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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses menyusun strategi dan model 

pembelajaran melalui workshop, serta meningkatkan kemampuan guru-guru SMA Negeri 5 
Malinau dalam menyusun strategi pembelajaran melalui workshop di SMA Negeri 5 Malinau. 
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan respon guru terhadap kegiatan 
yang dilakukan. Penelitian ini tergolong penelitian dengan melibatkan 25 orang guru SMA 
Negeri 5 Malinau. Pemilihan subyek dalam penelitian ini karena SMA Negeri 5 Malinau menjadi 
salah satu sekolah binaan peneliti sehingga dimungkinkan mendapatkan hasil yang optimal. 
Penelitian dilakukan dengan dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas empat tahapan, 
yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refl eksi. Indikator kinerja yang ditetapkan 
adalah: bila minimal terdapat 85% guru tergolong sangat baik dan baik dalam aspek penilaian 
strategi pembelajaran, maka sudah dapat dikatakan tindakan yang diterapkan berhasil. Aspek 
yang diukur dalam menilai keberhasilan tindakan adalah kesiapan guru mengikuti workshop 
dan hasil pelaksanaan workshop.

Dari analisis diperoleh bahwa terjadi peningkatan kesiapan dan kemampuan guru dalam 
menyusun 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 kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran pada guru-guru 
SMA Negeri 5 Malinau. Dengan demikian dapat disarankan kepada guru dan peneliti yang lain 
bahwa kegiatan workshop dapat dipakai sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan 
kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran.

Kata kunci: workshop, kemampuan guru, strategi pembelajaran

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan berlangsung seumur hidup, dan 

memberikan bekal kepada siswa untuk mengembangkan kehidupanya (Udin S. Winaputra: 
2006). Ini berarti bahwa pendidikan dilaksanakan secara terus menerus dan berencana. 
Pendidikan di sekolah secara operasional dilakukan dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan, 
direncanakan melalui suatu program yang apik dan rapi sebagai penjabaran kurikulum yang 
berlaku saat ini. Sehubungan dengan itu peranan guru sebagai salah satu komponen dalam 
pendidikan dan pengajaran sangat penting. 

Guru dikatakan tidak saja semata-mata sebagai pengajar (transfer of knowledge), tetapi pendidik 
(transfer of value) dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan penghargaan dan menuntun 

Fransiskus Hamijoyo



2

Jurnal Ilmiah Pendidikan Inspirator Guru

murid dalam belajar (Sardiman, 1990). Para pakar pendidikan seringkali menegaskan bahwa guru 
adalah sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan program pendidikan. 

John Nisbet sebagaimana dinyatakan kemukakan oleh Ahmad, dkk (1999: 10) bahwa "Tidak 
ada cara yang paling baik untuk menyampaikan materi kepada siswa", maka dalam memilih dan 
menetapkan strategi pembelajaran, guru diharapkan sedapat mungkin memilih dan menentukan 
strategi pembelajaran yang paling efektif dan efi sien diterapkan untuk standar kompetensi dan 
situasi kelas tertentu. Hal ini penting, sebab pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan 
mempengaruhi prestasi belajar siswa (Nasution, 2001: 40). Suatu strategi pembelajaran dikatakan 
efektif jika pembelajaran berhasil mencapai tujuan yang dirumuskan, dan dikatakan efi sien jika 
suatu pembelajaran menarik siswa untuk terus mempelajari materi tersebut secara berkelanjutan 
(Degeng, 1989: 165-172). Berdasarkan pandangan tersebut, dalam memilih strategi pembelajaran, 
guru hendaknya berorientasi pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan tidak berorientasi 
kepeda kurikulum yaitu semua materi harus diajarkan dengan strategi yang sama sepanjang tahun, 
karena hal ini dapat menimbulkan kebosanan baik pada guru itu sendiri dan terlebih pada siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa strategi pembelajaran yang tepat akan 
berdampak positif bagi siswa. Namun kenyataan yang ada di SMAN 5 Malinau 2018/2019 
menunjukkan hal yang terbalik. Dari hasil supervisi menunjukkan bahwa 95% guru di SMAN 
5 Malinau masih dominan menggunakan strategi pembelajaran yang belum sesuai dengan 
karaketristik siswa dan situasi kelas. Bila ditelusuri lebih lanjut, faktor yang meyebabkan guru 
belum mampu melaksanakan strategi pembelajaran dengan tepat karena kemampuan menyusun 
strategi pembelajaran belum optimal, bahkan ada yang tidak membuat. Penyusunan strategi 
pembelajaran sangat penting, karena perencanaan yang baik berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diupayakan untuk meningkatkan kemampuan guru 
dalam menyusun strategi pembelajaran melalui kegiatan workshop di SMAN 5 Malinau tahun 
pelajaran 20017/2018 semester I.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka rumusan permasalahannya 
adalah: 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan workshop dalam kaitannya dengan kemampuan 
guru-guru di SMAN 5 Malinau tahun pelajaran 2018/2019 semester I dalam menyusun strategi 
pembelajaran? 2) Apakah melalui workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam 
menyusun strategi pembelajaran pada guru-guru SMAN 5 Malinau tahun pelajaran 2018/2019 
semester I dalam menyusun strategi pembelajaran? 3) Bagaimanakah respon guru setelah 
diterapkannya workshop dalam kaitanya dengan kemampuan guru-guru SMAN 5 Malinau 
tahun pelajaran 2018/2019 semester I dalam menyusun strategi pembelajaran?

