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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan standar yang harus

dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru.1 Artinya keterampilan

dasar mengajar guru adalah suatu upaya guru untuk melengkapi dirinya

dengan berbagai keterampilan yang diharapkan dapat membantu dalam

menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran. Salah satu keterampilan

dasar yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh guru adalah keterampilan

membimbing diskusi kelompok kecil.

Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan

melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi

kelompok kecil dengan efektif. dimana diskusi kelompok kecil adalah suatu

proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap

muka dengan bebas dan tebuka, dengan tujuan berbagai informasi atau

pengalaman, mengambil keputusan, dan memecahkan suatu masalah.2

Diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat untuk memberikan

pengalaman pendidikan bagi siswa yang terlibat di dalamnya. Potensi yang

berpengaruh terhadap partisipasi seperti saling memberi informasi, dan

mengeksplorasi gagasan, meningkatkan pemahaman baru terhadap hal-hal

yang bermanfaat, dapat membantu menilai dan memecahkan masalah,

1 Zainal Asril, Micro Teaching, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016 ), h. 67
2 Udin Syaefudin Sa’ud, Pengembangan Profesi Guru, (Bandung: Alfabet CV, 2013),

h.67-68
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mendorong pengembangan berfikir dan berkomunikasi secara efektif,

meningkatkan keterlibatan siswa dalam perencanaan, pengambilan

keputusan, memperbaiki kerjasama kelompok, terhadap keserasian dan

moralis, semuanya mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif

dalam kelompok untuk keterampilan hari depan mereka dalam masyarakat

dan dalam kegiatan-kegiatan sosial.

Membimbing diskusi kelompok kecil merupakan suatu kegiatan yang

harus ada dalam proses belajar-mengajar. Akan tetapi, tidak setiap guru

mampu membimbing para siswanya untuk berdiskusi tanpa mengalami

latihan. Oleh karena itu keterampilan ini perlu diperhatikan agar para guru

mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin. Diskusi dalam

kelompok kecil terbukti sebagai cara pembelajaran yang efektif karena

dengan melakukan diskusi siswa akan aktif dalam berkomunikasi dan

memberikan pendapat atau bertanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT dalam Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

                   

              

Artinya “serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah

dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa

yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang

mendapat petunjuk”. (Q.S. al-Nahl: 125).
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Dari ayat di atas Allah telah memberikan pengajaran bagi umat islam

agar membantah atau berargumentasi dengan cara yang baik. Dan tidak lain

itu bisa kita temui dalam rangkaian acara yang biasa disebut diskusi. Diskusi

juga merupakan metode yang langsung melibatkan siswa untuk aktif dan

kreatif dalam pembelajaran. Diskusi bisa berjalan dengan baik jika siswa

yang mendiskusikan suatu materi itu benar-benar telah menguasai sebagian

dari inti materi tersebut. Akan tetapi jika siswa tidak paham akan hal

tersebut maka bisa dipastikan diskusi tersebut tidak sesuai yang diharapkan

dalam pembelajaran. Untuk itu peran guru sangat penting untuk

membimbing siswa agar berdiskusi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Membimbing diskusi kelompok kecil adalah tugas guru dalam proses

pembelajaran, dalam proses ini akan memberikan stimulus dan pengetahuan

pendidikan bagi siswa yang terlibat di dalamnya, dan menurut Barnawi dan

Mohammad Arifin ada beberapa komponen keterampilan membimbing

diskusi kelompok kecil, yaitu:

a. Memusatkan perhatian.

Guru harus membantu kelompok untuk memusatkan perhatian

agar sesuai dengan topik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Cara-cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyampaikan topik atau

cara untuk mencapai tujuan diskusi.

b. Mengingatkan kontribusi peserta didik.

Diskusi tidak akan hidup apabila kontribusi pemikiran peserta

didik rendah. Oleh karena itu, anggota kelompok harus didorong untuk
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berpartisipasi aktif. Guru dapat memberikan waktu yang cukup untuk

berfikir dan lain sebagainya.

c. Menganalisis pandangan peserta didik.

