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ABSTRAK
Widayanti, Tri 2018. Peran Guru Kelas Sebagai Fasilitator Dalam Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo). Skripsi. Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali B’aul Chusna, M.SI.
Kata kunci : Peran Guru Kelas, Prestasi Belajar
Guru kelas adalah seorang guru yang diberi tugas tambahan dari pihak sekolah, selain
mengajar juga bertugas untuk bertanggung jawab atas semua siswa yang berada dalam satu
kelas tersebut. Guru kelas sangat berperan aktif dalam membantu kelancaran dan keefektifan
proses belajar mengajar. Proses pembelajaran juga ditujukan untuk dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa. Prestasi belajar merupakan kemampuan yang meliputi segenap ranah
(kognitif, afektif, dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses
belajar peserta didik. Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan perubahan perilaku sebelum
dan sesudah belajar peserta didik.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :(1) Untuk mendeskripsikan peran guru kelas
sebagai fasilitator dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN 1 Karangan Balong. (2)
Untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi guru kelas dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN 1 Karangan Balong.
Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis
penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam kasus ini mengguanakan tiga tahapan,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil peneltian menunjukkan bahwa : (1) Peran guru kelas sebagai fasilitator dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa, guru kelas sudah menyampaikan materi dengan baik
sehingga mampu memahamkan peserta didik, guru kelas membuat metode yang
menyenangkan dan menarik bagi siswa, guru kelas juga akrab dan dekat dengan siswa,
sehingga siswa juga dapat dekat dengan guru. (3) Faktor yang mendukung guru kelas sebagai
fasiltator dalam meningkatkan prestasi belajar di SDN 1 karagan balong yaitu : yang pertama
dari siswa itu sendiri (siswa yang aktif di dalam proses pembelajaran, yang kedua dari guru,
yaitu dalam penggunaan metode yang menarik, dan yang ketiga yaitu lingkungan keluarga.
Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi guru kelas yatitu : yang pertama juga dari siswa
itu sendiri (siswa yang suka ramai dan susah diatur),dan yang kedua yaitu kurangnya fasilitas.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan suatu yang selalu mendapat perhatian oleh
seluruh bangsa dan negara di dunia. Hal ini disebabkan karena maju atau
mundurnya suatu bangsa dan negara dipengaruhi oleh kualitas sumber daya
manusia yang menjadi tulang punggung neraga tersebut. Sumber daya
manusia yang berkualitas merupakan hasil proses pendidikan karena tanpa
pendidikan tidak mungkin diperoleh sumber daya manusia yang berkualitas
yang dapat membangun negara dan bangsa ke arah tujuan yang akan dicapai.
Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam
rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa.
Dewasa,

berarti

bertanggung

jawab

terhadap

dirinya,

keluarganya,

masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Selanjutnya bertanggung jawab
terhadap segala risiko dari sesuatu yang telah menjadi pilihannya.
Hakikat pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang aman bagi
perkembangan anak karena di dalam lingkungan yang aman tersebut, anak
dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya dengan baik.1

1

Martini Jamaris, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2013),2
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Pendidikan ada dua jenis, yaitu pendidikan formal dan pendidikan
informal. Yang termasuk pendidikan formal adalah pendidikan sekolah,
sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan.
Sekolah berasal dari bahasa Belanda school, bahasal Jerman die scule, dan
bahasa Inggris school yang artinya sama dengan sekolah, yaitu lembaga
pendidikan formal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai
tempat belajar anak.2
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang dipercayakan
masyarakat memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara
konsekuen oleh para pengelolanya. Adapun fungsi sekolah yaitu : pertama,
sebagai transmisi dan tranformasi kebudayaan, sebagai proses pembudayaan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan (keahlian) manusia, sedangkan proses
transformasi dapat dipahami sebagai upaya menformulasi kebudayaan
masyarakat yang lebih baik. Kedua, perananan manusia sosial. Sekolah dalam
hal ini dipandang sebagai tanggung jawab dalam melahirkan peserta didik
sebagai penerus pembangunan bangsa. Ketiga, membentuk kepribadian
sebagai dasar keterampilan. Keempat,sekolah dapat mempersiapkan anak
untuk suatu pekerjaan. Kelima, membangun integrasi sosial sehingga

2

Anwar Hafid Jahar Ahiri dan Pendais Haq, Konsep Dasar Illmu Pendidikan (
Bandung: Alfabeta, 2014), 49.

3

masyarakat sebagai output pendidikan hidup harmonis, jauh dari konflik dan
ketegangan sosial.3
Dalam proses belajar mengajar, peranan guru kelas sebagai seorang
guru tidak pernah habis dan yang selalu ia tuntut adalah bagaimana bahan
pelajaran yang disampaikannya dapat diterima dan dicerna oleh siswa dengan
baik dan penuh semangat, sehingga siswa memiliki minat belajar yang keras
dan mampu menguasai pelajaran secara tuntas. Hal tersebut sesuai dengan apa
yang dikatakan oleh Citra salah satu siswa kelas IV di SDN 1 Karangan
Balong, ia mengatakan bahwa guru kelas sudah menyampaikan materi
pelajaran dengan baik dan mudah untuk difahami.4 Guru kelas adalah guru
yang diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk mengelola lokal dan
mengendalikan siswa dalam proses belajar mengajar, oleh karena itu peranan
guru kelas sangat urgen dalam membina dan mengarahkan para siswanya
dalam mencapai prestasi yang diinginkan.5
Tugas guru yang utama adalah sebagai fasilitator. Maksud menjadi
fasilitator adalah bertugas untuk memberi kemudahan dalam belajar anak
didik. Seperti kata Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “Standar
Kompetensi dan Sertifikasi Guru”, tugas guru tidak hanya menyampaikan
informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas
memberikan kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta
3

Ibid, 50-52.
Lihat transkip wawancara nomor 07/W/15-IX/2018
5
Wina Sanjaya, Stragegi Pembelajaran , (Jakarta :Kencana Prenada Media Grup,2008) 44
4
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didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira,
penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara
terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh dan
berkembang

menjadi

manusia

yang

siap

beradaptasi,

menghadapi

kemungkinan, dan memasuki era globalisasi yang penuh berbagai tantangan.
Jadi peran guru kelas sebagai fasilitator dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan belajar siswa.6
SDN 1 karangan Balong adalah SD Negeri favorit di Desa Karangan,
karena menjadi SD favorit tentunya sudah memiliki sistem kurikulum yang
bagus dalam bidang pendidikan, hal ini terbukti banyak siswa yang sering ikut
dalam lomba-lomba tingkat kecamatan, dan kerab memperoleh juara. Dari
banyaknya piala yang diperoleh, berarti prestasi di bidang non akademik SD
tersebut dapat dikatakan bagus, dari hal tersebut peneliti jadi ingin mengetahui
seberapa tinggi prestasi belajar (bidang akademik) anak-anak didik di SD
tersebut, dan bagaimana peran guru dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa. Dalam hal pendidikan anak didik, tentunya akan selalu bersinggungan
dengan pendidik secara langsung, yaitu guru. Peran guru secara aktif
mendidik akan sangat berpengaruh terhadap hasil prestasi anak didiknya,
terutama guru kelas/wali kelas yang secara umum adalah guru yang paling
sering bersama dengan para anak-anak didik.

6

Mulyasa, Sandar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung : Rosdakarya, 2008) 53-54
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Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Peran Guru Kelas Sebagai Fasilitator Dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar Siswa di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo ”.
B. Fokus Penelitian
Peran guru kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 1
Karangan Balong
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran guru kelas sebagai fasilitator dalam meningkatkan
prestasi belajar siswa di SDN 1 Karangan Balong ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru kelas
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN 1 Karangan Balong?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk mendeskripsikan peran guru kelas dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa di SDN 1 Karangan Balong.
2. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan faktor penghambat yang
dihadapi guru kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN 1
Karangan Balong.
E. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan yang ada hubungannya dengan peran guru kelas dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa
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b. Secara Praktis
Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini diharapkan dapat
berguna untuk :
1) Bagi peneliti
Untuk melatih diri dalam penelitian yang bersifat ilmiah untuk
menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti
tentang peran guru kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
2) Bagi Guru
Dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam usahanya
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, dan mampu mendidik
dengan sebaik-baiknya agar tidak terjerumus ke dalam tingkah laku
yang buruk.
3) Bagi siswa
Agar menjadi acuan supaya lebih baik dan lebih mempunyai
semangat dalam meningkatkan prestasi belajar.
4) Bagi Peneliti selanjutnya
Sebagai wahana pengetahuan dan bahan acuan penelitian
pendahuluan atau referensi tentang peran guru kelas dan prestasi
belajar.
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F. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi ke dalam enam bab yang
masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan, yaitu:
BAB I

Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang
masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II

Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Pada bab ini
memaparkan tentang hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya
dengan penelitian yang akan dilakukan, dan kajian teori tentang : guru,
guru kelas, belajar, prestasi belajar,

dan faktor-faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar.
BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan
jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber
data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan
keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.
BAB IV Deskripsi Data. Pada bab ini dijelaskan tentang deskripsi data umum
dan data khusus yang ditemukan selama penelitian di lapangan, seperti
sejarah SD, visi misi SD , letak geografis, struktur organisasi, keadaan
siswa, dan data khusus berisi tentang semua catatan lapangan
mengenai peran guru kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa
yang diperoleh setelah melakukan penelitian.
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BAB V

Analisis Data. Pada bab ini memaparkan tentang analisis dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan peran guru
kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

BAB VI Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang terkait dengan
hasil penelitian dan dimaksudkan untuk mempermudah pembaca
dalam melihat inti atau hasil dari penelitian yang dilakukan.
Kesimpulan berisi tentang jawaban atas rumusan masalah.
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BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS
A. Telaah Peneliti Terdahulu
Untuk memperkuat penelitian yang penulis lakukan

maka penulis

melakukan telaah terhadap penelitian yang telah dilaksanakan oleh
peneliti terdahulu diantaranya :
1. Penelitian yang dilakukan oleh Umiyati tahun 2013 dengan judul
“Peran Guru sebagai Motivator dalam Peningkatan Prestasi Belajar
Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih di Balaikambang Ramatjati Jakarta
Timur”. Hasil penelitiannya sebagai berikut. Keberhasilan pencapaian
tujuan pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor di
antaranya adalah motivasi belajar siswa. Karena motivasi merupakan
dorongan yang diberikan kepada individu untuk melaksanakan
pembelajaran. Motivasi dalam belajar berperan sebagai usaha yang
mendorong siswa agar mau belajar dalam kegiatan belajar mengajar,
guru merupakan orang pertama yang harus menyadari kedudukannya
sebagai motivator, karena salah satu tugas guru adalah menggali
motivasi dan menambahkan prestasi belajar pada siswa.