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan pemecahan masalah yang telah dipaparkan 
di atas maka hipoetesis tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Jika kemampuan guru 
meningkat dalam menyusun strategi pembelajaran, maka hasil belajar siswa juga meningkat”.

TINJAUAN PUSTAKA
Istilah kemampuan mempunyai banyak makna yang kesemuanya menunjuk kepada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Dalam 
hubungan dengan tenaga kependidikan kompetensi menunjuk kepada perbuatan (performance) 
yang bersifat rasional dan memenuhi spesifi kasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas 
kependidikan (Depdikbud, 1980: 4).
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Broke dan Stone (Wijaya, 1991: 7) menjelaskan istilah kemampuan merupakan gambaran 
hakikat kualitatif dari perilaku atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti. Sedangkan 
Charles E. Jhonson, et al (Cece, 1991: 8) mengatakan kemampuan merupakan perilaku yang 
rasionil untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Menurut Houston dan Howson (Soekarno, 1999: 103), kemampuan (competency) diartikan 
sebagai tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dalam kemampuan 
yang dituntut oleh jabatan guru/dosen. Dekker (Soekarno, 1999: 104) mengatakan kemampuan 
guru merupakan kemampuan profesional yang berhubungan dengan jabatan guru. 

Strategi merupakan suatu kata kerja yang memberikan arti kepada sesuatu untuk 
memposisikan suatu dengan cara-cara tertentu. Strategi adalah cara untuk menempatkan sesuatu 
sehingga menjadi suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses daam melakukan 
sesuatu sehingga terjadi suatu perubahan. Pembelajaran adalah prosess, cara menjadikan 
orang untuk belajar (Rasyid, 2005: 42). Dengan demikian, kemampuan menyusun strategi 
pembelajaran adalah kapasitas seorang guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang 
membuat cara-cara melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran mencapai tujuan sesuai 
dengan yang telah ditetapkan.

Pengetahuan, keterampilan dan kecakapan manusia dikembangkan melalui belajar. 
Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketiga aspek tersebut seperti belajar 
di dalam sekolah, luar sekolah, tempat bekerja, sewaktu bekerja, melalui pengalaman, dan 
melalui workshop. Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis (pendidikan) 
untuk menghasilkan karya nyata (Badudu, 1988: 403). Lebih lanjut, Harbinson (1973: 52) 
mengemukakan bahwa pendidikan dan pelatihan secara umum diartikan sebagai proses 
pemerolehan keterampilan dan pengetahuan yang terjadi di luar sistem persekolahan, yang 
sifatnya lebih heterogen dan kurang terbakukan dan tidak berkaitan satu dengan lainnya, karena 
memiliki tujuan yang berbeda.

