yang demikian sudah diterapkan di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan 

Kembang Kabupaten Jepara. Melalui pembinaan berupa workshop di SD Negeri 2 Kaliaman 

Kecamatan Kembang menunujukkan adanya peningkatan kinerja guru dalam menyusun 

strategi pembelajaran dari siklus I ke siklus II dan mencapai target minimal yang telah 

ditetapkan yakni 80%, artinya 80% guru telah efektif dalam menyusun strategi 

pembelajaran pada masing-masing aspek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

melalui workshop dapat meningkatkan kinerja guru kelas dalam menyusun strategi 

pembelajaran di SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang. 

Adapun guru kelas SD Negeri 2 Kaliaman Kecamatan Kembang memberikan respon 

sangat positif terhadap kegiatan penyusuan strategi pembelajaran.melalui workshop. 

Dengan demikian kegiatan workshop memberikan dampak positif terhadap kinerja guru 

dalam menyusun s trategi pembelajaran diharapkan dapat menghadirkan KMB (kegiatan 

belajar mengajar) yang berkualitas, efektif sekaligus menarik siswa aktif mengikuti 

pembelajaran sehingga prestasi belajar memuaskan. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disarankan beberapa hal, antara 

lain: (1) para guru sebaiknya menyusun strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa 

dan memperhatikan proporsi waktu yang ada dan tidak hanya mencontoh strategi 

pembelajaran yang telah ada, (2) guru hendaknya terus mencari dan mencoba berbagai 

strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk menghadirkan KBM (kegiatan belajar 

mengajar) yang berkulitas, (3) agar pembinaan melalui workshop dapat berjalan secara 

efektif, maka semua guru harus mampu bekerjasama dengan peserta lain yang bersifat 

kolaboratif konsultatif.(4), model bisa dijadikan referensi bagi kepala sekolah lain untuk 

memberikan pelatihan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru 
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