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Membaca tulisan-tulisan yang masuk dari para guru mem-
buat kami mengingat lagi masa-masa di sekolah dahulu. 
Rasanya banyak hal yang kami lewatkan semasa sekolah 
seper   yang diceritakan para guru YTLS.  Seper   bagaima-
na belajar matema  ka dengan menyenangkan tanpa ke-
hilangan esensinya, melewa   ulangan dengan ha   yang 
gembira, belajar musik dengan keterbatasan yang ada se-
hingga kita bersama mengeksplorasi apa pun yang ada di 
sekitar kita.
 
Seno Gumira Ajidarma pernah menuliskan bahwa “Menu-
lis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk 
berkata, suatu cara untuk menyapa – suatu cara untuk 
menyentuh orang lain entah di mana ”*) . Berharap den-
gan dimulainya lomba penulisan bagi guru ini akan menja-
di pemicu semangat untuk menuliskan apa yang telah kita 
lakukan sebagai pendidik selama ini. Harapan kami dari 
tulisan-tulisan yang diterbitkan melalui Jurnal Guru Tunas 
Lestari Sejahtera ini dapat menjadi ajang saling bertukar 
ilmu dan belajar di mana nan  nya akan ada gelombang 
inovasi dan krea  fi tas yang digulirkan sesama pendidik. 

Selamat kepada ke  ga pemenang yakni Bapak Arief B. 
Prayitno dari SDS Tunas Prima Khatulis  wa, Ibu Ni Nyo-
man Yuli Indah Y dari SDS Tunas Sejahtera Sungai Tawang 
dan Bapak Delki Ahbar S. Pd.,Gr dari SDS Tunas Sejahtera 
Seriang. Ke  ga tulisan tersebut menceritakan mengenai 
tantangan yang dihadapi oleh para guru dalam kesehari-
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annya, serta bagaimana krea  fi tas dan inovasi dijalankan 
dan diceritakan dengan penulisan yang runut. Dalam jur-
nal terbitan pertama ini, kami juga mencantumkan 2 tu-
lisan tambahan terbaik yakni dari Bapak Romiandi Irwan 
Rachman dari SMP Tunas Sejahtera Seriang dan Bapak 
Agung Andila Wiyata, S.Pd dari SDS Tunas Lestari Sungai 
Perak. 

Jujur, sangat sulit bagi kami menentukan tulisan terbaik 
di antara yang terbaik. Kami membahasnya dengan sek-
sama dan dari beberapa tulisan banyak memberi kesan 
yang mendalam seper   tulisan dari Ibu Resmi Siregar 
yang menceritakan kepolosan anak-anak belajar Bahasa 
Inggris, jenakanya cerita yang disampaikan oleh Bapak 
Hendra Agatama dan masih banyak cerita menarik lain-
nya. 

Akhir kata, mari kita sama-sama saling belajar. Belajar 
dari sesama guru, belajar dari murid,belajar dari orang 
tua siswa, belajar dari apa pun yang ada di sekitar kita. 
Lalu kita tuliskan agar apa yang kita kerjakan dan pelajari 
dapat menjadi legacy untuk penerus kita di kemudian 
hari. 

Salam belajar,
Tim Editor

*) Seno Gumira Ajidarma, Ke  ka Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus 
Bicara
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Jakarta 10330 - Indonesia
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www.amarantabiru.org
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Mengubah Momok Menakutkan “Ulangan” 
Menjadi Sesuatu yang Menyenangkan

Penilaian hasil belajar / ulangan yang dilakukan oleh  
guru merupakan  proses  pengumpulan informasi 
dan dapat menjadi buk   tentang capaian pembela-

jaran peserta didik dalam kompetensi sikap  spiritual  dan  
sikap sosial,  kompetensi pengetahuan,  dan  kompetensi 
keterampilan  yang  dilakukan secara terencana dan siste-
ma  s, selama dan setelah proses pembelajaran. Melaku-
kan ulangan juga merupakan bentuk tanggung jawab guru 
kepada siswa dan pemangku kepen  ngan pendidikan. 
Oleh karena itu, saya selalu melaksanakan ulangan se  ap 
saya selesai mengajarkan satu bab kompetensi dasar.

Tantangan yang saya hadapi adalah ke  ka saya menyam-
paikan kepada siswa bahwa akan diadakan ulangan pada 
pertemuan selanjutnya. Respon mereka sama dan kom-
pak yakni mengeluh dan  dak suka. Saya pun mencoba 
menanyakan mengapa mereka  dak suka dengan ulangan, 
salah satu jawaban mereka adalah karena mereka men-
ganggap bahwa soal ulangan itu susah dan nilai mereka 
 dak akan mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Seke  ka sayapun berpikir alasan kenapa se  ap siswa 
harus ketakutan seper   itu se  ap kali akan menghadapi 
ulangan, apakah mungkin karena materi yang saya sam-
paikan terlalu rumit dan siswa  dak paham dengan materi 
pelajaran yang saya ajarkan, sehingga mereka pun  dak 

Arif Budi Prayitno, S.Pd.
Kepala SDS Tunas Prima Khatulis  wa
Kalimantan Barat

percaya diri dengan hasil ulangan mereka sendiri. Mereka 
sudah patah semangat dengan hasil yang nan  nya  dak 
mencapai KKM. Akhirnya saya pun menyampaikan kepa-
da siswa bahwa ulangan yang akan dilakukan ini adalah 
ulangan yang berbeda dari yang biasa dan akan membuat 
mereka senang dalam pengerjaan soal ulangannya.