Dalam banyak bidang pelatihan (workshop), hal tersebut memang sangat sulit untuk tidak 
mengatakannya mustahil (dilakukan validasi dan evaluasi). Bidang yang dimaksud misalnya 
manajemen atau pelatihan hubungan manusia umum sifatnya. Dalam hal ini, semua bentuk 
pelatihan (workshop) tidak dapat memperlihatkan hasil yang objektif. Pelatihan umumnya 
mempunyai masalah mengenai prestasi penatar dalam mengajar, yaitu masalah evaluasi dan 
validasi kelangsusungannya. Jika pelajaran telah diajarkan dengan baik dan penatar telah 
belajar pelajaran tersebut sesuai dengan ukuran penatarnya maka efektifi tas pelatihan sudah 
dianggap valid. Penilaiannya juga dilakukan langsung, karena jika si penatar selalu menjawab 
enam untuk soal tiga kali dua maka ia selalu benar. 

Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Nilawati (2007), yang meneliti tentang kemampuan 
guru menganalisis hasil belajar melalui workshop. Berdasarkan hasil analisis pada masing-
masing siklus menunjukkan peningkatan kemampuan guru dalam membuat alat evaluasi, yakni 
peningkatan banyak guru yang mampu membuat pre tes 3 butir, postes 6 butir, ulangan harian 
sebanyak 20 dan tes blok 40 butir dari siklus I ke siklus II dan dari siklus II ke siklus III. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan workshop dapat meningkatkan 
kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar pada guru-guru.

Dalam kaitannya dengan pembinaan kemampuan guru melalui workshop, maka (Amstrong, 
1990: 209) bahwa tujuan workshop adalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan 
dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan 
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yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan 
untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. (Siswanto, 1989: 139) 
mengatakan workshop bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, 
terutama yang berhubungan dengan meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan yang bersangkutan. Workshop dimaksudkan untuk mempertinggi kemampuan dengan 
mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas 
pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As’ad, 1987: 64). 

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 
strategi pembelajaran melalui kegiatan workshop yang lebih menekankan pada metode 
kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan sharing antara satu guru dengan guru lain. 
Dengan demikian, pemahaman terhadap strategi pembelajaran dapat ditingkatkan baik dalam 
teoretisnya maupun implementasinya. Dengan demikian dapat diduga bahwa melalui workshop 
dapat meningkatkan kemampuan guru dan menyusun strategi pembelajaran.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran melalui workshop 
di kelas SMAN 5 Malinau. Tindakan yang akan dilakukan adalah workshop penyusunan 
strategi pembelajaran. Jenis penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis emansipatori. Jenis 
emansipatori ini dianggap paling tepat karena penelitian ini dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan pada wilayah kerja peneliti sendiri berdasarkan pengalaman sehari-hari. Dengan 
kata lain, berdasarkan hasil observasi, refl eksi diri, guru bersedia melakukan perubahan sehingga 
kinerjanya sebagai pendidik akan mengalami perubahan secara meningkat.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model Kemmis yang terdiri dari atas 
empat langkah, yakni: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refl eksi (Suharsimi Arikunto, 
2006: 14). Model ini dipilih karena dalam mengajarkan menulis naskah pidato diawali dengan 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refl eksi. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua 
siklus, dan Langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksnaan tindakan, 
observasi, dan refl eksi.

Yang menjadi subjek penelitian ini guru-guru SMAN 5 Malinau tahun pelajaran 2018/2019 
semester I yang berjumlah 18 guru, yang terdiri atas: 2 orang guru matematika, 4 orang guru IPA, 
2 orang guru PKn, 3 orang guru IPS, 2 orang guru penjaskes, 1 orang guru bahasa Indonesia, 
2 orang guru bahasa Inggris, 1 Orang Pendidikan Agama Kristen, 1 Orang Pendidikan Agama 
Katolik, Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan guru dalam menyusun 
strategi pembelajaran.