9
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Prasetyo pada tahun 2012 dengan
judul Peran Guru dalan Memotivasi Siswa Pada Perilaku Keagamaan
Kelas III Semester Genap di MI Mamba’ul Huda Ngabar Tahun
Pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar
belakang guru memberikan motivasi Pada Perilaku Keagamaan yaitu
untuk menciptakan peserta didik yang unggul dalam prestasi dan budi
pekerti berdasarkan iman dan taqwa dalam pandangan hidup islam.
Sedangkan peran guru di sini memegang kunci penting dalam
memotivasi anak pada prilaku keagamaan, peran guru di sini dapat
terlihat melalui pemberian motivasi, arahan, bimbingan, dan contoh
teladan melalui pembiasaan kegiatan di sekolah. Untuk dampak
perilaku siswa terdapat perubahan yang positif, dari yang dulunya
kurang mencerminkan bersikap/berperilaku sopan santun sesuai
dengan ajaran agama, seperti melaksanakan sholat berjama’ah sesuai
dengan tata tertib, sebelum makan minum berdoa, menyapa dan
mencium tangan guru bila bertemu.
Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan
adalah terletak pada peran dari guru kelas, sedangkan perbedaannya
adalah yang peneliti lakukan adalah peran guru kelas sebagai
fasilitator dalam emningkatkan prestasi belajar siswa, sedangkan
penelitian diatas peran gurub sebagai motivator.
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B. Kajian Teori
1. Guru
a. Pengertian Guru
Guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah
menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik
anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh
Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk
melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan
kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga
pendidikan sekolah.
Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia
dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. Dalam definisi yang luas, setiap orang yang
mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap sebagai
guru.
Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki
keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru.7
Seorang guru sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang
dapat ditunjukkan oleh peserta didiknya. Untuk itu, apabila
seseorang ingin menjadi guru yang professional, maka sudah
7

Jamil Suprihatin, Guru Profesional , (Bandung : Ar-russ Media,2013,) 23
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seharusnya ia dapat selalu meningkatkan wawasan pengetahua
akademis dan praktis melalui jalur pendidikan berjenjang ataupun
up grading dan atau pelatihan yang bersifat in service training
denga rekan rekan sejawatnya.8
Sebagai pendidik, guru lebih banyak sebagai sosok panutan, yang
memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani
oleh siswa. Sebagai

pengajar,

guru

diharapkan

memiliki

pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu ang harus diampu
untuk ditransfer kepada siswa. Sebagai pembimbing, guru juga
perlu memiliki kemampuan untuk dapat membimbing siswa,
memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat menepikan
faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang akan mengganggu
proses pembelajaran di dalam dan di luar sekolah.9
Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan
melatih. Mendidik berati meneruskan dan mengembangkan nilainilai hidup, mengajar berati meneruskan dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti
mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Dengan

8
9

Hamzah B.Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta : Bumi aksara ,2012), 17.
Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hkayat, 2006), 32-33.
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kata lain seorang guru dituntut mampu menyelaraskan aspek
kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam proses pembelajaran.10
Guru berupaya untuk membimbing dan membantu siswa untuk
mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan.11
b. Peran Guru
Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian Peran
adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier
Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan
oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam,
suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari
dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk
dari perilaku yang diharapkan dari seesorang pada situasi sosial
tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita
siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang
lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah
posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban,
berarti telah menjalankan suatu peran. kita selalu menulis kata
peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dan definisi peran
tersebut. peran biasa juga disandingk an dengan fungsi. Peran dan
status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan

10
11

Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 30.
Uhar Suhardaputra, Menjadi Guru Berkarakter (Bandung: Refika Aditama, 2013), 81.
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atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang
mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam
pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang
diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan
kesempatan-kesempatan

yang

diberikan

oleh

masyarakat

kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.12 Guru
berperan

sebagai

pembelajaran, penilai

perancang
hasil

pembelajaran,

pembelajaran

pengelola

siswa, pengarah

pembelajaran dan pembimbing siswa.13
Selain itu masih banyak lagi peran dari seorang guru, diantaranya :
1). Guru sebagai fasilitator
Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta
didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan
kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta
didik,

agar

mereka

dapat

belajar

dalam

suasana

yang

menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani
mengemukakan pendapat secara terbuka. Rasa gembira, penuh
semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara
terbuka merupakan modal dasar bagi peserta didik untuk tumbuh
12

http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html.
Diakses tanggal 13 Desember 2018
13
Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi , dan Kompetensi
Guru (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013)27

15

dan berkembang menjadi manusia yang siap beradaptasi,
menghadapi berbagai kemungkinan, dan memasuki era globalisasi
yang penuh berbagai tantangan. Jadi peran guru kelas sebagai
fasilitator dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Sebagai
fasilitator, tugas guru yang paling utama adalah “to facilitate of
learning”(memberi

kemudahan

belajar),

bukan

hanya

menceramahi, atau mengajar, apalagi menghajar peserta didik, kita
perlu guru yang demokratis, jujur dan terbuka, serta siap dikritik
oleh peserta didiknya.14
Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh)
sikap seperti yang diidentifikasikan Rogers (dalam Knowles,1984)
berikut ini :
a. Tidak

berlebihan

mempertahankan

pendapat

dan

keyakinannya, atau kurang terbuka.
b. Dapat lebih mendengarkan peserta didik , terutama tentang
aspirasi dan perasaannya.
c. Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif, dan
kreatif bahkan yang sulit sekalipun.
d. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan
peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran.

14

Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru…. 53-54

16

e. Dapat menerima balikan (feedback), baik yang sifatnya positif
maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang
kontruktif terhadap diri dan perilakunya.
f. Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik
selama proses pembelajaran, dan
g. Menghargai peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah
tahu prestasi yang dicapainya.
Selain sebagai fasilitator, disini guru juga bisa berperan
sebagai pemacu belajar, guru harus mampu melipat gandakan
potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan
aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Hal ini
penting, karena guru memiliki andil yang sangat besar terhadap
keberhasilan pembelajaran di sekolah, guru sangat berperan
dalam

membantu

perkembangan

peserta

didik

untuk

mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.15
Terkait dengan sikap dan perilaku guru sebagai fasilitator, di
bawah ini dikemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan
guru untuk dapat menjadi seorang fasilitator yang sukses :
1. Mendengarkan dan tidak mendominasi. karena siswa
merupakan pelaku utama dalam pembelajaran, maka
sebagai fasilitator guru harus memberi kesempatan agar
15

Ibid 55,63
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siswa dapat aktif. Upaya pengalihan peran dari fasilitator
kepada siswa bisa dilakukan sedikit demi sedikit.
2. Bersikap sabar. Aspek utama pembelajaran adalah proses
belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jika guru
kurang sabar melihat proses yang kurang lancar lalu
mengambil alih proses itu, maka hal ini sama dengan guru
telah merampas kesempatan belajar siswa.
3. Menghargai dan rendah hati. Guru berupaya menghargai
siswa dengan menunjukkan minat yang sungguh-sungguh
pada pengetahuan dan pengalaman mereka
4. Mau belajar. Seorang guru tidak akan dapat bekerja sama
dengan siswa apabila dia tidak ingin memahami atau
bealjar tentang mereka.
5. Bersikap sederajat. Guru perlu menembangkan sikap
kesederajatan agar b isa diterima sebagai teman atau mitra
kerja oleh siswanya.
6. Bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa
sebaiknya dilakukan dalam suasana akbrab, santai, bersifat
dari hati ke hati (interpersonal relationship), sehingga siswa
tidak merasa kaku dan sungkan dalam berhubungan dengan
guru.
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7. Tidak berusaha menceramahi. Siswa memiliki pengalaman,
pemdirian, dan keyakinan tersendiri. Oleh karena itu, guru
tidak perlu menunjukkan diri sebagai orang yang serba
tahu, tetapi berusaha untuk saling berbagi pengalaman
dengan siswanya, sehingga diperoleh pengalaman yantg
kaya diantara keduanya.
8. Berwibawa. Meskipun pembelajaran harus berlangsung
dalam suasana yang akrab dan santai, seorang fasilitator
sebaiknya tetap dapat menunjukkan kesungguhan di dalam
beklerja dengan siswanya, sehingga siswa akan tetap
menghargainya.
9. Tidak memihak dan mengkritik. Di tengah kelompok siswa
seringkali terjadi pertententangan pendapat. Dalam hal ini
diupayakan

guru

bersikap

netral

dan

berusaha

memfasilitasi komunikasi di antara pihak-pihak yang
berbeda pendapat, untuk mencari kesepakatan dan jalan
keluarnya.
10. Bersikap terbuka. Biasanya siswa akan lebih terbuka
apabila telah tumbuh keprcayaan kepada guru yang
bersangkutan. Oleh karena itu, guru juga jangan segan
untuk berterus terang bila merasa kuramng mengetahui
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sesuatu, agar siswa memahami bvahwa semua orang selalu
masih perlu belajar.
11. Bersikap positif. Guru mengajak siswa untuk memahami
keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang
ada,

bukan

sebaliknya

menngeluhkan

keburukan-

keburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar setiap siswa
adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk merubah
keadaan.16
2). Guru sebagai Motivator
Sebagai motivator, guru harus mampu membangkitkan
motivasi

belajar,

dengan

memperhatikan

prinsip-prinsip

sebagai berikut :
a). Peserta didik akan bekerja keras kalau memiliki minat dan
perhatian terhadap pekerjaannya.
b). Memberikan tugas yang jelas dan dapat di mengerti
c). Memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi
peserta didik.
d). Menggunakan hadiah, dan hukuman secara efektif dan tepat
guna serta
e). Memberikan penialian dengan adil dan transparan.17

