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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara meningkatkan kinerja
guru dalam menerapkan strategi pembelajaran, pelaksanaan workshop
dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan strategi
pembelajaran dan mengetahui tingkat kemamuan guru kelas X
meningkatkan kinerja dalam menerapkan strategi pembelajaran setelah
mengikuti workshop di SMA Negeri 1 Bireuen. Penelitian dilakukan
dengan dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan,
yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Indikator kinerja
yang ditetapkan adalah: bila minimal terdapat 85 % guru tergolong sangat
baik dan baik dalam aspek penilaian menerapkan strategi pembelajaran,
maka sudah dapat dikatakan tindakan yang diterapkan berhasil. Aspek
yang diukur dalam menilai keberhasilan tindakan adalah hasil
pelaksanaan workshop. Dari analisis data diperoleh bahwa terjadi
peningkatan kesiapan dan Kinerja guru dalam menerapkan strategi
pembelajaran dari siklus I ke siklus II. Ketercapaian indikator kinerja
terdapat pada tindakan ke II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
melalui workshop dapat meningkatkan kinerja guru dalam menerapkan
strategi pembelajaran pada guru kelas X di SMA Negeri 1 Bireuen
Kata kunci: Kinerja guru, strategi pembelajaran, dan workshop.
PENDAHULUAN
Sardiman (2005: 125) mengemukakan “guru adalah salah satu komponen
manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha
pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan”. Oleh
karena itu, harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga
profesional yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar yang
bertanggung jawab dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.
Memiliki kemampuan dalam menguasai kurikulum, menguasai materi,
menguasai strategi dan metodelogi pembelajaran, dan memiliki kemampuan
mengembangkan strategi pembelajaran yang menyenangkan siswa, mampu mengelola
kelas sehingga pembelajaran berlangsung secara aktif, inovatif dan dapat menambah
dorongan siswa untuk terus belajar, menghasilkan mutu dan kualitas hasil belajar dan
dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menambah hasrat untuk membaca, mencari, dan
menambah perbendaharaan pembelajaran dengan berbagai rujukan sesuai dengan
kebutuhannya.
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SMA Negeri 1 Bireuen, sesuai hasil supevisi kelas bahwa guru-guru kelas X
yang berjumlah 20 orang, yang terdiri atas: 3 orang guru Matematika, 2 orang guru
Fisika, 2 orang guru Kimia, 2 orang guru Biologi, 2 orang guru Bahasa Inggris, 2 orang
guru Bahasa Indonesia, 2 orang guru Ekonomi, 1 orang guru Geografi, 1 orang guru
Sejarah, 1 orang guru Sosiologi, 2 orang guru Seni Budaya, masih memiliki masalah
dalam mengembangkan strategi pembelajaran di kelas, guru kurang mampu
menampilkan strategi yan menyenangkan siswa, guru memberikan konsep, sementara
siswa menerima bahan jadi, siswa tidak menikmati proses belajar, siswa tidak siap
terlebih dahulu dengan membaca bahan yang akan dipelajari, siswa tidak menyadari
tujuan dan manfaat belajar yang akan diikutinya di kelas.
Menindaklanjuti kondisi ini sebagai kepala sekolah, mengamankan data temuan
ini dan mencari sulosi, mendiskusikan dengan para wakil kepala sekolah, guru senior
untuk membantu guru-guru yang memiliki keterbatasan dalam menerapkan dan
menggunakan strategi pembelajaran dengan melibatkan stakeholder sekolah, hasil
diskusi yaitu menindaklanjuti kelemahan guru-guru dengan melakukan pembinaan
guru-guru yang mengajar di kelas X SMA Negeri 1 Bireuen. Meningkatkan kinerja
guru dalam menerapkan strategi pembelajaran dengan mengumpulkan guru-guru untuk
bekerja berdiskusi, menyusun dan menerapkan strategi pembelajaran dengan kegiatan
workshop.
Solusi workshop ini diharapkan dapat mengatasi masalah, yang diartikan dengan
pelatihan. Workshop bersifat “learning by doing”, dipandu oleh si pelatih dan ada
praktik apa yang diajarkan. Workshop yang memecahkan problema yang dihadapi
melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan, yang
muncul dari peserta sendiri. Menggunakan resource person dan resource materials yang
memberi bantuan yang besar sekali dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya, maka
pembinaan guru ini diberi judul “Peningkatan Kinerja Guru Dalam Menerapkan