Jam pelajaran saya pun selesai, saya segera kembali ke 
ruangan guru. Selama perjalanan dari kelas menuju ruan-
gan guru saya memutar otak mencari cara yang menarik 
untuk memberikan ulangan yang berbeda kepada siswa-
siswa saya. Jangan sampai di hari ulangan, banyak siswa 
yang  dak hadir dengan berbagai alasan. Berkali-kali saya 
membaca berbagai referensi mengenai cara penilaian 
hasil belajar agar saya dapat mengembangkan cara yang 
menarik untuk ulangan dengan  dak mengubah konsep 
maupun prinsip dari penilaian hasil belajar tersebut. 
Pada akhirnya,  mbullah ide untuk memberikan ulangan 
dengan konsep permainan kepada siswa sehingga mere-
ka dapat mengerjakannya dengan senang dan  dak men-
ganggap ulangan sebagai hal yang menakutkan lagi.

Hari ulangan yang dijanjikan pun  ba, dengan yakin dan 
percaya diri saya berjalan menuju ruang kelas 5 sambil 
membawa beberapa lembar kertas dan s  cky note yang 
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sudah saya siapkan sebelumnya. Sesampainya saya di ke-
las, semua siswa ternyata sudah menyiapkan semua alat 
tulis seper   biasa, semua buku dimasukkan ke dalam laci 
dan tak ada satu pun di atas meja, yang ada hanya alat tu-
lis dan papan alas untuk mengerjakan soal, terlihat sekilas 
mereka memang sudah siap untuk ulangan. Setelah siswa 
selesai memberikan salam di awal pertemuan, saya pun 
menanyakan kesiapan para siswa untuk ulangan hari ini 
dan mereka menjawab siap namun masih tersirat adanya 
kecemasan dari para siswa. Akhirnya saya menjelaskan ke-
pada siswa bahwa ulangan pada hari ini akan berbeda dari 
yang biasa karena akan ulangan sambil bermain. Benar 
saja para siswa kegirangan mendengar hal tersebut dan 
mereka bersemangat untuk mendapatkan nilai yang ba-
gus. Kebahagiaan seorang guru adalah melihat siswanya 
bahagia dengan metode pengajaran yang diberikan. Tak 
lama, saya pun memulai ulangan dengan membagikan 
kertas s  cky note dan kertas kosong kepada siswa. Saya 
instruksikan kepada masing-masing siswa untuk membuat 
5 soal dan dituliskan di kertas kosong tadi lalu untuk jawa-
ban dari soal tadi ditulis di s  cky note. Se  ap s  cky note 
untuk satu jawaban, se  ap jawaban  dak diberi nomor. 
Soal dan jawaban yang dibuat oleh siswa sudah saya bata-
si sesuai dengan kompetensi yang sudah diajarkan pada 
pertemuan sebelumnya.

Waktu untuk membuat soal dan jawaban kurang lebih se-
lama satu jam, setelah satu jam saya instruksikan kepada 
siswa untuk mengumpulkan kertas soal yang telah mereka 
buat  lalu kertas tersebut saya tempelkan di papan tulis 
kelas, sedangkan s  cky note yang berisi jawaban saya le-
takkan secara acak di meja siswa. Secara bergan  an saya 
meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dibuat teman mereka dengan cara menempelkan s  cky 
note yang tepat di dekat kertas soal tadi. Jadi mereka 
mengerjakan soal yang berbeda-beda dari teman-teman 
mereka, kemudian mengoreksi bersama-sama setelah 
mereka selesai mengerjakan. Setelah selesai, saya men-
gevaluasi hasilnya dan ternyata nilai yang didapatkan mer-
eka cukup bagus. Hal yang paling pen  ng adalah mereka 
merasa senang dan  dak terbebani dengan ulangan serta 
ulangan sambil bermain ini tetap memegang prinsip pe-
nilaian hasil belajar yaitu : sahih, objek  f, adil, terpadu, 
terbuka, holis  k, sistema  k, akuntabel dan eduka  f.

Menjadi kebahagian tersendiri bagi saya sebagai guru 
jika bisa membuat siswa lebih menyukai hal yang mereka 
anggap membosankan sebelumnya. Setelah ulangan ini 
selesai, siswa menjadi  dak sabar untuk mengiku   ulan-
gan lagi. Tidak perlu ada siswa yang  dak masuk, berpu-
ra-pura sakit bahkan stress lagi jika ulangan akan dilak-
sanakan.