16
17

Proyek P2MPD.2000.Fasilitator dalam Pendidikan Kemitraan (MateriIV-4-1) Jakarta
Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru… 59
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Memotivasi peserta didik merupakan hal yang sangat
penting bagi guru. Untuk melakukan kegiatan tersebut, guru
perlu memahami peserta didik dengan baik ia mampu
menyediakan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan peserta didik. Melalui pemahaman yang baik
tentang peserta didik, maka guru akan mampu mendorong
peserta didik menemukan sesuatu yang menarik, bernilai, dan
secara intrinsik memotivasi, menantang, dan berguna bagi
peserta didik. Semakin baik guru memahami kebutuhan dan
minat yang dimiliki peserta didik, maka semakin mudah guru
dalam memotivasi peserta didik.
Setiap peserta didik pasti mampu diberikan motivasi
yang mampu menggugahnya, dan guru yang professional harus
mampu menggali apa saja yang mampu memotivasi peserta
didik. Guru harus mampu meyakinkan peserta didik dan
mengajak peserta didik dalam proses belajar yang bermakna
bagi diri peserta didik itu sendiri.18
3). Guru sebagai Pemacu
Sebagai pemacu belajar, guru harus mampu melipatgandakan
potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan
aspirasi dan cita-cita mereka di masa akan datang.
18

Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bndung : Alfabeta, 2014) 97-98
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Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan
memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik,
agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam
hal ini, guru harus kreatif, professional, dan menyenangkan,
dengan memposisikan diri sebagai berikut :
a). Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didiknya
b). Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi
para peserta didik.
c). Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan
melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan
bakatnya.
d). Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk
dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan
memberikan saran pemecahannya.
e). Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
f). Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan
dengan orang lain secara wajar.
g). Mengembangkan kreatifitas
h). Menjadi pembantu ketika diperlukan.
4). Guru sebagai Pemberi Inspirasi
Sebagai pemberi insipirasi belajar, guru harus mampu
memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta
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didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat
membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide
baru. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu
menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan
tertib, optimism dan harapan yang tinggi dari seluruh warga
sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang
terpusat pada peserta didik agar dapat memnerikan inspirasi,
membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar.19
2. Guru Kelas
a. Pengertian guru kelas
Guru kelas adalah kebanyakan dari guru TK dan guru SD/MI. Satu
guru menguasai kelas dan melakukan pendidikan dengan
mengajarkan semua mata pelajaran yang tercatat dalam kurikulum
kelas itu. Berarti guru kelas atau wali kelas harus memiliki
kompetensi mengajar berbagai bidang studi. Program pendidikan
calon guru kelas diselenggarakan oleh LPPG, di dalam LPTK atau
di dalam LPMP. 20

19

Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru…63-67
Djohar, Guru Pendidikan dan pembinaannya Penerapannya Dalam Pendidikan dan UU
Guru (Yogyakarta : Grafika Indah, 2006) 20
20
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b. Syarat guru kelas
1. Takwa kepada Allah SWT
Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak
mungkin mendidik anak didik agar bertakwa kepada Allah,
jika ia sendiri tidak bertakwa kepada Nya. Sebab ia adalah
teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah menjadi
teladan bagi umatnya.
2. Berilmu
Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti,
bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan
kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan.
3. Sehat jasmani
Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi
mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang
mengidap

penyakit

menular

umpamanya,

sangat

membahayakan kesehatan anak-anak. Kesehatan badan sangat
mempengaruhi semangat bekerja, guru yang sakit-sakitan
kerap kali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.
4. Berkelakuan baik
Budi pekerti guru penting dalam pendidikan watak anak didik.
Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka
meniru.
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c. Tugas guru kelas
Seorang

guru

kelas

seharusnya

memantau

bagaimana

perkembangan kelas dan siswa serta memahami bagaimana
karakter siswa. Seorang guru kelas mempunyai peranan yang besar
dalam setiap diri siswa, guru kelas yang baik akan membantu
siswa yang sulit dalam menghadapi ketinggalan dalam belajar di
kelas. Adapun tugas-tugas dari guru kelas yaitu:
1. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan pengelolaan kelas.
2. Penyelenggara administrasi kelas yaitu membuat denah tempat
duduk siswa daftar pelajaran siswa, daftar piket siswa, tata
tertib kelas.
3. Membuat buku kegiatan pembelajaran.
4. Bertanggung jawab atas kemajuan / perkembangan dan prestasi
siswa melalui kerjasama dengan BK dan orang tua.
5. Mengisi daftar kumpulan data siswa (legger).
6. Mencatat mutasi siswa.
7. Membuat catatan khusus untuk pembinaan tentang siswa
(pelanggaran disiplin, ketidakhadiran).
8. Mengisi buku laporan hasil belajar.

25

9. Membagi buku laporan penilaian hasil belajar.21
3. Prestasi Belajar
a. Pengertian Belajar
Ditinjau dari segi jumlah, belajar berarti kegiatan pengisian atau
pengembangan

kemampuan

kognitif

dengan

fakta

sebanyak-

banyaknya. Ditinjau dari kelembagaan, belajar dipandang sebagai
proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa atas
materi-materi yang telah dipelajari. Sedangkan ditinjau dari mutu atau
secara kualitatif, belajar adalah proses memperoleh arti-arti dan
pemahaman-pemahaman

serta

cara-cara

menafsirkan

dunia

di

sekeliling siswa. Secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan
perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai
hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan
proses kognitif.22
Belajar adalah proses berpikir. Belajar berpikir menekankan kepada
proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara
individu dengan lingkugannya. Belajar adalah proses yang terus menerus,
yang tidak pernah berhenti dan tidak terbatas pada dinding kelas. Belajar
adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik

21

Septian Kristiani, Pelaksanaan Komunikasi Interpersonal Wali Kelas X Administrasi
Perkantoran Untuk Menumbuhkan Motivasi Belajar dan Disiplin Siswa di SMK Muhammadiyah 1
Tempel (Skripsi, UNY Yogyakarta, 2014), 37-38.
22
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 91.
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latihan di dalam laboratorium maupun di lingkungan alamiah. Belajar
bukan hanya mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental
yang terjadi pada diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya
perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi adanya interaksi individu
dengan lingkungan yang disadari.23
Belajar merupakan perubahan dalam tingkah laku. Perubahan itu
dapat mengarah pada tingkah laku yang baik, tetapi juga bisa mengarah ke
tingkah laku yang tidak baik. Perubahan itu melalui pengalaman dan
latihan, jadi bukan disebabkan karena pertumbuhan dan kematangan
seperti pada bayi. Tingkah laku yang mengalami perubahan menyangkut
berbagai aspek kepribadian, fisik, atau psikis, perubahan berfikir,
keterampilan, kecakapan, kebiasaan, dan sikap.24
Belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan
individu untuk memenuhi kebutuhannya.25 Belajar bukan diarahkan oleh
suatu kekuatan refleks, tetapi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan.
Sehingga individu akan mempelajari apa yang seharusnya dilakukan.
Belajar dilakukan karena

adanya kebutuhan, yang menimbulkan

ketegangan dan harus dipenuhi, sehingga mendorong individu untuk
mempergunakan pikiran dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

23

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group), 112.
24
Sunhaji, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media), 12-13.
25
Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2009), 186.
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Tujuan

belajar

adalah

ingin

mendapatkan

pengetahuan,

keterampilan, dan penanaman sikap mental atau nilai-nilai.26 Faktor-faktor
psikologis dalam belajar meliputi, motivasi, konsentrasi,

reaksi,

organisasi, pemahaman, dan ulangan.27
b. Pengertian Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah perubahan perilaku individu. Individu akan
memperoleh perilaku yang abru, menetap, fungsional, positif, disadari dan
sebagainya. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran atau prestasi
belajar ialah perilaku secara keselurhan yang mencakup aspek kognitif,
afektf, dan motorik. Prestasi belajar adalah perubahan perilaku yang
terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan
pendidikan. R.M. Gagne menyatakan bahwa prestasi belajar adalah
kecakapan manusiawi (humon capabilities) yang meliputi informasi
verbal, kecakapan intelektual (diskriminasi, konsep konkrit, konsep
abstrak, aturan dan aturan yang lebih tinggi), strategi kogntif, sikap, dan
kecakapan motorik.28
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi
belajar merupakan kemampuan yang meliputi segenap ranah psikologi
(kognitif, afektif, dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat

26

Sunhaji, Strategi Pembelajaran..., 15.
Ibid., 17-18.
28
Donni Juni Priansa, Kinerja Profesionalisme Guru, (Bandung: ALFABETA, 2014), 28827

289.
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pengalaman dan proses belajar peserta didik. Prestasi belajar akan terlihat
berdasarkan perubahan perilaku sebelum dan sesudah belajar peserta
didik. Hal tersebut pada dasarnya dapat dijadikan tolak ukur berhasil atau
tidaknya suatu kegiatan belajar dan mengajar.
Pada dasarnya indikator prestasi belajar ditunjukkan dengan adanya
perubahan tingkah laku yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Muhibbin Syah menyatakan bahwa prestasi belajar idealnya
meliputi segenap ranah psikologi yang berubah sebagai akibat pengalaman
dan proses belajar peserta didik. Mengukur prestasi belajar kita harus
mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu)
dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa
Faktor prestasi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu;
1. Faktor dari diri siswa
a) Faktor fisik
Faktor fisik adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi
jasmani individu yang sedang belajar. Yang termasuk faktor fisik
antara lain: kondisi indera, anggota badan, tubuh, kelenjar syaraf,
dan organ-organ dalam tubuh.
b) Faktor psikologis
Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan jiwa
orang sedang belajar. Adapun fungsi-fungsi yang besar
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peranannya dalam hubungan dengan belajar antara lain ingatan,
perhatian, minat, kecerdasan, motivasi, kemauan, dan pikiran.29
2. Faktor dari luar diri siswa
a) Faktor keluarga
Yang termasuk dari keluarga adalah cara orangtua mendidik,
relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan
ekonomi, dan pengertian orang tua.
b) Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar yaitu metode
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, siswa dengan
siswa, disiplin sekolah, keadaan gedung, pelajaran dan waktu
sekolah, dan tugas rumah.
c) Faktor masyarakat
Yang termasuk masyarakat yang turut mempengaruhi prestasi
disini adalah kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.30
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar dapat
digolongkan menjadi empat, yaitu:
1) Bahan atau materi yang dipelajari.