Penelitian dilakukan pada guru-guru SMAN 5 Malinau tahun pelajaran 2018/2019 
semester I. Pemilihan lokasi penelitian karena sekolah tersebut merupakan sekolah binaan 
peneliti. Di samping itu, dari hasil supervisi akhir tahun pelajaran 2018/2019 ditemukan salah 
satu kelemahan guru, yaitu belum optimal dalam menyusun strategi pembelajaran. Penelitian 
ini dilaksanakan selama tiga bulan mulai dari bulan Juli sampai bulan September mulai dari 
persiapan sampai dengan pembuatan laporan.

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refl eksi. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi kondisi awal. Gambaran hasil yang didapat berdasarkan rekaman fakta/observasi 

di lapangan, para guru di SMAN 5 Malinau pada awalnya pemahaman terhadap strategi 
pembelajaran sangat kurang, hal ini dikarenakan persepsi guru menganggap bahwa strategi 
pembelajaran tidak terlalu penting, penyusuanan strategi pembelajaran hanya merupakan 
persyaratan administrasi sehingga strategi pembelajaran yang dibuat tidak sesuai dengan 
karakatristik mata pelajaran dan siswa. Demikian pula tampak jelas, kemampuan 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. 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 
kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran, yakni berupa workshop.

Deskripsi siklus I. Pada aspek perencanaan terdiri atas: 1) Melaporkan kegiatan penelitian 
kepada Kepala Dinas beserta mohon ijin penelitian. 2) Berkoordinasi dengan Kepala SMAN 
5 Malinau dan para wakil kepala sekolah untuk menyampaikan ijin penelitian dari Kepala 
Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat 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. 8) Menghasilkan 
strategi pembelajaran fi nal.

Di samping perencanaan umum, dilakukan juga perenanaan teknis pelaksanaan kegiatan 
seperti: 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. 5) 
Pengelompokan guru menurut bidang studi (IPA, IPS, Bahasa, Seni dan lainnya). 6) Menyiapkan 
konsumsi untuk workshop. 7) Menyuruh guru membawa laptop (minimal ada 4 laptop dan 1 
LCD).

Pada tahap pelaksanaan tindakan dilakukan beberapa langkah, yakni: 1) Absensi peserta. 
2) Pengarahan kepala sekolah. 3) Penjelasan umum kepada seluruh peserta. 4) Peserta 
dikelompokan sesuai mata pelajaran. 5) Guru mengkaji: standard kompetensi, kompetensi dasar 
(KD) sesuai model silabus rnata pelajaran masing-masing, materi pembelajaran, indikator, 
penilaian. 6) Guru menyusun strategi pembelajaran sesuai format yang telah disepakati yang 
berisi tentang aspek, materi dan kegiatan. 7) Presentasi visual strategi pembelajaran.

Pada tahap observasi, dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan, yaitu 
menitikberatkan pada kompetensi guru dalam menyusun strategi pembelajaran sebagai akibat 
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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 
kemampuan peserta dalam menyusun strategi pembelajaran. 

Kegiatan peserta juga diobservasi, baik menyangkut kesiapan mental dan fi sik 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 30 orang dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan, 
diperoleh data sebagai berikut:

Tabel Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru
dalam Mengikuti Workshop pada Siklus I

Aspek yang Diamati
Kesiapan 

Mental dan 
Fisik Guru

Kesiapan 
Bahan

Kehadiran 
Guru

Kesiapan 
Laptop

S TS S TS H TH S TS
Jumlah 21 6 18 9 25 2 5 22

Persentase (%) 77,78 22,22 66,67 33,33 92,59 7,41 18,52 81,48
Pencapaian 
Indiaktor 

Keberhasilan
Belum tercapai Belum tercapai Sudah

 tercapai
Belum 

Tercapai

Keterangan:
S  = Siap
TS = Tidak Siap
H = Hadir
TH = Tidak Hadir

Dari tabel di atas, tampak bahwa: pada aspek kesiapan mental dan fi sik; 21 orang atau 
77,78% peserta siap dan 6 orang atau 22,22% tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan 
bahan; tampak bahwa 18 orang guru atau 66,67% siap dan 9 orang atau 33,33% belum siap. 
Pada aspek kehadiran guru tampak bahwa 25 orang atau 92,59% hadir dan 2 orang atau 7,41% 
tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak bahwa 5 orang atau 18,52% siap dan 22 orang 
atau 81,48% belum siap. Berdasarkan dekripsi ini tampaknya kesiapan guru dalam mengikuti 
worksop belum memenuhi kriteria keberhasilan untuk semua aspek.