Setelah pertemuan itu, ulangan-ulangan yang saya laku-
kan selanjutnya selalu menggunakan metode-metode 
yang menyenangkan bagi siswa misalnya dengan metode 
walking gallery ataupun yang lainnya. Apapun metode 
yang digunakan, yang terpen  ng metode penilaian terse-
but masih memegang prinsip dari penilaian hasil belajar. 
Dengan begitu siswa  dak merasa takut dengan ulangan, 
dan hasil yang diharapkan akan terpenuhi.

Referensi :
Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik-
Indonesia  Nomor   104  Tahun 2014  TentangPenilaian 
Hasil Belajar Oleh Pendidik  pada Pendidikan Dasar dan  
Pendidikan Menengah.
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Upaya Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Matema  ka Siswa Melalui Penggunaan Alat Peraga 

di Kelas 5 SD Tunas Sejahtera Sungai Tawang

Matema  ka mempunyai peran yang sangat pent-
ing dalam kehidupan, yakni di bidang perdagan-
gan, teknologi dan sains. Dengan belajar matem-

a  ka, secara  dak langsung mela  h seseorang untuk 
berfi kir secara rasional dan lebih menggunakan logika. 
Akan tetapi, faktanya sebagian besar siswa merasa takut 
dan malas belajar matema  ka, karena dianggap sulit, ber-
hubungan dengan angka, rumus dan hitung-menghitung. 
Faktor lainnya adalah penilaian siswa terhadap penampi-
lan guru matema  ka, yang iden  k dengan kacamata te-
bal, membawa buku banyak, menyeramkan, kaku dan 
suka menghukum siswa. Pemikiran yang demikian, tentu 
akan berdampak pada minat, pemahaman dan daya serap 
siswa. Tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain pun 
masalah rendahnya  ngkat penguasaan materi matem-
a  ka siswa sudah menjadi masalah umum. Sebagaimana 
hasil survey “Educa  on Tes  ng Service” pada Universitas 
Princeton, Amerika Serikat bahwa matema  ka merupa-
kan salah satu mata pelajaran yang kurang dikuasai oleh 
siswa. Minat yang  nggi akan mendorong siswa untuk 
senan  asa berusaha mengerjakan soal sesulit apa pun 
itu, baik dengan bertanya ataupun mencari dari berbagai 
sumber. Pada dasarnya kemampuan se  ap siswa berbeda, 
baik dalam gaya belajar serta memahami konsep-konsep 
yang abstrak. Belajar  dak cukup hanya membaca, men-
dengar dan melihat, akan tetapi memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran 
dan berbagi pengalaman kepada siswa lain. 

Ni Nyoman Yuli Indah Yan  , S.Pd
Guru SD Tunas Sejahtera Sungai Tawang
Kalimantan Barat

Terdorong dari berbagai kendala yang dihadapi siswa 
dalam menyerap pembelajaran matema  ka yang dise-
babkan oleh berbagai faktor, maka dalam beberapa pen-
yampaian materi matema  ka saya menggunakan alat 
peraga, dengan penyampaian bahasa yang sederhana. 
Alat peraga membantu siswa dalam memahami konsep 
abstrak. Tujuannya menumbuhkan mo  vasi, rasa percaya 
diri dan semangat belajar siswa, sehingga  siswa  dak 
mudah bosan dan mulai tertarik terhadap pembelajaran 
matema  ka, yang tentunya berdampak pada pencapaian 
tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya pengalaman bela-
jar memberikan pengalaman bagi siswa untuk menguasai 
kompetensi dasar secara ilmiah dan di  njau dari dimensi 
kompetensi yang ingin dicapai, pengalaman belajar meli-
pu   pengalaman untuk mencapai kompetensi pada ranah 
kogni  f, afek  f, dan psikomotorik. (Depdiknas, 2003 : 3). 

Pada pembelajaran matema  ka di kelas 5 SD Tunas Se-
jahtera Sungai Tawang, untuk materi “mengiden  fi kasi 
sifat-sifat bangun ruang” saya menggunakan alat peraga 
dengan model pembelajaran Project Based Learning, 
metode diskusi, presentasi, unjuk kerja serta menggu-
nakan pendekatan Ac  ve Learning. Ac  ve Learning bertu-
juan mengop  malkan potensi pengetahuan, keterampi-
lan dan pengalaman agar mendapat hasil belajar yang 
memuaskan. Ac  ve Learning atau Belajar Ak  f membuat 
peran guru dan siswa bersinergi. Guru menjadi fasilitator, 
narasumber, dan inspirator bagi siswa dan siswa dalam 
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proses pembelajaran mencari jawaban, membentuk dan 
memodifi kasi pengetahuan dengan pengalaman dan pen-
getahuan yang diterima.