29

Sukirin, Pokok-Pokok Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: FIP IKIP, 1986), 78.
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2003), 60-64.
30
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2) Lingkungan.
3) Faktor instrumental.
4) Kondisi siswa.
Faktor-faktor tersebut secara terpisah maupun bersama-sama
memberikan konstribusi tertentu terhadap prestasi belajar siswa.31
Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
siswa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:
1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yaitu kondisi jasmani dan
rohani siswa.
2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yaitu kondisi lingkungan di
sekitar siswa.
3) Faktor pendekatan belajar, yaitu jenis upaya belajar siswa yang
meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan
kegiatan pembelajaran.
Faktor-faktor diatas saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama
lain. Seorang siswa yang bersikap conserving terhadap ilmu pengetahuan
atau bermotif faktor eksternal biasanya cenderung mengambil pendekatan
belajar yang sederhana dan tidak mendalam. Sebaliknya, siswa yang
berintegensi tinggi (faktor internal) biasanya memilih pendekatan belajar
yang lebih mementingkan kualitas hasil pembelajaran. Jadi, karena faktor31

Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar..., 187.
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faktor tersebut muncul siswa yang berprestasi tinggi dan berprestasi rendah
atau bahkan gagal sama sekali. 32
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun
kelompok.33
Penelitian

kualitatif

merupakan

aktivitas

ilmiah

untuk

mengumpulkan data secara sistematik, mengurutkannya sesuai kategori
tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari
wawancara atau percakapan biasa, observasi dan dokumentasi. Datanya bisa
berupa kata-kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya.34
Menurut Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Margono, penelitian
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Sementara itu Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam
33

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013), 60
34
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2015), 4
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kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam
bahasanya dan dalam peristiwanya.35
Tahapannya dimulai dari perolehan kasus yang unik, prosesnya
berlangsung secara induktif, teori digunakan sebagai piranti untuk memandu
peneliti memahami fenomena, lebih menekankan kedalaman daripada
keluasan kajian, dan berakhir dengan teori baru. Tujuannya adalah untuk
memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku, proses interaksi,
makna suatu tindakan, nilai, pengalaman individu atau kelompok, yang
semuanya berlangsung dalam latar alami.36
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi
kasus, yaitu suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki
proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman yang mendalam dari
situasi individu maupun kelompok.37
B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen
kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data. Ketrampilan peneliti
dalam lingkungan sosial (lapangan) sangat dominan untuk menentukan, baik
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dalam memperoleh masukan berupa data-data, maupun memvalidasi
temuan-temuan di lapangan.38
Menurut Bogdan dan Bikken, dalam penelitian kualitatif peneliti
berfungsi sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, penafsir, dan
pelapor hasil penelitian. Dengan demikian, dalam pengumpulan data peneliti
melakukannya dengan bersungguh-sungguh yang ditandai oleh sikap
selektif, obyektif, dan berhati-hati berdasarkan kondisi faktual di lapangan.39
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Karangan Balong Ponorogo.
Peneliti memilih lokasi ini karena prestasi yang diraih di di SDN 1 Karangan
Balong belum begitu maksimal, padahal SD tersebut sudah menjadi SD
favorit di desa Karangan.
Atas dasar inilah dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana
peran guru kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SDN 1
Karangan Balong Ponorogo.
D. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu berupa katakata dan tindakan dari informan atau orang-orang yang diteliti. Selebihnya
seperti foto, dokumen, gambar merupakan data tambahan. Dalam penelitian
ini, peneliti akan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk
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memperoleh data tentang kondisi siswa, dan pelaksanaan kegiatan
pembelajaran di kelas yang dilakukan guru. Sumber data utamanya yaitu:
1) Data Primer: observasi langsung ke dalam kelas, wawancara dengan
kepala sekolah SDN 1 Karangan Balong dan beberapa guru /wali kelas.
2) Data Sekunder: data tertulis maupun dokumen-dokumen lainnya, seperti
profil SD, visi misi SD, program-program atau kegiatan yang ada di
SDN 1 Karangan Balong, dan lainnya.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi:
1) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dating dari
pihak

yang mewawancarai

dan

jawaban

diberikan

oleh

yang

diwawancara. Orang yang mengajukan pertanyaan disebut dalam proses
wawancara disebut pewawancara (interview) dan yang memberikan
wawancara disebut interviewe).40
Dalam penelitian ini penulis akan menentukan subyek atau orang
yang akan dijadikan informan atau sumber data yang akan diwawancarai
secara mendalam yaitu:
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1. Kepala Sekolah SDN 1 Karangan Balong
2. Guru/Wali kelas SDN 1 Karangan Balong
3. Siswa siswi kelas 4 SDN 1 Karangan Balong
2) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan
terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Orang yang melakukan
observasi disebut pengobservasi (observer) dan pihak yang diobservasi
disebut terobservasi (observee).41
Menurut S. Margono, observasi diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek
penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di
tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Metode observasi sebagai
alat pengumpul data, dapat dikatakan berfungsi ganda., sederhana, dan
dapat dilakukan tanpa menghabiskan banyak biaya. Namun demikian,
dalam melakukan observasi, peneliti dituntut memiliki keahlian dan
penguasaan kompetensi tertentu.42
Hasil observasi dicatat dalam dalam catatan lapangan. Catatan
lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif,
catatan ini akan menunjukkan fenomena yang terjadi di lapangan selama
41

Ibid, 104
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi, (Jakarta: Bumi
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proses penelitian. Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan datang
ke sekolah dasar, kemudian mewawancarai guru, lalu

mengawasi

/mengamati cara pembelajaran guru di dalam kelas ketika mengajar.
3) Dokumentasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan
mengenai data pribadi responden atau informan yang meliputi tulisan,
gambar, atau karya-karya lainnya yang berbentuk barang atau artefak.
F. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber,
dengan

menggunakan

teknik

pengumpulan

data

yang

bermacam-

macam,(triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya
jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan
variasi data tinggi sekali. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogban
menyatakan bahwa Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis
terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai
belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai
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tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Menurut
Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, aktivitas analisis data
meliputi:43
1) Reduksi Data (Data Reduction)
Yaitu