Strategi Pembelajaran Melalui Workshop Guru Kelas X Di SMA Negeri 1
Bireuen”
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan
permasalahannya adalah:
1. Bagaimana meningkatkan kinerja guru dalam menerapkan strategi

pembelajaran kelas X di SMA Negeri 1 Bireuen ?
2. Apakah dengan pelaksanaan workshop dapat meningkatkan kemampuan guru
dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1 Bireuen ?
3. Bagaimana tingkat kemamuan guru kelas X meningkatkan kinerja dalam
menerapkan strategi pembelajaran setelah mengikuti workshop di SMA
Negeri 1 Bireuen ?
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Untuk mengetahui cara-cara meningkatkan kinerja guru dalam menerapkan

strategi pembelajaran kelas X di SMA Negeri 1 Bireuen.
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan workshop dapat meningkatkan kemampuan
guru dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas X SMA Negeri 1
Bireuen.
3. Unuk mengetahui tingkat kemamuan guru kelas X meningkatkan kinerja
dalam menerapkan strategi pembelajaran setelah mengikuti workshop di
SMA Negeri 1 Bireuen.
KAJIAN TIORI
Defenisi Kinerja
Kinerja adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut The ScribnerBantam English Distionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari
akar kata “to perform” dengan beberapa “entries” yaitu: (1) melakukan, menjalankan,
melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) memenuhi atau melaksanakan
kewajiban suatu niat atau nazar ( to discharge of fulfill; as vow); (3) melaksanakan atau
menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an understaking); dan (4)
melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected
of a person machine).
Berikut ini beberapa pengertian kinerja yang lain yaitu sebagai berikut:
1.

2.

3.

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan
pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and
Keeps: 1992).
Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk
menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memliki derajat kesediaan dan
tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup
efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang
akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya( Hersey and Blanchard: 1993).
Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau
motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja = ƒ (A x M x O).
Artinya: kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan
(Robbins: 1996).

Kinerja dapat dilihat dari sudut pandang “individu, tim, organisasi” yang berarti
hasil terkait dengan masukan (input) dalam kaitan elemen teknologi yang terdiri dari:
people, procesess, resources dan tools. Keadaan elemen teknologi untuk pemecahan
masalah atau menjawab kebutuhan dapat digambarkan sebagai berikut :
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja
Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Kinerja dalam
menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kepuasan kerja
dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat
individu. Oleh karena itu, menurut model partner-lawyer (Donnelly, Gibson and
Invancevich: 1994), kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor; (a)
harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) kemampuan; kebutuhan dan sifat; (d)
persepsi terhadap tugas; (e) imbalan internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat
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imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh
tiga hal, yaitu: (1) kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan.
Kinerja menunjukan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan
peran dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi.
Dalam kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi prilaku seseorang, sehingga
bila diterapkan pada pekerja, maka bagimana dia bekerja akan dapat menjadi dasar
untuk menganalisis latar belakang yang mempengaruhinga .
Menurut Sutermeister (1976:45) produktivitas ditentukan oleh kinerja pegawai
dan teknologi, sedangkan kinerja pegawai itu sendiri tergantung pada dua hal yaitu
kemampuan dan motivasi. Gibson (1995: 56), memberikan gambaran lebih rinci dan
komprehensif tentang faktor–faktor yang berpengaruh terhadap performance/kinerja,
yaitu :
a. Variabel Individu, meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar
belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografi (umur, asal – usul,
jenis kelamin).
b. Variabel Organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur
desain pekerjaan.
c. Variabel Psikologis yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan
motivasi.
Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh
karena itu bila ingin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu
memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut. Faktor yang
mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (Ability) dan faktor
motivasi (Motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis (1994:484) yang
dikutip oleh A. Anwar Prabu Mangkunegara (2001:67) mengemukakan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja adalah :
1.

Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja.
Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang terarah
untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental
yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara
maksimal. Pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki
motivasi tinggi.

2.

Faktor Kemampuan
Secara psikologis kemampuan (Ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi
(IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + Skill). Artinya pegawai yang
memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai
untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka
ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan.