Alat peraga yang saya gunakan saya buat bersama siswa, 
menggunakan bahan kain fl anel dengan teknik menjahit 
yang di dalamnya diisi dakron dan gun  ngan kertas bekas 
yang dilakukan pada saat jam tambahan berlangsung, se-
hingga  dak terlalu menyita banyak waktu pelajaran. Hal 
ini bertujuan untuk merangsang krea  fi tas dan kerapian 
siswa dalam membuat suatu pola. Sebelum mengiden  -
fi kasi sifat-sifat bangun ruang tersebut, terlebih dahulu 
saya memaparkan berbagai pola jaring-jaring bangun ru-
ang yang dipelajari. Jaring-jaring inilah sebagai kerangka 
awal siswa dalam membuat alat peraga tersebut. Siswa 
secara bebas memilih jaring-jaring yang akan mereka 
buat, yang dilakukan secara mandiri. Nampak keseriusan 
siswa dalam menggaris, menggun  ng dan menjahit pola. 
Butuh waktu 2 hari bagi siswa dalam menyelesaikan alat 
peraga tersebut. 

Secara garis besar langkah-langkah pembelajaran yang 
saya lakukan adalah :
1. Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran yang 

dipimpin oleh ketua kelas
2. Absensi kehadiran siswa dengan memanggil nama 

siswa satu-persatu
3. Kilas balik tentang materi sebelumnya dengan menga-

jukan beberapa pertanyaan
4. Memberikan mo  vasi kepada siswa, dengan mem-

berikan tepuk tangan kepada siswa yang berhasil 
menjawab, dan membimbing siswa yang belum ber-
hasil menjawab pertanyaan

5. Menyampaikan materi sekaligus tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai

6. Mempersilahkan siswa untuk mempresentasikan 
karya mereka dan menjelaskan di papan tulis secara 
bergan  an

Pada saat pemaparan materi mengiden  fi kasi sifat-sifat 
bangun ruang, terlihat dengan jelas rasa percaya diri pada 
siswa yang menjelaskan. Para siswa menyebutkan dan 
mengurai sifat-sifat sesuai dengan bangun ruang yang 
dibuat, mulai dari menyebutkan unsur-unsurnya dengan 
menunjuk pada alat peraga, hingga menuliskannya di pa-
pan tulis. Suasana pembelajaran nampak santai, namun 
penuh semangat. Pembelajaran pun terasa singkat. Siswa 
mulai antusias dan bersemangat dalam bertanya dan un-
juk kebolehan.

Timbul perbedaan pembelajaran yang menggunakan alat 
peraga dengan  dak menggunakan alat peraga. Ke  ka da-
lam menyampaikan materi saya  dak menggunakan alat 
peraga, siswa cenderung pasif, malas bertanya, hanya si-
buk mencatat dan apabila ditanya apakah sudah paham 
atau belum, mereka merespons sudah paham namun 
jika di akhir kelas saya tanyakan kembali perihal mater-

inya, mereka sudah lupa. Apabila dalam pembelajaran 
saya menggunakan alat peraga, siswa menjadi lebih ak  f, 
bersemangat, mudah memahami dan mengingat materi, 
sehingga apabila ada pertanyaan siswa bisa menjawab. 
Berikut adalah rangkuman dari skema pembelajaran den-
gan menggunakan alat peraga dan  dak menggunakan 
alat peraga:

Setelah saya menggunakan peraga dalam pembelajaran 
di kelas, terdapat perbedaan data hasil nilai siswa jika 
dibandingkan dengan pembelajaran  dak menggunakan 
peraga matema  ka serta suasana dalam pembelajaran 
di kelas. Nilai siswa secara keseluruhan mencapai KKM 
jika pembelajaran menggunakan peraga, dengan rata-ra-
ta 88,75 sedangkan jika  dak menggunakan peraga nilai 
siswa rata-rata 77,25 setelah dilakukan remedial pada 
materi mengiden  fi kasi sifat-sifat bangun ruang. Suasana 
yang tercipta pada saat pembelajaran juga lebih berse-
mangat dan atrak  f, serta siswa berani tampil di depan 
kelas jika menggunakan metode tadi. Berdasarkan hasil 
tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyampaian ma-
teri pembelajaran akan lebih mudah diserap dan dipa-
hami oleh siswa apabila ada benda nyata sebagai nalar 
dari sesuatu yang abstrak ke konkrit. Dengan demikian 
sangatlah diperlukan dalam suatu proses pembelajaran 
menggunakan alat peraga ataupun media yang men-
dukung terciptanya proses pembelajaran yang ak  f, ber-
makna sehingga tujuan belajar tercapai, karakter siswa 
yang diharapkan terpenuhi yang bermuara pada pening-
katan minat dan hasil belajar siswa. 
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Sepenggal Cerita Pengabdian Di Pinggir Negeri 
Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa  Pada Mata 