Dari hasil evaluasi terhadap penyusunan strategi pembelajaran yang dibuat oleh 27 
orang guru setelah diadakan workshop pada tahap awal (siklus I) diperoleh kemampuan guru 
menyusun strategi pembelajaran seperti tampak pada tabel berikut:
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Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Komptensi Guru
dalam Menyusun Strategi Pembelajaran pada Siklus I

No Aspek yang Dinilai
Skor

1 2 3 4
Jml % Jml % Jml % Jml %

1. Format 5 16,67 4 14,81 9 33,33 9 33,33
2. Relevansi antara waktu dgn 

bahan ajar
2 6,67 6 23,33 9 33,33 10 37,04

3. Pembukaan (apersepsi, 
pretes)

3 11,11 5 18,52 8 29,63 10 37,04

4. Inti (kesesuaian antara 
pembelajaran sesuai dengan 
bahan ajar, kualitas urutan 
penyajian, kualitas penugasan 
siswa, dan waktu

2 6,67 5 18,52 10 37,04 10 37,04

5. Penutup (simpulan, postes) 1 3,70 8 26,67 9 33,33 9 33,33
Keterangan: 
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Tidak Baik

Dari tabel di atas, pada aspek format; 5 orang atau 16,67% guru dalam kategori tidak baik, 
4 orang atau 14,81 tergolong cukup, 9 orang atau 33,33% tergolong baik dan 9 orang atau 
33,33% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik 
mencapai 18 orang atau 66,67%.

Pada aspek relevansi antara waktu dengan bahan ajar, tampak bahwa 2 orang atau 6,67% 
tergolong tidak baik, 6 orang atau 23,33% tergolong cukup, 9 orang atau 33,33% tergolong baik 
dan 10 orang atau 37,04% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang baik dan sangat 
baik mencapai 18 orang atau 66,67%.

Pada aspek pembukaan; 3 orang atau 11,11% guru dalam kategori tidak baik, 5 orang 
atau 18,52% tergolong cukup, 8 orang atau 29,63% tergolong baik dan 10 orang atau 37,04% 
tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 
20 orang atau 74,07%.

Pada aspek inti pembelajaran; 2 orang atau 6,67% guru dalam kategori tidak baik, 5 orang 
atau 18,52% tergolong cukup, 10 orang atau 37,04% tergolong baik dan 10 orang atau 37,04% 
tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 
20 orang atau 74,07%.

Pada aspek penutup pembelajaran; 1 orang atau 3,70% guru dalam kategori tidak baik, 
8 orang atau 26,67% tergolong cukup, 9 orang atau 33,33% tergolong baik dan 9 orang atau 
33,33% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik 
mencapai 20 orang atau 74,04%.

Berdasarkan deskripsi pada tabel-tabel di atas tampaknya kemampuan guru menyusun strategi 
pembelajaran para guru-guru SMAN 5 Malinau belum memenuhi indikator kinerja yang telah 
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ditetapkan pada semua aspek, baik menyangkut kesiapan maupun kemampuan menyusun strategi 
pembelajaran. 

Pada tahap refl eksi, dari hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan guru dalam 
menyusun strategi pembelajaran pada siklus I belum menunjukkan hasil sesuai dengan indikator 
kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diadakan refl eksi terhadap hasil yang diperoleh, diputuskan 
untuk memperbaiki dari segi kegiatan workshop terutama memperjelas tentang aspek-aspek 
yang belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut tampaknya 
secara umum guru membuat strategi pembelajaran tidak sesuai dengan format terutama dalam 
hal waktu. Demikian pula halnya dengan kegiatan awal, belum menunjukkan proporsi waktu 
yang sesuai, guru belum jelas membedakan mana kegiatan awal, inti dan penutup.