proses

merangkum,

memilih

hal-hal

yang

pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menyederhanakan data
yang diperoleh dari lapangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih
jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang
akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.
Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan
sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru
itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi
data dan dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.
Dalam penelitian ini apabila semua data yang berkaitan dengan
peran guru kelas dalam meningkatkan prestasi belajar sudah terkumpul,
kemudian dipilih dan difokuskan pada data-data yang dianggap sesuai
dengan tujuan penelitian supaya memudahkan dalam proses analisis data.
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2) Penyajian Data (Data Display)
Yaitu kegiatan menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.
Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan dalam
menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat naratif.
Dalam penelitian ini, semua data yang sudah direduksi akan
disajikan dalam bentuk teks naratif supaya lebih mudah difahami.
3) Conclusion Drawing/Verification
Yaitu proses analisis data dengan cara mengambil inti atau
kesimpulan dari hasil pengamatan dan pencatatan selama di lapangan.
Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat
sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.44
G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian
kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan
perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi
44
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dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Dalam
penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menguji kredibilitas data
menggunakan:
1) Perpanjangan Pengamatan
Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke
lapangan, melakukan pengamatan dengan melakukan wawancara lagi
dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan
perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber
atau informan akan semakin terbentuk, akrab, semakin terbuka sehingga
tidak ada informasi yang disembunyikan.
Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat
tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Kedalaman
artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna.
Keluasan berarti banyak sedikitnya atau ketuntasan informasi yang
diperoleh. Sedangkan data yang pasti adalah data yang valid yang sesuai
dengan apa yang terjadi.
Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data
penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang
telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke
lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Apabila setelah dicek
kembali ke lapangan data sudah benar berarti sudah kredibel, maka
waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.
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2) Meningkatkan Ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan
sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah
dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian
atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.
Dengan membaca, maka pengetahuan dan wawasan peneliti akan
semakin luas dan tajam sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data
yang ditemukan itu benar atau tidak.
3) Triangulasi
Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data penelitian untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data penelitian. Ada empat macam
triangulasi yang dapat dilakukan, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan
waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengn cara mengecek data yang
telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik
yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain
dalam waktu atau situasi yang berbeda.
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H. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahapan-Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Tahap Pra-Lapangan
Yaitu meliputi kegiatan penyusunan rancangan awal penelitian,
pengurusan ijin penelitian, penjajagan lapangan dan penyempurnaan
rancangan penelitian, memilih dan menentukan informan, serta
mempersiapkan piranti atau alat yang dibutuhkan selama penelitian
berlangsung.
2) Tahap Pekerjaan Lapangan
Yaitu meliputi kegiatan memahami keadaan atau latar penelitian,
memilih informan yang dianggap sebagai pusat perhatian penelitian,
melakukan penelitian dengan metode yang telah ditentukan yaitu
observasi dan wawancara secara mendalam terhadap informan, menulis
dan mencatat hasil penelitian kemudian menganalisis data yang diperoleh
selama penelitian sampai datanya jenuh.
3) Tahap Pasca Lapangan
Yaitu kegiatan menganalisis secara keseluruhan data yang diperoleh
selama penelitian di lapangan kemudian menyimpulkan hasil penelitian
dalam bentuk laporan hasil penelitian.
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BAB IV
DESKRIPSI DATA
A. DESKRIPSI DATA UMUM
1. Sejarah singkat SDN 1 Karangan Balong
SDN 1 Karangan didirikan tahun 1951, yang saat itu merupakan
sekolah induk satu-satunya di Desa Karangan yang dahulu bernama SDN
Karangan 1. Namun, karena lambat laun siswanya semakin banyak, maka
didirikan sekolah lagi dengan nama SDN Karangan 2 yang dikenal dengan
sekolah impres. Sekolah itu dibangun di samping kanan-kiri SDN
Karangan 1 yang berada dalam satu halaman. Seiring perjalanannya kedua
sekolah tersebut berjalan berdampingan dengan baik. Hingga akhirnya
pada tahun 2010 kedua sekolah tersebut di digabung menjadi satu dengan
nama SDN 1 Karangan. 43
Lambat laun SDN 1 Karangan terus berkembang dengan pesat
mulai dari keadaan fisik (gedung dan sarana prasarananya) maupun non
fisik (akademik maupun non akademiknya). Sehingga dengan adanya
dukungan komponen-komponen tersebut sekolah ini banyak mendapatkan
prestasi di berbagai bidang, mulai tingkat kecamatan hingga provinsi. Dan
dalam kurun 5 tahun terakhir ini, dimulai tahun 2013 SDN 1 Karangan
sudah ditunjuk sebagai peserta calon sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten
Ponorogo. Hingga akhirnya pada tahun 2014 ditetapkan sebagai Sekolah
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Adiwiyata tingkat Kabupaten Ponorogo. Setelah itu SDN 1 Karangan terus
berbenah untuk menunjukkan diri sebagai sekolah yang benar-benar hijau,
bersih, dan alami dengan berbagai upaya yang dilakukan. Hingga akhirnya
ditahun 2017 kemarin sekolah ini mendapatkan prestasi sebagai sekolah
Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur.
Tidak hanya itu, masih banyak predikat yang disandang oleh SD di
pedesaan ini, diantaranya adalah predikat sebagai sekolah model, sebagai
sekolah keluarga, sebagai sekolah sehat (UKS) dan lain-lain. Sehingga
sekolah ini tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khusunya dari
Desa Karangan dan umumnya dari luar. Semoga sekolah ini tetap eksis
selama-lamanya. Amin.
2. Lokasi Sekolah
Secara geografis SDN 1 Karangan lokasinya sangat strategis,
terletak ±11 km dari kota Ponorogo dan berada di daerah pedesaan yang
jauh dari kebisingan kendaraan dan polusi udara. Berada di tengahtengah desa serta mudah dijangkau oleh masyarakat Desa Karangan
khususnya dam umumnya masyarakat di luar Desa Karangan. Sekolah
ini ada di Jl. Kasatriyan No. 22 Dukuh Karangan Desa Karangan
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
Sekolah ini juga dekat dengan akses umum seperti: Kantor Desa
Karangan, TK Dharma Wanita, dan Polindes yang berada persis di
depan sekolah. Selain itu, tidak jauh juga dengan Puskesmas, kantor
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Camat, Koramil, dan Polsek Balong yang jaraknya ±1 km dari sekolah
yang dapat ditempuh dengan mudah.
Lingkungan sekolah yang sehat, hijau, bersih, dan alami membuat
kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolahterasa tenang dan nyaman.
Hal itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai
dan ramah lingkungan di sekolah. Sehingga pada tahun 2014
mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Ponorogo,
berselang dua tahun di tahun 2017 SDN 1 Karangan mendapatkan
predikat Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Timur.
Predikat sekolah Adiwiyata tersebut menunjukkan bahwa SDN 1
Karangan termasuk kategori sekolah yang mengedepankan kebersihan,
kesehatan, kealamiahan dan kehijauan lingkungan sekolah. Hal itu tentu
sangat membantu terwujudnya warga sekolah yang sehat, baik sehat
secara jasmani maupun rohani.

3. Visi, Misi dan Tujuan SDN 1 Karangan Balong
a. Visi
Bisa berprestasi, beriman, sigap, dan berbudaya lingkungan
b. Misi
1) Meningkatkan pelaksanaan ketaqwaan terhadap tuhan yanga
maha esa dalam pembelajaran secara rutin.
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2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam
rangka pengembangan potensi siswa secara maksimal untuk
memperoleh out put peserta didik yang berkualitas.
3) Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran dengan media
lingkungan alam sekitar sekolah dalam rangka menunjang
pembelajaran secara maksimal.
4) Mengembangkan kualitas kinerja tenaga kependidikan
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
5) Membudayakan nilai-nilai 18 karakter dengan efisien.
6) Melaksanakan penilaian autentik sesuai dengan kompetensi
dasar masing-masing mata pelajaran dan mengadakan
program pengayaan serta remedial.
7) Melaksanakan kegiatan kesiswaan dalam bidang akademik
dan non akademik (olah raga, seni dan keagamaan secara
maksimal) untuk mengembangkan kemampuan dan minat
siswa,dengan mempertimbangkan pelestarian alam.
8) Membudayakan saling memberi salam jika bertemu warga
sekolah.
9) Membudayakan

pemutaran

lagu-lagu

nasional

dan

daerah,dan religius pada saat sebelum senam pagi dan pada
jam istirahat sekolah.
10) Menciptakan suasana sekolah yang hijau, bersih, bebas
polusi, mencegah kerusakan lingkungan dan sebagai pusat
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dan sumber kegiatan pembelajaran sehingga semua warga
sekolah selalu senang berada di sekolah.
11) Melaksanakan pembelajaran tpa dan pembelajaran tartil alquran

membiasakan sholat duha, dhuhur ,dan asar

berjamaah
12) Melaksanakan perilaku 3 r (reduce,reuse,recycle)
c. Tujuan
1) Siswa terbiasa menjalankan ibadah untuk meningkatkan
ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa secara rutin dalam
kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah .
2) Siswa lulus 100 % dan 80 % dapat melanjutkan ke sekolah
favorit yang di unggulkan oleh masyarakat.
3) Semua guru menyusun rancangan pembelajaran yang
berbasis scientific, tematik dan terintegrasi sesuai model
belajar

yang

relevan

dengan

mempertimbangkan

karakteristik peserta didik baik dari aspek fisik, moral,
sosial,

kultural,

emosional

intelektual

dengan

memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber
belajar.
4) Terwujudnya profesionalisme kinerja tenaga kependidikan
yaitu terjadi perubahan pola pikir (mindset) guru dalam
mempersiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,
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dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan
pendekatan kurikulum 2013.
5) Sekolah memiliki media pembelajaran sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, seni,
dengan mempertimbangkan penghematan energi dan ramah
lingkungan.
6) Memiliki

karakter

yang

tinggi

dalam

membiasakan

kepribadian kehidupan sehari hari dimanapun berada.
7) Semua tenaga kependidikan dapat melaksanakan proses
belajar mengajar secara disiplin, efektif dan efisien melalui
pembelajaran scientific.
8) Mampu melaksanakan managemen berbasis sekolah (mbs)
secara profesional.
9) Semua guru dapat melaksanakan penilaian secara periodik.
Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan
memperbaiki pencapaian kompetensi.
10) Siswa sadar akan pentingnya budaya yang bersih, hijau,
bebas polusi, mencegah kerusakan baik sekolah, di rumah,
maupun di lingkungan sekitar.
11) Siswa memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non
akademik (olahraga, seni, dan keagamaan).
12) Mampu menggalang partisipasi masyarakat secara maksimal
dalam mengembangkan mutu sekolah baik secara fisik
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maupun non fisik dan berbudaya bersih dari pencemaran
udara, air, tanah demi kelestarian lingkungan.
13) Terjalin hubungan harmonis, ramah siswa dan saling
menghormati antar warga sekolah, dan jika bertemu saling
memberi salam.
14) Tumbuhnya jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan
sebagai pribadi bangsa indonesia yang berbudaya dapat
ternanam dan berkembang sebagai makhluk sosial di dunia
yang perlu penyelamatan demi kelestraian bumi.
15) Membiasakan menjadi manusia yang paripurna yang taat
terhadap agama nusa bangsa demi keselamatan diri masing
baik di dunia maupun di akherat.44

4. Sturuktur Organisasi
Sekolah akan lancar dalam proses belajar mengajar apabila
ditopang dengan struktur organisasi yang baik, dimana para stafnya
bekerja sesuai dengan profesinya. Sekalipun sudah ada kepala sekolah
yang berada ditengah-tengahnya, tanpa pembantu bagian urusan
kedalam dan keluar niscaya sekolah tersebut tidak akan berdiri tegak
dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Adapun struktur
organisasi sekolah di bagi dalam beberapa komponen dengan perannya
masing-masing seperti berikut:
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Kepala sekolah di SDN 1 Karangan yang bernama Ibu Nanik Sri
Winarni, S.Pd

berperan sebagai manager, edukator, administrator,

leader motivator, dan juga inovator. Bapak Suparman S.Pd di SDN 1
Karangan selaku wakil kepala sekolah perannya membantu kepala
sekolah dalam melakukan berbagai kegiatan menyusun rencana,
pengarahan, pengorganisasian, pengawasan, penilaian, pengembangan
keunggulan, menyusun laporan maupun ketenagakerjaan. Bagian
kurikulum yaitu Bapak Sungkono S.Pd, peran dari bagian kurikulum di
sini adalah untuk menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian
tugas para guru maupun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan
program pengayaan, dan mengatur mutasi siswa maupun menyusun
laporan.
Bagian kesiswaan yaitu Ibu Heni Yunarminingsih, S.Pd berperan
untuk

mengatur

pelaksanaan

bimbingan

konseling,

menyusun

pelakasanaan ekstra kurikuler, menyelenggarakan olahraga, dan
menyeleksi calon penerima siswa. Dan selanjutnya bagian sarana dan
prasarana

yaitu

Bapak

Ah.