Peran Guru
Pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pengajar, adalah tenaga
kependidian yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas
khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik adalah orang-orang yang dalam
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melaksanakan tugasnya akan berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para
peserta didiknya dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan bertujuan.
Penggunaan istilah dalam kelompok pendidik tentu disesuaikan dengan lingkup
lingkungan tempat tugasnya masing-masing. Guru dan dosen, misalnya, adalah sebutan
tenaga pendidik yang bekerja di sekolah dan perguruan tinggi. Guru adalah salah satu
tenaga kependidikan yang mempunyai peran sebagai salah satu faktor penentu
keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan
peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang
diharapkan. Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku
dan penentu tercapainya tujuan organisasi.
Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan terutama yang
berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Tanpa adanya peran guru maka
proses belajar mengajar akan terganggu bahkan gagal. Oleh karena itu dalam
manajemen pendididikan perananan guru dalam upaya keberhasilan pendidikan selalu
ditingkatkan kinerja atau prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan mengingat
tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang
mampu bersaing di era global.
Kinerja atau prestasi kerja (performance) dapat diartikan sebagai pencapaian
hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masing-masing
organisasi dalam hal ini sekolah. Seorang guru harus memiliki kepribadian sejati.
Kepribadian sejati berhubungan dengan kepribadian yang ditunjang oleh penemuan
visi, kepemimpinan dan pengelolaan diri yang baik.
Kepribadian berhubungan dengan potret diri yang dilandasi mentalitas,
moralitas dan spriritualitas yang baik. Visi berhubungan dengan ekpresi keinginan
tujuan, dan makna hidup pribadi. Kepemimpinan pribadi berhubungan dengan jiwa dan
sika serta perjuangan yang memiliki nilai-nilai dan prinsip hidup. Pengelolaan pribadi
berhubungan dengan aktifitas diri yang terkendali untuk mencapai efektifitas pribadi
yang fokus pada visi dan tujuan hidup.
Strategi Pembelajaran
Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, guru harus merancang dan
mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukannya. Untuk itu guru
menyusun strategi belajar mengajar yang baik. Penyusunan strategi pembelajaran perlu
dilakukan karena setiap pembelajaran suatu materi pelajaran guru perlu memilih dan
menetapkan bentuk pengalaman belajarnya. Berarti guru menetapkan metode, media,
situasi kelas, dan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran.
Kita ketahui materi yang dipelajari siswa selalu berganti. Berarti setiap kali pula guru
perlu memilih dari kemampuan dan keterampilan untuk menyusun proses
pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu menyusun ”strategi” ketika membuat
persiapan pembelajaran. (Nuryani, 2005).
Menurut Nuryani ( 2005), strategi belajar mengajar adalah suatu rencana
kegiatan pembelajaran yang dirancang secara seksama sesuai dengan tuntutan
kurikulum sekolah untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal, dengan memilih
pendekatan, metode, media, dan keterampilan-keterampilan seperti membelajarkan,
bertanya, dan berkomunikasi. Sedangkan menurut Arifin dkk(2003) strategi
pembelajaran merupakan cara dan urutan yang ditempuh seorang guru dalam mengajar
agar berhasil atau tujuan pembelajaran tercapai.
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Kemp (1995) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat
dicapai secara efektif dan efisien. Dari pendapat tersebut, Dick and Carey (1985) juga
menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur
pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar
pada siswa (Sanjaya, 2007 : 126).
Workshop
Workshop jika diartikan dalam bahasa indonesia artinya pelatihan. Dengan
definisi seperti itu sudah sangat jelas bahwa kita benar-benar akan praktek. Workshop
bersifat “learning by doing”, dipandu oleh si pelatih dan anda praktik apa yang
diajarkan. Ini bagus untuk anda yang ingin menguasai sebuah topik tertentu. Misalnya
ada pelatihan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang standar sesuai
dengan kurikulum KTSP, anda akan belajar bukan sebatas teori melainkan anda juga
pasti praktek.
Workshop pendidikan adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari
petugas-petugas pendidikan yang memecahkan problema yang dihadapi melalui
percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Dalam dunia
pendidikan workshop adalah cara belajar sesuatu dengan menggunakan sharing of
ideas, prosedure give and take “suatu sistem kerja yang selaras dengan jiwa gotongroyong.Salah satu dari ciri-ciri workshop adalah : Masalah yang dibahas bersifat “life
centered” dan muncul dari peserta sendiri , dimana cara yang digunakan ialah metode
pemecahan masalah “musyawarah dan penyelidikan”. Menggunakan resource person
dan resource materials yang memberi bantuan yang besar sekali dalam mencapai hasil
yang sebaik-baiknya. Jenis workshop ditentukan berdasarkan lembaga/organisasi yang
melaksanakan, dan sifat kerjanya. waktu,serta sifat
Prosedur Pelaksanaan sebuah workshop terdiri dari: Merumuskan tujuan
workshop (output yang akan dicapai), Merumuskan pokok-pokok masalah yang akan
dibahas secara terperinci, Menentukan prosedur pemecahan masalah, materi yang akan
dibahas sebaiknya ada suatu guide-book yang berisi penuntun bagi para peserta. Panitia
terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana.
METODOLOGI PENELITIAN
Siklus I
a. Perencanaan
Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Mengumpulkan guru melalui undangan kepala sekolah
2. Menyusun jadwal workshop: hari, tanggal, jam dan tempat.
3. Menyiapkan materi workshop
Pengarahan kepala sekolah
Pemaparan materi strategi pembelajaran dari ahli yang membidangi.
4. Menyuruh guru membawa bahan-bahan seperti; kurikulum, silabus, RPP bahan
ajar dan sebagainya.
b. Pelaksanaan
1. Hari pertama jam 08,00 sampai dengan 11,00 bertempat di SMA Negeri 1 Bireuen
- Pengarahan kepala sekolah
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- Pemaparan strategi pembelajaran
2. Hari kedua :
- Menyusun konsep strategi pembelajan setiap bidang studi oleh guru seperti
format berikut tabel 3.1
- Tanya jawab
- Presentasi kelompok kecil
- Revisi
c. Observasi
1. Kesiapan mental dan fisik guru.
2. Kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada saat workshop.
3. Kehadiran guru
4. Kesiapan laptop
5. Hasil sementara:
- Proses pelaksanaan workshop
- Kualitas strategi pembelajaran
- Respon guru
Untuk melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan dan hasil pemberian
tindakan, menggunakan pedoman observasi sebagai berikut.
a) Format Pedoman Observasi Proses Pelaksanaan Workshop
d. Refleksi
Untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan digunakan norma/kriteria
sebagai berikut.
1. Matriks strategi pembelajaran
2. Relevansi antara waktu dengan dengan bahan ajar:
3. Materi sajian :
- Pembukaan memuat : apersepsi, pre tes, waktu (20’)
- Inti memuat: tujuan pembelajaran, kualitas urutan penyajian, kualitas penugasan
siswa, waktu (50’)
- Penutup memuat: penutup, pos-test (20’)
Indikator Keberhasilan:
a). Proses Pelaksanaan Workshop, guru minimal:
 Siap secara mental dan fisik = 85%
 Kesiapan bahan = 85%
 Kehadiran = 90%
 Kesiapan laptop = 60 %
Apabila kurang dari 85% guru tidak mememenuhi indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan, berarti tindakan dianggap belum berhasil. Oleh karena itu perlu
dilakukan perbaikan dan dilaksanakan pada siklus II.
Siklus II
Pada dasarnya siklus II memiliki prosedur yang sama dengan siklus I, hanya
saja diadakan perbaikan pada hal-hal yang dilihat ada kelemahan serta
mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Tidak menutup
kemungkinan juga dilakukan modifikasi terhadap hal-hal sudah baik supaya tindakan
yang diberikan tidak membosankan.
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HASIL PENELITIAN
1. Deskripsi Kondisi Awal
Gambaran hasil yang didapat berdasarkan rekaman fakta/observasi di lapangan,
para guru di SMA Negeri 1 Bireuen pada awalnya pemahaman terhadap strategi
pembelajaran sangat kurang, hal ini dikarenakan persepsi guru menganggap bahwa
strategi pembelajaran tidak terlalu penting, penyusunan strategi pembelajaran hanya
merupakan persyaratan administrasi sehingga strategi pembelajaran yang dibuat tidak
sesuai dengan karakatristik mata pelajaran dan siswa.
Kinerja guru dalam menyusun strategi pembelajaran hanya didasari oleh
contoh-contoh yang ada tanpa menganalisis secara kritis berdasarkan standar yang ada
sehingga kualitas strategi pembelajaran jauh dari apa yang diharapkan. Hampir semua
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 memanejemn waktu
baik dalam kegiatan awal, inti dan penutup. Dengan kondisi awal seperti ini perlu
adanya tindakan nyata yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja guru dalam
menyusun strategi pembelajaran, yakni berupa workshop.