Terkait dengan kesiapan guru, ditemukan bahwa guru belum menyadari bahwa pentingnya 
penyusunan strategi pembelajaran. Selain itu guru belum lengkap memiliki silabus, RPP, dan 
bahan ajar. Mengenai kehadiran, tampak guru yang tidak hadir disebabkan karena ada upacara 
adat. Terkait dengan kesiapan laptop, guru kebanyakan tidak memiliki; alternatif solusinya 
adalah meminjamkan pada sekolah lain atau memanfaatkan komuter yang ada di sekolah. 
Berdasarkan hasil refl eksi itu, itu diputuskan untuk memantapkan kegiatan pembinaan lebih 
memfokuskan pada aspek-aspek yang belum memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dari masalah tersebut, diputuskan untuk memperbaiki beberapa langkah dalam siklus I, 
yakni memfokuskan pada penjelasan tentang format dan aspek penilaian dalam kaitannya dengan 
menyusun strategi pembelajaran. Langkah-langkah ini dijalankan pada siklus II dengan tetap 
mempertahankan kegiatan yang lain yang sudah dianggap baik. Untuk meningkatkan kesiapan guru, 
fasilitator memberikan kesadaran bahwa petapa penting perencanaan pembelajaran yang dibuat guru 
sebelum melaksanakan pembelajaran. Mengenai altrnatif untuk menambah laptop diputuskan untuk 
memanfaatkan komputer (PC) yang ada di sekolah sehingga semua guru mendapatkan satu persatu.

Pada siklus II, langkah-langkah yang diambil sesuai dengan refl eksi hasil siklus I 
mengikuti langlah-langkah seperti siklus I dengan memfokuskan pada penjelasan aspek-aspek 
yang belum dipahami guru dalam menyusun strategi pembelajaran lebih menitikberatkan pada 
aspek pembimbingan secara individu. Dari 27 orang guru semua dilibatkan dalam siklus II 
untuk memperdalam pengetahuan tentang penyusunan strategi pembelajaran. Setelah siklus II 
dijalankan yang mengacu pada refl eksi dan pemecahan masalah pada sikuls I diperoleh data 
tentang seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru
dalam Mengikuti Workshop pada Siklus II

Aspek yang Diamati
Kesiapan Mental 
dan Fisik Guru

Kesiapan 
Bahan

Kehadiran 
Guru

Kesiapan 
Laptop

S TS S TS H TH S TS
Jumlah 25 2 24 3 27 0 21 6

Persentase (%) 92,59 7,41 88,89 11,11 100 0,00 77,78 22,22
Pencapaian 
Indiaktor 

Keberhasilan
Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai
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Keterangan:
S  = Siap
TS = Tidak Siap
H = Hadir
TH = Tidak Hadir

Dari tabel di atas, tampak bahwa: pada aspek kesiapan mental dan fi sik; 25 orang atau 92,59% 
peserta siap dan 2 orang atau 7,41% tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan bahan; tampak bahwa 
24 orang guru atau 88,89% siap dan 3 orang atau 11,11% belum siap. Pada aspek kehadiran guru 
tampak bahwa 27 orang atau 100% hadir dan tidak ada orang atau 0,00% tidak hadir. Pada aspek 
kesiapan laptop tampak bahwa 21 orang atau 77,78% siap dan 6 orang atau 22,22% belum siap. 
Berdasarkan dekripsi ini tampaknya kesiapan guru dalam mengikuti worksop belum telah memenuhi 
kriteria keberhasilan untuk semua aspek. Namun belum sepenuhnya tercapai seratus persen.

Dari hasil evaluasi terhadap penyusunan strategi pembelajaran yang dibuat oleh 27 orang 
guru setelah diadakan workshop pada siklus II diperoleh kemampuan guru menyusun strategi 
pembelajaran seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel Rangkuman Hasil Penilaian Komptensi Guru
dalam Menyusun Strategi Pembelajaran pada Siklus I

No Aspek yang Dinilai
Skor

1 2 3 4
Jml % Jml % Jml % Jml %

1. Format 0 0,00 1 3,70 11 40,74 15 55,56
2. Relevansi antara waktu dgn bahan 

ajar
0 0,00 2 7,40 12 44,44 13 48,15

3. Pembukaan (apersepsi, pretes) 1 3,70 2 7,40 11 40,74 13 48,15
4. Inti (kesesuaian antara pembelajaran 

sesuai dengan bahan ajar, kualitas 
urutan penyajian, kualitas penugasan 
siswa, dan waktu