Syaifuddin,

BA

berperan

untuk

merencanakan kebutuhan prasarana penunjang kegiatan belajar,
mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana, dan menyusun laporan. 45
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5. Jumlah Guru dan Karyawan
SDN 1 Karangan mempunyai 24 pendidik/guru dan karyawan.
Terdiri dari seorang Kepala Sekolah, dua belas orang guru kelas, dua
orang guru agama, dua orang guru olahraga, tiga orang guru ekstra, satu
orang administrasi, satu orang pustakawan, satu orang satpam dan satu
orang penjaga sekolah.
Rincian data guru dan karyawan SDN 1 Karangan sebagai berikut: 46
Jumlah
Ijasah Tertinggi

PT

GTT

PTT

(PNS)

(PNS)

(Non PNS)

(Non PNS)

S1

16

-

3

-

19

D3

1

-

-

-

-

D2

-

-

-

1

1

D1

-

-

-

-

-

SLTA

-

-

-

2

1

SLTP

-

1

-

-

1

Jumlah

17

1

3

3

24

Tabel 1.1
Jumlah guru dan karyawan SDN 1Karangan Balong

46

Jumlah

GT
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6. Jumlah Murid SDN 1 Karangan Balong
Data siswa-siswi SDN 1 Karangan Balong tahun 2017/2018 dapat
dilihat sebagai berikut:
Kelas
1
2
3
4
5
6

47

Jumlah
Laki-laki
Rombel
2
25
2
23
2
17
2
29
2
15
2
27
JumlahTotal

Perempuan

Jumlah

18
21
25
17
26
15

43
44
42
46
41
42
258

Tabel 1.2
Jumlah siswa siswi SDN 1 Karangan Balong

B. Deskripsi Data Khusus
1. Peran guru kelas sebagai fasilitator dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa kelas IV di SDN 1 Karangan Balong
Sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk
memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, dan bertugas
memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung pada peserta didik. Guru
dapat

memanfaatkan

fasilitas-fasilitas

yang

telah

tersedia

guna

meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan diberikan oleh peserta
didiknya. Guru juga harus mampu mengusahakan sumber belajar yang
kiranya berguna serta dapat menunjang percapaian tujuan dan proses belajar

47
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mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah maupun surat
kabar. 48
Para guru kelas di SDN 1 Karangan Balong khususnya wali kelas IV
sudah memenuhi syarat sebagai pendidik sekaligus sebagai fasilitator . Guru
kelas IV selain menggunakan buku paket maupun LKS juga memanfaatkan
fasilitas-fasilitas yang telah tersedia di sekolah ini. Jika dirasa kurang dan
belum cukup, maka guru kelas membuat media dengan inovasinya sendiri.
Begitupun jika ada siswa yang salah dalam mengerjakan suatu soal atau
tugas pun yakni dengan cara memberikan teguran secara langsung.
Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Heni selaku guru
kelas IV dan juga selaku bagian kesiswaan di SDN 1 Karangan Balong
sebagai berikut :49
“Cara saya agar murid saya dapat faham dengan apa yang saya ajar
yakni jika mereka salah dalam mengerjakan tugas atau soal maka
saya langsung menegur mereka dan langsung menunujuk bagian
mana yang salah, agar mereka tau letak kesalahannnya. Karena
ketika mereka salah, dan langsung ditegur dan dikasih tau dimana
letak kesalahannya, maka hal tersebut dapat mereka ingat terus,
salah satu contoh yakni misal membuat huruf latin, satu atau dua
huruf saja mereka salah, yang seharusnya nggandul di garis tapi
mereka menulisnya diatas garis lalu kemudian langsung
diingatkan maka dengan begitu mereka tidak akan mengulanginya
lagi.”
Salah satu tujuan dalam proses pembelajaran adalah meningkatkan
prestasi siswa, karena jika suatu tujuan pembelajaran telah tecapai dan
terpenuhi dengan baik, maka disitu guru dapat dikatakan berhasil.

48
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Selain memanfaatkan fasilitas yang ada, dalam menggunakan metode pun
guru kelas juga telah menggunakan metode dengan cukup baik.
Sebagaimana dikemukakan oleh ibu Heni seperti berikut :50
“Metode yang saya gunakan yakni diskusi, dengan cara menata
tempat duduk, dan selalu pindah tempat kadang ada yang depan
dan pindah ke belakang. Setiap hari senin kalau nggak setiap
tanggal 1 siswa pindah tempat duduk jadi dengan metode/strategi
diskusi yang saya buat tersebut agar semua siswa tidak monoton
tempat duduknya yang belakang tidak selau di belakang dan yang
depan tidak selalu berada di depan. Maka dari itu saya acak dan
saya buat duduk berdiskusi.”
Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Sabrina siswi kelas IV 51
“Iya, setiap hari senin bangkunya pindah, jadi saya kadang duduk
di belakang dan kadang duduk di depan.”
Dari kedua paparan tersebut, nampak jelas bahwa memang peggunaan
metode diskusi yang dilakuka oleh ibu Heni dapat membuat pembelajaran
berlangsung cukup lancar, hal tersebut sesuai dengan yang penulis amati
ketika melakukan penelitian, memang formasi tempat duduk dibuat
berdiskusi satu gerombol terdiri dari 4-5 anak, dan itu pun dicampur antara
anak putra dan anak putri, dalam kondisi tersebut mereka dapat berdiskusi
dengan baik dan dapat saling membantu satu sama lain. Diantara satu kelas
tadi yang lebih faham dominan akan anak putri, nah dengan adanya formasi
tempat berdiskusi yang diacak seperti itu maka akan sangat membantu bagi
siswa putra yang masih kurang faham, dengan dibantu oleh siswi putri. 52
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Selain itu jika fasilitas dirasa masih kurang, maka guru kelas pun juga
membuat inovasi sendiri, agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif ,
karena fasilitas merupakan kebutuhan siswa yang berperan penting dalam
proses belajar mengajar,tetapi fasilitas dalam hal sarana dan prasarana sudah
lebih dari cukup yakni ruang kelas yang nyaman,bangku dan meja yang
cukup,papan tulis,serta ruangan kelas pun juga dihiasi dengan kerajinan
tangan karya anak-anak. fasilitas juga sangat dibutuhkan siswa untuk
mengembangkan potensinya sehingga terealisasi secara optimal. Hal yang
dilakukan Ibu Heni selaku guru kelas disini yakni dengan membuat media
dengan kreasi beliau sendiri,yaitu membuat main map.
Seperti yang dikemukakakan beliau sebagai berikut :53
“Memang saya sudah memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas,
seperti buku paket, LKS , tapi saya rasa itu saja masih belum
cukup, dan sekarang pun kan k13 itu merupakan pembelajaran
inovasi, jadi saya membuat inovasi dan membuat media sendiri
yang saya mampu. Dan media yang saya buat yakni saya
membuat main map. Saya menggunakan kertas isi kertas yang 80
gram dan saya kasih sampul. kemudian saya jahit dengan benang
dan siswa saya hanya saya suruh ganti sampulnya saja 1000
rupiah per a.
Pernyataan tersebut

juga diperkuat dengan jawaban Arrafi Aljabar

salah satu siswa kelas IV, yaitu sebagai berikut :54
“Iya, ibu Heni pernah membuat kertas bersampul, dan kami
disuruh membayar sebesar seribu rupiah.
Dari kedua paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan dan meyadari
bahwa fasilitas di dalam proses pembelajaran memang sangatlah