Pelajaran Seni Budaya Dan Keterampilan di 
SD Tunas Sejahtera Seriang

Delki Ahbar S. Pd.,Gr
Guru SD Tunas Sejahtera Seriang
Kalimantan Barat

Berawal dari sebuah keinginan menyapa anak-anak 
bangsa yang berada di garis terluar negeri ini, saya 
Delki Ahbar, S. Pd.,Gr yang di takdirkan sebagai seo-

rang guru Seni Budaya dan Keterampilan khususnya di 
bidang musik dengan hobi bertualang sekarang bertu-
gas di SDS Tunas Sejahtera Seriang, Kec Badau, Kabupat-
en Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tepatnya berbatasan 
dengan negara Malaysia. Sebagai seorang guru tentunya 
ideologi kuno yang berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan 
Bangsa” pas  nya telah tertanam dalam diri, akan tetapi 
kata-kata tersebut bukanlah kata-kata yang mudah untuk 
dibuk  kan, butuh banyak proses, rintangan dan halangan 
yang harus ditaklukan. Hidup di tengah-tegah hutan bu-
kanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilalui, jauh 
dari kota, sinyal saja malu-malu untuk menghampiri, 
banjir di musim hujan, jalan licin sesudah hujan, dan jan-
gan heran ke  ka kamu pergi ke sekolah celanamu sudah 
diselimu   lumpur, tapi itu bukanlah suatu kendala. Bagi 
saya, hal tersebut  adalah bunga-bunga yang menghia-
si suatu perjalanan. Saya selalu punya keyakinan bahwa 
banyak mu  ara-mu  ara yang terpendam di sana dan saya 
harus menggalinya.

Tujuan pembelajaran merupakan suatu hal yang harus 
saya capai, karena tanpa tujuan yang jelas kita  dak akan 
pernah tahu apa yang akan kita tuju.  Sebagai seorang guru 
seni secara garis besar saya menginginkan dengan belajar 
seni musik peserta didik mampu bekerja sama, memiliki 
kedisiplinan, memiliki mental yang kuat serta memiliki 
tanggung jawab di lingkungan sekolah, rumah dan mas-
yarakat. Selain itu, secara akademik saya berharap setelah 
siswa mendapatkan penguatan dari guru tentang musik 
modern dan tradisional, komposisi alat musik barat dan 
tradisional, dan karakteris  k musik populer modern dan 
tradisional, maka siswa SDS Tunas Sejahtera Seriang mam-
pu memainkan musiknya dengan baik dan  benar.

Secara khusus saya juga punya tujuan agar masing-mas-
ing peserta didik mampu menguasai se  ap materi yang 
diberikan dan secara pribadi saya bertujuan ingin mer-
angkul mereka bisa berkreasi di  ngkat kabupaten, provin-
si, nasional dan jika memungkinkan  sampai di  ngkat in-

ternasional. Meskipun hal itu merupakan sebuah mimpi 
yang besar, akan tetapi se  daknya saya sudah bermimpi. 
Menuju tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah, kare-
na senjata pertama saya di sekolah SDS Tunas Sejahtera 
Seriang hanyalah berupa satu buah gitar akus  k. Tidak 
ada yang lain. Satu buah gitar untuk bermain musik untuk 
jumlah siswa mencapai 60 orang itu sudah merupakan 
suatu tantangan. Tapi saya  dak ingin hal tersebut men-
jadi hambatan, benda apapun yang bisa dibunyikan saya 
jadikan alat musik seper   ember, pipa, ban bekas, pan-
ci, botol, kayu, kaleng-kaleng bekas, dan lain sebagainya. 
Berawal dari menggarap barang-barang bekas sebagai 
alat musik, saya dan anak-anak selalu berproses untuk 
belajar. Singkat cerita kami diundang dalam acara apresi-
asi kebun dan di sinilah saatnya membuk  kan proses itu 
 dak akan menghkiana   hasil. Anak-anak tampil dengan 

maksimal. Penampilan kami baik meskipun ada kepriha  -
nan akan bakat dan minat siswa yang dibatasi oleh min-
imnya fasilitas. Akan tetapi, semua perjuangan kami tak 
sia-sia, penampilan kami mendapat apresiasi yang luar 
biasa dari pihak-pihak ter  nggi di unit kebun dan seko-
lah pun mendapat bantuan dana untuk pembelian alat 
musik.
 
Kesempatan yang  dak mungkin disia-siakan, saya pun 
mulai berburu alat-alat musik tradisional nusantara. An-
gklung (Jawa Barat), Talempong (Sumatera Barat), Ban-
si (Sumatera Barat), Sarunai (Sumatera Barat), Puik-puik 
(Makasar) Djambe (Bali), Sape (Kalimantan Barat) mer-
upakan sebagian kecil alat musik tradisional yang sem-
pat didatangkan ke sekolah. Mengingat perkembangan 
zaman, dan budaya global tentu saja kami  dak ingin 
musik kami menjadi monoton karena hanya menggu-
nakan alat musik tradisional, beberapa alat musik mod-
ern juga harus kami datangkan ke sekolah, seper   Biola, 
Gitar Bass, Gitar Elektrik, Drum dan Keyboard merupakan 
alat-alat musik modern yang siap untuk dipadupadankan 
dengan alat musik tradisional. Proses demi proses, rintan-
gan demi rintangan, halangan demi halangan selalu me-
warnai hari-hari kami dalam berkarya di balik rindangnya 
pepohonan sawit. Hidup di pinggir negeri dengan segala 
keterbatasan kini sudah  dak menghalangi mimpi-mimpi 



kami dalam berkarya, satu persatu karya kami pun mulai 
bergema di atas panggung. Alunan tepuk tangan dari pe-
nikmat musik kami pun mulai membakar semangat kami 
untuk terus terbang mengejar mimpi-mimpi yang sudah 
dibangun