0 0,00 1 3,70 12 44,44 14 51,85

5. Penutup (simpulan, postes) 0 0,00 1 3,70 10 37,04 16 59,26
Keterangan: 
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Tidak Baik

Dari tabel di atas, pada aspek format; tidak ada orang atau 0,00% guru dalam kategori tidak 
baik, 1 orang atau 3,70% tergolong cukup, 11 orang atau 40,74% tergolong baik dan 15 orang 
atau 55,56% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat 
baik mencapai 26 orang atau 96,30%.

Pada aspek relevansi antara waktu dengan bahan ajar, tampak bahwa 0 orang atau 0,00% 
tergolong tidak baik, 2 orang atau 7,40% tergolong cukup, 12 orang atau 44,44% tergolong baik 
dan 13 orang atau 48,15% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang baik dan sangat 
baik mencapai 25 orang atau 92,59%.
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Pada aspek pembukaan; 1 orang atau 3,70% guru dalam kategori tidak baik, 2 orang 
atau 7,40% tergolong cukup, 11 orang atau 40,74% tergolong baik dan 13 orang atau 48,15% 
tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik mencapai 
24 orang atau 88,89%.

Pada aspek inti pembelajaran; tidak ada orang atau 0,00% guru dalam kategori tidak baik, 
1 orang atau 3,70% tergolong cukup, 12 orang atau 44,44% tergolong baik dan 14 orang atau 
51,85% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat baik 
mencapai 26 orang atau 96,30%.

Pada aspek penutup pembelajaran; tidak ada orang atau 0,00% guru dalam kategori tidak 
baik, 1 orang atau 3,70% tergolong cukup, 10 orang atau 37,04% tergolong baik dan 16 orang 
atau 59,26% tergolong sangat baik. Bila dijumlahkan antara yang berkategori baik dan sangat 
baik mencapai 26 orang atau 96,30%.

Berdasarkan dekripsi pada tabel-tabel di atas tampaknya kemampuan guru menyusun 
strategi pembelajaran para guru-guru SMAN 5 Malinau sudah memenuhi indikator kinerja yang 
telah ditetapkan pada semua aspek, baik menyangkut kesiapan maupun kemampuan menyusun 
strategi pembelajaran. Dengan hasil seperti itu, berarti tindakan yang diberikan efektif dalam 
meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran.

Respon guru terhadap penyusunan strategi pembelajaran melalui workshop. Penilaian 
ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang respon guru terhadap kegiatan 
workshop yang telah diterapkan dalam menyusun strategi pembelajaran. Bila guru merespon 
positif terhadap kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dalam kegiatan-
kegiatan yang lain. 

Untuk menentukan klasifi kasi respon guru terhadap kegiatan menyusun strategi pembelajaran 
melalui workshop terlebih dahulu dihitung mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). Mi 
= ½ (skor maksimum + skor minimum) = ½ (75+1) = 38, dan SDi = 1/6 (skor maksimum – skor 
minimum) = 1/6 (75-1) = 12,333. berdasarkan hasil ini dibuat klasifi kasi sebagai berikut:
1.                            Mi + 1,5 SDi  sangat baik
2.  Mi + 0,5 SDi --< Mi + 1,5 SDi  baik
3.  Mi – 0,5 SDi --< Mi + 0,5 SDi  cukup baik
4.  Mi – 1,5 SDi --< Mi – 0,5 SDi  kurang baik
5.                           < Mi – 1,5 SDi   sangat kurang baik

Dengan memasukkan Mi dan SDi diperoleh:
1.            56    sangat positif
2.   44 --< 56    positif
3.   32 --< 44    cukup positif
4.   20 --< 32    kurang positif
5.           < 20    sangat kurang positif

Rata-rata skor guru terhadap kegiatan menyusun strategi pembelajaran dengan melalui 
workshop adalah 60,07 dan standar deviasi sebesar 4,051. Bila dicocokkan dengan klasifi kasi 
di atas, respon guru tergolong sangat positif. Dengan demikian kegiatan workshop menyusun 
strategi pmebelajaran mendapat respon yang sangat positif dari guru-guru di SMAN 5 Malinau. 
Oleh karena itu, penerapannya perlu dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. 
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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-guru di SMAN 5 Malinau. Di samping 
itu juga, terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran melalui 
workshop di SMAN 5 Malinau 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 kemampuan guru dalam menyusun strategi 
pembelajaran guru di SMAN 5 Malinau.