53
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penting,dan terutama bagaiamana guru dapat memanfaatkannya secara
maksimal.
Meski penggunaan metode dirasa sudah cukup, tetapi tetap saja ada
sebagian kecil siswa yang masih belum maksimal dalam penguasaan materi,
tetapi hal ini tidak membuat guru kelas menjadi pantang menyerah, beliau
tetap menggunakan cara agar siswanya bisa benar-benar faham akan materi
yang telah disampaikan. Cara mengatasi siswa yang berkemampuan rendah
yakni seperti yang disampaikan bu Heni sebagai berikut :55
“Mengatasi siswa yang berkemampuan rendah memang sangatlah
sulit, dan itu tidak mudah, cara agar membuat mereka cepat
faham akan meteri pun juga tidak mudah, tetapi saya mencoba
bagaimana agar bisa memahamkan siswa saya, yitu dengan lebih
memperhatikan dan mencoba lebih dekat dengan siswa, saya
mencoba sedekat mungkin dan mencoba memahami siswa saya,
masing-masing karakter dari siswa siswi saya saya paahami, jadi
missalkan ada yang kurang faham akan pelajaran saya, jadi
mereka dapat berani bertanya kepada saya tanpa rasa takut karena
sudah dekat dengan saya. Dengan begitu secara perlahan mereka
akan lebih faham lagi. Memang tidak bisa secara langsung, hal
tersebut continue tapi saya yakin dengan begitu akan sedikit
membantu dan juga memudahkan mereka dalam kesulitan yang
dirasakan.
Hal ini juga sesuai dengan yang penulis amati, ketika pembelajaran
sedang berlangsung, saat itu diberi tugas untuk mengerjakan buku LKS,
dan waktu itu ada siswa yang masih belum bisa akan soal yang dikerjakan,
salah satu siswa tersebut bernama Arrafi Aljabar, bertanya kepada Ibu Heni
karena belum paham, dan Ibu Heni pun mendatangi bangkunya kemudian
menjelaskan dengan perlahan, dan si siswa pun menjadi paham. Siswa
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Arrafi ini memang cukup aktif di kelas, juga berani bertanya kepada guru,
tetapi akan pelajaran ia memang sedikit kurang menguasai, dan ia pun juga
masih suka ramai sendiri. 56
Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan temannya yang bernama
Sabrina,”ketika sedang diajar, Arrafi ramai sendiri dan terkadang
mengganggu Sabrina.
Pola hubungan kedekatan antara siswa dan guru pun juga sangat
berpengaruh dalam lancarnya proses pembelajaran, karena guru sebagai
fasilitator tidak hanya memfasilitasi peserta didik, tetapi juga harus faham
akan keadaan dan kondisi yang dirasakan anak didiknya, membuat nyaman
peserta didiknya, karena dengan memahami kondisi siswa, juga akan sangat
membantu kemudahan dalam mengajar. Disini Ibu Heni selaku guru kelas
IV juga sudah membuat siswa merasa dekat dengannya, sesuai yang
disampaikan sebagai berikut :57
“Saya berusaha sedekat mungkin dan akrab dengan siswa saya,
dengan begitu siswa pun cukup berani bertanya jika ada kesulitan
dalam pelajaran. Karena memang itu yang saya harapkan, jadi
saya mencoba sedekat mungkin dengan siswa agar memang
mereka merasa nyaman, dan tidak sungkan jika bertanya.”
Hal tesebut juga diperkuat oleh Citra salah satu siswinya yaitu sebagai
berikut :58
“Ibu Heni enak ngajarnya, tidak galak, dekat dengan semua anak,
jika saya belum bisa dan belum faham saya bertanya dan bu Heni
langsung menjelaskan lagi.”
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hal ini sesuai pernyataan yang Ibu Heni katakan sebagai berikut:59
“Tegar itu adalah siswa putra yang paling aktif dan paham tidak
neko-neko siantara siswa putra saya yang lain, ia pernah tidak
masuk selama 1 minggu lantaran sakit, tetapi sakitnya itu
kelihatannya pernah berantem dengan dengan temannya, tetapi ia
tidak berani matur. Lalu tadi pagi ketika diantar oleh bapaknya ia
minta dijemput pulang jam 11, padahal jadwal pulang masih jam
2, dan katanya perutnya yang sakit, tetapi anak tersebut memang
tidak kelihatan kalau ia sakit. kemudian saya memanggil tegar
keluar kelas sebentar kenapa kok minta pulang jam 11,? Apa
masih sakit? dan jawabnya masih agak sakit, sembari saya
menanyai nya saya juga memberikan minyak kayu putih
kepadanya biar ia tidak takut pas saya panggil keluar, lalu saya
bilang kepadanya kalau memang masih sakit matur ke bu guru,
dan saya tanya kenapa kok minta pulang jam 11 apa masih sakit
perunya ? sudah agak sembuh. Lalu saya mengambil kesimpulan
ketika jam terakhir yaitu pembelajaran BTA, karena di
pembelajaran BTA ini bukan saya yang ngajar, melainkan guru
lain, apakah ketika pembelajaran BTA anak ini takut sehingga ia
minta pulang jam 11, atau memang ketika pembelajaran BTA ia
berkelahi dengan temannya, lalu saya tanya apakah kamu waktu
BTA merasa nyaman? apa kamu berantem dengan teman kamu?
jawaban ia yaitu pernah guder-guder an, tetapi tetap nyaman dan
tidak takut akan pelajarannya, bahkan ia sudah saampai jus 7 itu
sudah termasuk unggul dibandingkan teman yang lainnya. Jadi
saya mengambil kesimpulan kalau memang lantaran ia sakit yakni
mungkin memang lantaran ia pernah berkelahi dengan temannya.
Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti amati, ketika pembelajaran
sedang berlangsung ibu Heni mengajak tegar ke luar kelas sebentar dan
ditanya seputar sakitnya.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru sebagai fasilitator
kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV di SDN 1
Karangan Balong
Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu proses atau
berlangsungnya proses pembelajarn yaitu dari siswa sendiri, karena di setiap
59
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masing-masing siswa itu perkembangannya berbeda-beda. Selain dari siswa
sendiri faktor lingkungan pun juga bisa berpengaruh, terutama dari
lingkungan keluarga.

Disini keluarga sangat berpengaruh terhadap

pembentukan pribadi siswa, karena tingkah laku siswa di dalam kelas
merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Problem klasik yang
dihadapi guru memang banyak yang berasal dari lingkungan keluarga.
Kebiasaan yang kurang baik dari lingkungan keluarga seperti tidak tertib,
tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan atau terlampau
terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik
melanggar di kelas. Selain lingkungan keluarga fasilitas dan metode pun
juga sangat berpengaruh. Karena fasilitas berfungsi sebagai upaya guru
untuk memaksimalkan tugas mengajarnya, begitupun juga metode jika
metode yang digunakan asik dan menarik maka peserta didik akan suka dan
lebih fokus ketika proses pembelajaran berlangsung.
Menjawab pertanyaan tentang faktor pendukung dan penghambat peran
guru kelas sebagai fasilitator dalam meningktakan prestasi belajar siswa,
peneliti dapat menguraikan data yang diperoleh dari lapangan melalui
wawancara dan observasi sebagai berikut
a. Faktor pendukung guru kelas sebagai fasilitator dalam meningkatkan
prestasi belajar siswa.
Faktor pendukung

yang pertama yakni lingkungan, terutama dari

lingkungan keluarga, yang kedua yaitu terpenuhinya fasilitas, dan

61

baiknya suatu metode, kemudian dari keadaan siswa. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan yang diungkapkan Ibu Heni sebagai berikut:60
“Faktor yang pertama yaitu lingkungan,arti lingkungan disini yakni
yang pertama dari lingkungan keluarga, karena siswa lebih banyak
dirumahnya dari pada di sekolah, jadi bagaimana didikan dan
pergaulan mereka selama di lungkungan keluarga/di rumah itu
akan berpengaruh juga di sekolahan, terus dari siswa itu sendiri,
bagaiman siwa bertingkah, keadaan fisik mereka, jika mereka niat
dan anteng saat saya terangkan maka proses pembelajaran pun jadi
makin mudah, jika mereka semua sehat juga akan mudah, tetapi
missal ada yang sakit itu juga bisa mempengaruhi karena terkadang
anak di usia segitu jika sakit masih ada yang belum berani bilang.
Istilahnya (diempet) metode pun juga merupakan faktor pendukung
pembelajaran, jika saya menggunakan metode yang asik dan anakanak dapat menikmatinya,maka proses pembelajaran pun juga
dapat berjalan lancar”. Fasilitas pun juga sangat dapat membantu
saya dalam lancarnya proses pembelajaran, meski saya rasa masih
kurang, tapi saya juga berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada.
Dari pernyataan Ibu Heni diatas, penulis dapat menyimpulkan ketika
melakukan observasi, bahwa memang kondisi pembelajaran saat itu bisa
berjalan lancar ketika banyak siswa yang memperhatikan dan menyimak
apa yang guru terangkan, pemanfaatan fasilitas yang sudah maksimal,
penggunaan metode yang sudah cukup baik, meski guru kelas agak
sedikit kualahan tetapi proses pembelajaran dapat berjalan maksimal dan
para siswa pun juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.61
b.

Faktor penghambat guru kelas sebagai fasilitator dalam meningkatkan
prestasi belajar
Faktor penghambat yaitu dari keadaan/kondisi siswa juga, dalam
hal kondisi siswa ini yaitu siswa yang mengalami tingkat pemahaman
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yang rendah, serta siswa yang sangat sulit untuk diatur dan terlalu
ramai, hal tersebut sangatlah bisa menghambat dalam lancarnya suatu
proses pembelajaran. dan terbatasnya atau kurangnya fasilitas pun juga
menjadi salah satu faktor. sesuai dengan yang Ibu Heni ungkapkan
sebagai berikut:62
“Kendala yang saya rasakan : siswa siswa yang sudah diatur dan
yang terlalu asik bermain, terkadang saya sudah capek menjelaskan
panjang lebar tetapi mereka masih saja ramai dan bergurau, tetapi
dalam keadaan siswa kelas IV hal itu memang wajar karena di usia
yang masih terlalu asik dengan dunia mereka, tetapi saya tetpa
sabar sabar dan pelan dalam menjelaskan, Karen jika dikasari
justru terkadang malah tidak emmbuat mereka luluh, tapi terkadang
malah menentang, dan justru acuh tidak memperhatikan saya sama
sekali. selain keadaan siswa fasilitas yang saya rasa kurang pun
juga mempengaruhi proses pembelajran di kelas ini”.
Dari paparan wawancara diatas, sesuai dengan apa yang peneliti
amati, memang faktor dari siswa itu sendiri menjadi salah satu
penghambat, yakni siswa yang sangat ramai, yang hiperaktif serta
kurang dalam memperhatikan pelajaran, saat itu ketika sedang
berlangsung pelajaran tematik, dan ketika guru kelas keluar sebentar
saja banyak siswa terutama dari siswa laki-laki banyak yang bergurau
dan malah main-main dengan temannnya, suasana kelas ketika itu
benar-benar tidak terkondisikan, tetapi saat bu Heni kembali ke kelas
ana-anak mulai kembali ke bangkunya, tetapi tetap ada beberapa siswa
yang memang masih susah untuk disuruh diam.
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BAB V
ANALISIS DATA