Dalam berkarya saya  dak fokus hanya kepada peserta di-
dik saja, orang-orang di lingkungan sekitar yang menurut 
saya punya potensi pas   akan dilibatkan, seper   guru-gu-
ru, staf unit di kebun, bahkan jika pe  nggi se  ngkat Ma-
najer pun jika bersedia dan memiliki waktu akan diikut-
sertakan. Bagi saya pribadi semakin banyak yang terlibat 
maka musik kami akan semakin kuat dan bersinar.

Konsep musik yang saya bangun di SDS Tunas Lestari Se-
jahtera ini adalah konsep musik Ansambel campuran, yai-
tu bermain musik secara bersama-sama dengan menggu-
nakan alat musik yang beragam, baik itu modern maupun 
etnik. Dengan menggunakan model pembelajaran Par  -
sipa  f, Ak  f, Krea  f, Efek  f, dan Menyenangkan (PAKEM) 
yang dipadukan dengan permainan cipta melodi. Sebelum 
metode ini, saya pernah menerapkan model pembelajaran 
“Tutor Sebaya” yaitu dengan cara siswa-siswa yang sudah 
bisa akan membantu siswa-siswa yang belum bisa. Pem-
belajaran ini cukup efek  f, namun pembelajaran dengan 
metode ini  dak bisa diterapkan terus-menerus. Sebel-
umnya, saya menerapkan model pembelajaran Teacher 
Center. Pembelajaran ini saya berikan untuk member-
ikan teori dasar musik, dan model ini hanya bisa di gu-
nakan di awal pembelajaran saja, karena  dak bagus un-
tuk perkembangan krea  fi tas siswa jika diberikan secara 
berkelanjutan. Untuk materi pembelajaran saya berikan 
kepada siswa disertai dengan Pendekatan/Metode Pem-
belajaran “Sain  fi k” dan pembelajaran berbasis proyek. 

Sedangkan metode pembelajaran yang biasa dipakai yai-
tu ceramah, tanya jawab, demonstrasi (unjuk kerja) dan 
penugasan kelompok. Adapun alat dan media pembela-
jaran yang digunakan yaitu seper   komputer, proyektor, 
alat musik modern, alat musik tradisional, media pemutar 
musik, dan juga slide presentasi.

Demikianlah tulisan singkat pengalaman saya selama ku-
rang lebih satu setengah tahun di pulau Borneo, tepatnya 
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di SDS Tunas Sejahtera Seriang yang berawal dari satu 
buah Gitar akus  k yang didukung oleh semangat juang 
yang besar. Walaupun berada di ujung negeri, tetapi 
musik kami sudah sudah mampu mengimbangi musik di 
sekolah-sekolah di kota. Se  ap waktu kami selalu menge-
jar mimpi-mimpi kami, dan sayapun juga selalu menana-
mkan kepada anak-anak sebuah teori yang mengatakan 
”Jika kau bisa terbang maka terbanglah, tapi jika kau tak 
bisa terbang maka berlarilah, jika kau tak bisa berlari 
maka berjalanlah, kalau berjalan pun kamu tak bisa maka 
merangkaklah, tapi ingat apa pun yang kamu lakukan 
tetaplah melangkah maju ke depan”. Keterbatasan bu-
kanlah perang yang bisa membunuh krea  fi tas, teruslah 
berproses karena proses itu takan pernah mengkhiana   
hasil.
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Implementasi Posi-Nega Card untuk Meningkatkan 
Minat Belajar Siswa Kelas VII SMP Tunas Sejahtera 

Seriang pada Materi Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat

Romiandi Irwan Rachman
Guru SMP Tunas Sejahtera Seriang
Kalimantan Barat

Apa yang pertama kali anda pikirkan ke  ka men-
dengar kata matema  ka? Ke  ka kita membaca 
ataupun mendengar kata matema  ka, maka yang 

pertama kali terlintas di benak kita adalah kumpulan bil-
angan, operasi/hitung-hitungan, kumpulan rumus dengan 
segala kerumitannya dan masih banyak lagi yang lainnya. 
Bahkan  dak sedikit siswa yang menganggap matema  ka 
sebagai pelajaran yang dianggap sakral di sekolah. Berb-
agai pertanyaan pun muncul terkait mata pelajaran ini, di 
antaranya “(1) Mengapa kita harus belajar matema  ka?”, 
“(2) Kenapa matema  ka itu rumit?”, “(3) Mengapa bela-
jar matema  ka selalu membosankan?”, dan “(4) Kenapa 
matema  ka banyak rumusnya?”. Pertanyaan-pertanyaan 
inilah yang sempat saya dapatkan ke  ka menjadi siswa 
hingga menjadi seorang guru matema  ka itu sendiri.

Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka se-
bagai tenaga pendidik (guru) saya akan menjawabnya satu 
per satu melalui strategi yang saya lakukan dalam pem-
belajaran matema  ka. Untuk pertanyaan pertama, sep-
er   yang kita ketahui bahwa matema  ka mulai diajarkan 
dari bangku Sekolah Dasar (SD) bahkan sampai Perguru-
an Tinggi (PT), hal ini disebabkan matema  ka merupakan 
mata pelajaran yang sangat pen  ng untuk dipelajari kare-
na sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Proses 
pembelajaran matema  ka membutuhkan perlakuan khu-
sus dalam menanamkan konsep suatu materi pada se  ap 
siswa karena materi dalam matema  ka saling berkaitan 
antara satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain 
memiliki hirarki/  ngkatan yang memungkinkan siswa un-
tuk dapat berpikir secara sistema  s. Menurut Depdiknas 
(2006) bahwa tujuan pembelajaran matema  ka adalah 
untuk membekali peserta didik dengan kemampuan ber-
pikir logis, anali  s, sistema  s, kri  s, krea  f, dan kemam-
puan bekerja sama. Selanjutnya, menjawab pertanyaan 
kedua yakni rumit atau  daknya suatu mata pelajaran, 
semua tergantung dari diri kita sendiri termasuk dalam 
belajar matema  ka. Menurut saya, sebelum kita belajar 
tentang sesuatu termasuk matema  ka, kunci utamanya 
adalah jangan pernah membatasi diri kita terlebih dahu-
lu (Stop saying: ah….aku  dak bisa, pas   nilainya selalu 
di bawah standar sementara anda belum memulai apap-

un), melainkan berusaha menanamkan kepada diri untuk 
BISA (yes, I’m able to do it all). Ar  nya, yakin dan percaya 
terhadap kemampuan diri kita sendiri”.
Kemudian terkait dengan pertanyaan ke  ga, maka jawa-
ban saya adalah “Siapa bilang belajar matema  ka itu 
rumit dan membosankan?”. Dalam tulisan ini, saya akan 
membuk  kan bahwa anggapan tentang matema  ka itu 
sulit, rumit, membosankan bahkan menyeramkan itu  -
dak benar, kita bisa belajar matema  ka dengan asik dan 
menarik.
 
Saya akan mengambil subjek siswa kelas VII SMP yang 
berlokasi di SMP Tunas Sejahtera Seriang Kabupaten 
Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan saya 
merupakan seorang guru matema  ka di sekolah terse-
but. Adapun materi yang diajarkan yakni tentang operasi 
penjumlahan bilangan bulat, pada materi ini masih ban-
yak siswa yang melakukan kesalahan dalam menjumlah-
kan bilangan bulat. Hal ini disebabkan siswa belum me-
mahami konsep operasi bilangan bulat khususnya pada 
operasi penjumlahan bilangan bulat itu sendiri. Saya 
menggunakan alat peraga berupa posi-nega card (kartu 
posi  f-nega  f) dengan tujuan untuk meningkatkan minat 
belajar siswa sehingga siswa dapat memahami konsep 
operasi penjumlahan bilangan bulat dengan mudah. 

Pengetahuan tentang penggunaan posi-nega card ini 
saya  peroleh ke  ka masih duduk di bangku kuliah dan 



posi-nega card ini hanya dapat digunakan pada materi 
operasi bilangan bulat. Saya mengambil alat peraga po-
si-nega card, sebab saya menganggap bahwa alat peraga 
ini cocok jika diimplementasikan pada siswa kelas VII SMP 
Tunas Sejahtera Seriang. Kecenderungan siswa yang dapat 
menger  /memahami dengan mudah jika materi tersebut 
di sajikan dalam bentuk benda yang konkrit termasuk 
penggunaan alat peraga. Tujuan utama saya mengambil 
alat peraga posi-nega card ini yakni untuk memberi s  m-
ulus agar minat belajar siswa dapat meningkat dan dapat 
menciptakan suasana belajar yang seru dan menarik. 

Pada foto sebelumnya saya mengenalkan dan menjelas-
kan kepada siswa tentang posi-nega card bahwa kartu ini 
terdiri atas dua warna yang berbeda (dalam hal ini saya 
menggunakan s  cky notes yang berwarna kuning dan 
merah muda) sebagai penanda posi  f dan nega  f (kun-
ing: posi  f dan merah muda: nega  f). Dan jika se  ap satu 
kartu posi  f dipasangkan dengan satu kartu nega  f maka 
akan menghasilkan bilangan netral/nol (0). 