2. Deskripsi Siklus I (Pertama)
a. Perencanaan
Perencanaan terdiri atas: (1) melaporkan kegiatan penelitian kepada Kepala
Dinas beserta mohon ijin penelitian, (2) berkoordinasi dengan Kepala dan para wakil
kepala sekolah untuk menyampaikan ijin penelitian dari Kepala Dinas Pendidikan,
dengan minta masukan tentang masalah yang ada sekaligus membicarakan tentang
masalah teknis, waktu pelaksanaan penelitian dan hal-hal yang terkait dengan
penelitian dan atau workshop yang dilaksanakan, (3) bersama Kepala Sekolah
memberikan pengarahan tentang workshop strategi pembelajaran, (4)
mengelompokkan guru berdasarkan Mata Pelajaran, (5) menelaah konsep strategi
pembelajaran, mengkonsep strategi pembelajaran yang mendekati kondisi mata
pelajaran, (6) mendiskusikan konsep strategi pembelajaran dan presentasi kelompok,
(7) presentasi kelas, dan (8) menghasilkan strategi pembelajaran final.
Di samping perencanaan umum, dilakukan juga perencanaan teknis
pelaksanaan kegiatan seperti: (1) mengumpulkan guru melalui undangan kepala
sekolah, (2) menyusun jadual workshop: hari, tanggal, jam dan tempat, (3) menyiapkan
materi workshop; pengarahan kepala sekolah, pemaparan materi strategi pembelajaran
dari ahli yang membidangi, (4) menyuruh guru membawa bahan-bahan seperti;
kurikulum, silabus, RPP bahan ajar dan sebagainya, (5) pengelompokan guru menurut
bidang studi (IPA, IPS, Bahasa, Seni dan lainnya), (6) menyiapkan konsumsi untuk
workshop, dan (7) menyuruh guru membawa laptop (minimal ada 4 laptop dan 1 LCD).
b. Pelaksanaan Tindakan
Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, yakni: (1) absensi peserta, (2)
pengarahan kepala sekolah, (3) penjelasan umum kepada seluruh peserta, (3)
43