A. Analisis Tentang Peran Guru Kelas Sebagai Fasilitator Dalam
Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa
Fasilitator merupakan suatu peran yang menuntut seseorang untuk bisa
menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar
anak didik,menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan.
Sebagai faslitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang
memungkinkan untuk kemudahan belajar siswa. Oleh sebab itu sudah
menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasilitas yang baik, sehingga
akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa.
Fungsi dan peran guru kelas sebagai faslitator memberikan beberapa
layanan untuk fasilitas belajar yang tidak membosankan. Misalnya
membentuk variasi tempat duduk, mengganti posisi tempat duduk,
membentuk kelompok diskusi saing, dan menghiasi ruang kelas dengan
berbagai tanaman dan hiasan dinding berupa karya-karya tulisan dan
kaligrafi dari para siswanya.
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Peran guru kelas IV di SDN 1 karangan balong sebagai fasiltator, dapat
dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
1. Dapat memahamkan peserta didik dan tidak mempertahankan pendapat
dan keyakinannya
Sesuai dengan yang penulis amati, cara guru kelas sudah cukup baik
dalam penyampaian materi dan dalam penggunaan peserta didik. Disini
guru kelas juga sudah cukup baik dalam menerapkan metode, yakni
dengan metode diskusi secara berkelompok, dalam penerapan metode
ini siswa diberi tugas kemudian disuruh untuk mengerjakan, disini
siswa diacak dalam keolompoknya yakni setiap kelompok terdiri dari
siswa putra dan putri, dengan begitu maka siswa putra yang kurang
faham bisa bertanya dengan temanya yang putri.
Jadi hal tersebut akan membuat suasana belajar tidak menjadi
bosan bagi para siswa dan bisa saling membantu antar teman terutama
yang berkemampuan kurang, dengan begitu secara tidak langsung
tingkat pestasi belajar siswa dapat tumbuh.
Guru kelas adalah seorang pendidik sekaligus menjadi seorang
faslitator dalam pembelajarannya bagi peserta didik dan lingkungannya.
Oleh karena itu guru kelas harus memliki kreativitas dan inovasi yang
tinggi untuk menciptakan suasana belajar yang tidak membosankan dan
yang tidak mengundang kemalasan belajar dari siswanya, membuat
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siswa betah untuk belajar di kelas, dan menjadikan siswa ikut aktif
dalam setiap kegiatan pembelajaran.
2. Dapat lebih mendengarkan peserta didik,terutama tentang asprasi dan
perasaannya
Di SDN 1 Karangan Balong, peran guru sebagai fasilitator telah
dilaksanakan oleh wali kelas, terutama di sini di kelas IV. Guru telah
memberikan dan menyampaikan materi secara maksimal, membuat para
siswa tidak bosan akan pelajaran yang disampaikan. Pengaturan tempat
duduk pun juga sudah bervariasi, tekadang setiap seminggu sekali juga
para siswa berpindah tempat, yang belakang menjadi di depan, dan
yang di depan pindah kebelakang, hal tersebut ditujukan agar para
siswa dapat merasakan suasana yang berbeda dan juga untuk mengatasi
siswa yang duduk di belakang kalau sering ramai jika berganti duduk di
depan maka akan berkurang ramainya dan bisa lebh fokus dalam
pelajaran. Bahkan ruangan kelas pun juga sudah membuat siswa senang
karena banyak karya-karya dari siswa yang dipajang di ruangan kelas.
Metode pembelajaran memiliki arti yaitu cara yang digunakan
guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsung
pembelajaran. Jadi metode pembelajaran juga merupakan hal yang
penting di dalam proses pembelajaran, karena

penggunaan metode

yang kurang tepat, siswa akan kurang tertarik dengan proses belajarnya.
Tetapi dengan pengguaan metode yang tepat apalagi dapat menarik dan
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membuat siswa senang, maka siswa akan mudah untuk menerima
pelajaran dengan baik.
Dengan diadakannya metode diskusi dengan berkelompok, siswa
dilatih untuk belajar memecahkan masalah secara mandiri, dan cara ini
sangat baik diterapkan bagi siswa kelas IV. kemudian siswa juga
dipersilahkan untuk bertanya terhadap hal-hal yang belum difahami. Ibu
heni selaku guru kelas sengaja menggunakan metode itu agar para siswa
tidak mudah bosan, sehingga mereka akan lebih fokus dan
memperhatikan materi yang disampaikan, daripada hanya dengan
menggunakan metode ceramah.
3. Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta
didik.
Selain berusaha memahamkan siswa guru kelas IV disini juga
dekat dan akrab dengan siswa, karena dengan berusaha dekat dengan
para siswa, guru berharap siswa tidak takut kepadanya. Dan ketika
siswa mengalami kesulitan dalam materi pelajaran, siswa tidak akan
malu untuk bertanya secara langsung kepada guru. Dan sebagai
fasiltator,

guru

juga

harus

mampu

memahami

bagaimana

kondisi/kedaan siswanya.
Peran guru kelas sebagai faslitator di kelas IV SDN 1 karangan
balong yaitu : guru kelas sudah menyampaikan materi dengan baik
sehingga mampu memahamkan peserta didik, guru kelas membuat
metode yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, guru kelas juga
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akrab dan dekat dengan siswa, sehingga siswa juga dapat dekat dengan
guru, hal tersebut juga bisa membantu mempermudah lancarnya proses
pembelajaran.
B. Analisis Faktor Pendukung dan penghambat bagi guru kelas sebagai
fasiltator dalam meningkatkan prestasi belajar siswa
Guru kelas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
berhasil atau tidaknya belajar mengajar, karena ia bertanggung jawab atas
hasil kegiatan belajar anak melalui interaksi di dalam kelas. Karena ia
harus mampu menciptakan suatu kondisi belajar yang sebaik-baiknya.
Dalam suatu kegiatan pembelajaran, tentunya terdapat suatu faktor
pendukung dan penghambat yang dirasakan guru kelas ketika proses
pembelajaran dilaksanakan.
a. Faktor Pendukung
1) Siswa
Hal yang mendukung lancarnya proses pembelajaran dari keaktifan
siswa itu sendiri, dalam artian siswa yang tenang dan serius dalam
memperhatikan pelajaran. Hal tersebut sesuai dengan yang peneliti
amati, memang jika para siswa ikut aktif dalam pembelajaran dan
memperhatikan dengan serius akan pelajaran yang guru terangkan,hal
ini dapat mempermudah guru ketika mengajar.
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2) Guru
Faktor dari guru dalam hal ini yaitu dalam penggunaan metode, jika
metode yang digunakan sudah menarik dan baik maka hal tersebut
akan membuat peserta didik lebih asik dan suka dalam mengikuti
proses pembelajaran. Dan dalam hal ini penggunaan metode yang
guru kelas lakukan pada kelas IV SDN 1 karangan balong juga
sudah baik dan menarik karena disini guru kelas membuat metode
berupa diskusi, jadi para siswa dapat ikut aktif semua dalam
kegiatan berdiskusi.
3) faktor lingkungan
faktor lingkungan disini yaitu lingkungan keluarga, karena siswa
lebih banyak waktu di rumah daripada di sekolahan, dan dari
lingkungan keluarga tersebut akan membentuk bagaimana karakter
individu setiap siswa tebentuk.
Dari beberapa faktor pendukung tersebut tentunya juga terdapat
faktor yang menghambat.
b. Faktor Penghambat
1) Siswa
Faktor yang menghambat berjalannya proses pembelajaran tak lain
adalah juga dari siswa itu sendiri, tetapi disini yaitu siswa yang
hiperaktif dan susah diatur (masih suka ramai sendiri). Jadi jika dalam
suatu kegiatan pembelajaran masih banyak beberapa siswa yang susah
untuk

diatur,hal

itu

akan

sedikit

mempersulit

guru

dalam
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menyampaikan materi/ketika mengajar. Siswa yang hiperaktif biasanya
kurang dapat memperhatikan ketika pembelajaran sedang berlangsung,
dan jika diberi tugas juga tidak langsung dikerjakan.
2) Fasilitas
Selain keadaan siswa yang susah diatur, kurang lengkapnya
fasilitas juga menjadi faktor penghambat lancarnya suatu proses
pemeblajaran. Dalam hal ini Ibu Heni selaku guru kelas IV SDN 1
Karangan Balong masih merasa kurang terhadap fasilitas yang ada di
dalam kelas, meski pun buku paket dan LKS sudah ada, tetapi untuk
membuat siswa agar dapat lebih bersemangat lagi dalam belajar beliau
merasa masih kurang dalam kebutuhan fasilitas di kelas.
Faktor yang mendukung guru kelas sebagai fasiltator dalam
meningkatkan prestasi belajar di SDN 1 karagan balong yaitu : yang
pertama dari siswa itu sendiri

(siswa yang aktif di dalam proses

pembelajaran, yang kedua dari guru, yaitu dalam penggunaan metode
yang menarik, dan yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Sedangkan
faktor penghambat yang dihadapi guru kelas yatitu : yang pertama juga
dari siswa itu sendiri (siswa yang hiperaktif, yang suka ramai dan susah
diatur),dan yang kedua yaitu kurangnya fasilitas.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Peran guru kelas sebagai fasilitator dalam meningkatkan prestasi
belajar siswa, guru kelas sudah menyampaikan materi dengan baik
sehingga mampu memahamkan peserta didik, guru kelas membuat
metode yang menyenangkan dan menarik bagi siswa, guru kelas juga
akrab dan dekat dengan siswa, sehingga siswa juga dapat dekat dengan
guru, hal tersebut juga bisa membantu mempermudah lancarnya proses
pembelajaran.
2. Faktor yang mendukung guru kelas sebagai fasiltator dalam
meningkatkan prestasi belajar di SDN 1 karagan balong yaitu : yang
pertama dari siswa itu sendiri

(siswa yang aktif di dalam proses

pembelajaran, yang kedua dari guru, yaitu dalam penggunaan metode
yang menarik, dan yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Sedangkan
faktor penghambat yang dihadapi guru kelas yatitu : yang pertama juga
dari siswa itu sendiri (siswa yang hiperaktif, yang suka ramai dan
susah diatur),dan yang kedua yaitu kurangnya fasilitas.
B. SARAN
Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut
1. Bagi kepala sekolah, agar lebih melengkapi sarana dan prasarana agar
proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi
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2. Bagi guru, agar lebih memfungsikan fasilitas yang ada dan selalu dapat
menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan membuat
siswa selalu semangat dalam belajar dan juga harus menjalin dan
memahami keadaan peserta didik dengan baik dalam lingkup sekolah
maupun luar sekolah.
3. Bagi siswa, lebih memahami apa yang telah diajarkan oleh guru, dan
berusaha untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam
lingkungan sekolah, keluarga, maupun di dalam lingkugan masyarakat.
4. Bagi peneliti, supaya mengkaji secara mendalam tentang peran guru
sebagai fasiltator dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.
Penelitian itu diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya
atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai topik
dengan fokus serta setting yang lain sehingga memperkaya temuan
penelitian.
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