Kerapkali di dalam diskusi ditemui perbedaan pendapat yang

sangat tajam. Guru dapat menanyakan sumber atau dasar yang kuat dari

pendapat siswa saat proses diskusi, dan lain sebagainya.

d. Mendistribusi partisipasi peserta didik.

Diskusi biasanya didominasi oleh beberapa peserta didik saja.

Sementara itu, yang lain cenderung diam dan mendengarkan saja.

Apabila terjadi demikian guru harus menanganinya dengan berbagai cara.

Misalnya, mendorong peserta didik yang pendiam untuk mengemukakan

pendapat.3

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di SMA YLPI

Pekanbaru, penulis menemukan beberapa gejala, antara lain:

1. Guru kadang-kadang tidak memberikan informasi pendahuluan yang

berhubungan dengan topik yang akan didiskusikan, sehingga banyak

siswa yang kesulitan mencari bahan dari topik yang akan didiskusikan.

2. Guru kadang membatasi waktu untuk setiap kelompok yang mencari

jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Hal ini membuat jawaban

yang diberikan dari setiap kelompok tidak dapat memecahkan

persoalan yang sedang dibahas dalam diskusi.

3 Barnawi dan Mohammad Arifin, Etika da Profesi Kependidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), h. 231-232
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3. Guru kadang-kadang membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan

setiap kelompok saat diskusi berlangsung.

4. Guru kadang-kadang tidak menanyakan sumber atau dasar yang kuat

dari setiap argumentasi atau pendapat siswa pada saat proses diskusi.

5. Guru kadang-kadang membiarkan siswa memonopoli diskusi saat

proses diskusi berlangsung.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik mengajukan judul

untuk penelitian selanjutnya yaitu: “Analisis Tentang Keterampilan Guru

Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Pada Pembelajaran Ekonomi di

SMA YLPI Pekanbaru. ”

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul

penelitian ini, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah yang

terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis diartikan sebagai Penyelidikan atau penguraian, telaah dan

juga sorotan.4 Artinya dalam penelitian ini analisis keterampilan guru

membimbing diskusi kelompok kecil adalah kegiatan berupa

penyelidikan atau penguraian untuk mengetahui keadaan guru atau

cara guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil.

2. Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi

bagi para peserta didik, dan lingkungannnya.5 Artinya guru adalah

orang yang menjadi contoh atau panutan bagi siswa sehingga guru

4 Idrus H. A, Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya,
2002), h. 18

5 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 37
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harus memiliki standar kualitas pribadi dan kualitas kemampuan yang

baik agar dapat membimbing siswa dan menjadi panutan di

lingkungan sekitarnya.

3. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan

melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan

diskusi kelompok kecil dengan efektif. 6 Artinya dalam hal  ini diskusi

kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka dengan bebas dan

tebuka, dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman,

mengambil keputusan, dan memecahkan suatu masalah.

C. Permasalahan

1. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana

keterampian guru ekonomi membimbing diskusi kelompok kecil pada

pembelajaran ekonomi materi permasalahan ekonomi kelas X di SMA

YLPI Pekanbaru?

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka fokus penelitian

dalam penelitian ini adalah penerapan guru dalam membimbing diskusi

kelompok kecil pada pembelajaran ekonomi materi permasalahan

ekonomi kelas X di SMA YLPI Pekanbaru.

6 Udin Syaefudin Sa’ud, Op.Cit, h. 67-68
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang

keterampilan guru membimbing diskusi kelompok kecil pada

pembelajaran ekonomi di SMA YLPI Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi kepala sekolah

dalam meningkatkan keterampilan guru khususnya pada

keterampilan guru dalam membimbing diskusi kelompok kecil

di SMA YLPI Pekanbaru.

b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi guru tentang

pentingnya keterampilan seorang guru dalam membimbing

diskusi kelompok kecil di SMA YLPI Pekanbaru.

c. Sebagai kontribusi dan sumber referensi bagi komunitas

akademisi, pemuka agama dan bagi para peneliti berikutnya

yang membahas topik yang berkaitan dengan pandangan siswa

dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil,

sehingga akan menjadi khazanah yang bermanfaat dalam

peningkatan mutu pendidikan.