Hamdani

peserta dikelompokan sesuai mata pelajaran, (4) guru mengkaji: standard kompetensi,
kompetensi dasar (KD) sesuai model silabus rnata pelajaran masing-masing, materi
pembelajaran, indikator, penilaian, (5) guru menyusun strategi pembelajaran sesuai
format yang telah disepakati yang berisi tentang aspek, materi dan kegiatan, dan (6)
presentasi visual strategi pembelajaran.
c. Hasil Observasi
Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan,
yaitu menitikberatkan pada kompetensi guru dalam menyusun strategi
pembelajaran sebagai akibat diterapkan workshop. Tujuan dilaksanakan
pengamatan adalah untuk mengetahui kegiatan yang mana patut dipertahankan,
diperbaiki, atau dihilangkan sehingga kegitan pembinaan melalui workshop
benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan yang ada dan mampu meningkatkan
kinerja peserta dalam menyusun strategi pembelajaran.
Kegiatan peserta juga diobservasi, baik menyangkut kesiapan mental dan fisik
guru, kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada waktu workshop, kehadiran guru,
kesiapan laptop, kualitas strategi pembelajaran, dan respon guru Dari hasil pengamatan
terhadap aktivitas peserta yang berjumlah 20 orang dengan menggunakan lembar
observasi yang telah disiapkan, diperoleh data sebagai berikut.
Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada
bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktivitas
peserta dalam kegiatan workshop tentang penyususnan strategi pembelajaran bagi guru
di kelas X SMA Negeri 1 Bireuen. 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 X SMA Negeri 1 Bireuen.
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. Workshop
dimaksudkan untuk mempertinggi kinerja dengan mengembangkan cara-cara berpikir
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dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan, 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
disimpulkan bahwa pada aspek inti pembelajaran dapat menerapkan pembelajaran
bahwa tidak ada orang atau 0,00% guru dalam kategori tidak baik, 1 orang atau
5,00 % tergolong cukup, 6 orang atau 30,00 % tergolong baik dan 13 orang atau
65,00 % tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik
dan sangat baik mencapai 19 orang atau 95,00 %., pemahaman terhadap strategi
pembelajaran dapat ditingkatkan baik dalam teoretisnya maupun implementasinya.
PENUTUP
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Meningkatkan kinerja guru dalam menerapkan strategi pembelajaran yaitu

dengan melakukan pembinaan secara terus menerus, memfasilitasinya untuk
memiliki kesempatan belajar baik sdecara sendiri maupun secara bersamasama dalam tim yang dibangun di SMA Negeri 1 Bireuen.
2. Pelaksanaan workshop yang dilaksanakan di sekolah dapat meningkatkan
kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran di kelas X yang
berpengaruh kepada meningkatnya kinerja mencapai kualitas pembelajaran di SMA
Negeri 1 Bireuen.
3. Tingkat kemampuan guru kelas X dalam menerapkan strategi pembelajaran
setelah mengikuti workshop berkategori sangat baik.
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