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 Amstrong (1990: 209) bahwa tujuan workshop adalah untuk memperoleh tingkat 
kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan 
mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang 
sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih 
besar di masa yang akan datang. (Siswanto, 1989: 139) mengatakan workshop bertujuan untuk 
memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan 
meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan. 
Workshop dimaksudkan untuk mempertinggi kemampuan dengan mengembangkan cara-cara 
berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas 
dalam melaksanakan evaluasi diri (As’ad, 1987: 64). 

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan 
workshop yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan 
kesempatan sharing antara satu guru dengan guru lain. Dengan demikian, pemahaman terhadap 
strategi pembelajaran dapat ditingkatkan baik dalam teoretisnya maupun implementasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan penyusunan strategi pembelajaran melalui 
workshop untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran dilakukan 
dimulai dari supervisi awal. Supervisi awal dilakukan untuk mengenali masalah yang ada pada 
guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil 
supervisi kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan workshop. Workshop dilakukan dengan 
menggunakan tahapan-tahapan yang lebih menenkankan pada pengetahuan praktis sehingga mudah 
dicerna oleh. Selanjutnya adalah memberikan praktek menulis startegi pembelajaran sesuai dengan 
format yang telah ditentukan. Untuk menyakinkan guru membuat strategi pembelajaran dilakukan 
presentasi pada masing-masing kelompok guru mata pelajaran. Peneliti mengamati dan menilai 
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strategi pembelajaran yang telah disusun guru. Dari penilain tersebut kemudian dievaluasi bagian 
yang mana yang belum sesuai dengan kriteri, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan. Melalui 
tahan tersebut kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran meningkat. 2) Terjadi 
peningkatan kesiapan peserta dalam kegiatan workshop di SMAN 5 Malinau. Di samping itu juga, 
terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran melalui pembinaan 
berupa workshop di SMAN 5 Malinau dari siklus I ke siklus II dan mencapai target minimal yang 
telah ditetapkan yakni 85%, artinya 85% guru telah efektif dalam menyusun strategi pembelajaran 
pada masing-masing aspek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui workshop dapat 
meningkatkan kemampuan guru-guru dalam menyusun strategi pembelajaran di SMAN 5 Malinau. 
3) Guru-guru SMAN 5 Malinau memberikan respon sangat positif terhadap kegiatan penyusuan 
strategi pembelajaran.melalui workshop. Dengan demikian kegiatan workshop memberikan dampak 
positif terhadap kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disarakan beberapa hal, antara lain: 1) Para 
guru sebaiknya menyusun strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan memperhatikan 
proporsi waktu yang ada dan tidak hanya mencontoh strategi pembelajaran yang telah ada. 2) 
Agar pembinaan melalui workshop dapat berjalan secara efektif, maka semua guru harus mampu 
bekerjasama dengan peserta lain yang bersifat kolaboratif konsultatif. 3) Peningkatan kemampuan 
guru dalam menyusun strategi pembelajaran akan berjalan dengan efektif bila semua komponen 
sekolah memfasilitasi kegiatan tersebut secara rutin. 4) Sebaiknya pemerintah senantiasa memfasilitasi 
dalam semua kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi 
pembelajaran. 5) Membiasakan untuk mengembangkan budaya mutu di sekolah sehingga target 
dalam peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai. 6) Pembinaan penyusunan strategi pembelajaran 
melalui workshop, dapat dijadikan salah satu alternatif dalam meningkatkan kompetensi guru dalam 
menyusun strategi pembelajaran.
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