Secara keseluruhan, penggunaan posi-nega card sangat 
membantu siswa dalam menyesaikan soal yang berkaitan 
dengan operasi penjumlahan bilangan bulat karena siswa 
dapat melihat dan mengerjakan secara langsung bilan-
gan-bilangan yang dioperasikan. Sebagai contoh,  , ke  ka 
kita mengarahkan siswa mengerjakan soal tersebut den-
gan menggunakan posi-nega card, maka dengan mudah 
siswa dapat mengambil 6 buah kartu kuning dan 7 buah 
kartu merah muda. Hal ini sesuai dengan kesepakatan 
yang telah dibuat sebelumnya yakni kartu kuning mewakili 
bilangan posi  f dan kartu merah muda mewakili bilangan 
nega  f. Setelah itu, siswa diarahkan untuk memasangkan 
kartu kuning dan kartu merah muda. Kemudian diperoleh 
6 pasang kartu yang ar  nya sama dengan 0 dan sisanya 
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satu kartu berwarna merah muda, ar  nya bersisa (-1). 
Sehingga dapat di simpulkan bahwa hasil dari  6 + (-7) = 
-1 .

Pada awal pembelajaran, saya menginformasikan materi 
yang akan dipelajari yaitu operasi hitung bilangan bulat. 
Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan alat peraga 
posi-nega card serta kaitannya dengan materi yang akan 
dipelajari. Saya menjelaskannya secara keseluruhan di 
depan kelas kepada semua siswa. Selanjutnya, siswa di-
arahkan ke dalam kelompok-kelompok belajar koopera  f, 
se  ap kelompok terdiri atas siswa yang berkemampuan 
intelektual  nggi, sedang dan rendah (heterogen) den-
gan tujuan agar siswa mampu berbagi satu sama lain da-
lam mengkonstruksi pengetahuannya serta dapat beker-
ja sama dalam kelompok. Pada kegiatan ini, saya (guru) 
ber  ndak sebagai fasilitator/pengarah siswa sehingga 
pembelajaran dapat berpusat pada siswa (Students Cen-
tered Learning) serta siswapun antusias dalam pembela-
jaran karena mereka sendirilah yang menggunakan alat 

peraga, mencari solusi dan menemukan hasilnya. Sehing-
ga pembelajaran dapat lebih bermakna bagi mereka.

Di akhir pembelajaran, se  ap kelompok belajar dapat 
menyelesaikan soal dengan baik dan benar. Walaupun 
terdapat beberapa siswa yang masih bingung dalam 
pengerjaan soal, namun secara keseluruhan siswa dapat 
menyelesaikan soal yang diberikan dengan bantuan alat 
peraga posi-nega card dengan benar. Hal yang dapat disi-
mpulkan adalah dengan mengimplementasikan alat per-
aga posi-nega card, minat belajar siswa kelas VII SMP Tu-
nas Sejahtera Seriang dapat meningkat, hal ini dibuk  kan 
dengan antusias siswa dalam mengerjakan soal dengan 
benar di se  ap kelompok belajar dan juga ditunjukkan 
dengan meningkatnya hasil belajar siswa pada materi op-



erasi bilangan bulat. Selain itu, siswa juga dapat belajar 
cara bekerja sama antar sesama anggota kelompok dan 
mengkonstruksikan pengetahuannya dalam menyele-
saikan suatu permasalahan yang diberikan melalui kelom-
pok belajar. 

Maka dari itu, saya sangat menganjurkan penggunaan alat 
peraga untuk menunjang kegiatan pembelajaran di dalam 
kelas salah satu diantaranya yaitu posi-nega card. Teruta-
ma bagi tenaga pendidik (guru) yang mengalami kesulitan 
dalam menanamkan konsep tentang operasi penjumlah-
an bilangan bulat. 

Menjawab pertanyaan keempat/terakhir, jawaban saya 
ialah “apakah semua penyakit yang kita alami dapat dis-
embuhkan dengan satu jenis obat saja?”. Tentu saja  dak, 
hal ini dikarenakan beda penyakit beda pula obatnya. 
Sama halnya dalam belajar matema  ka, kita  dak dapat 
menyelesaikan permasalahan dalam matema  ka hanya 
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dengan satu atau dua rumus saja. Perlu digunakan beber-
apa cara untuk menyelesaikan suatu persoalan, karena 
beda persoalan beda pula rumusnya. In  nya ialah ban-
yak berla  h mengerjakan berbagai bentuk soal yang ada, 
agar kita terbiasa. Seper   kata pepatah “ala bisa karena 
biasa”. Jadi, banyak rumus banyak tahu banyak pula ilmu 
yang kita peroleh.

Semua pertanyaan telah terjawab, bagaimana menurut 
anda? Masih menganggap matema  ka itu rumit? Jelas 
 dak bukan? Menurut saya, matema  ka pada dasarnya 

asik, menarik dan penuh tantangan. Jadi, tunggu apalagi? 
Ayo, belajar matema  ka.
 
Salam Math’s a mate….         
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Menuju Sekolah Peduli & Berbudaya Lingkungan

Agung Andila Wiyata, S.Pd
Guru SD Tunas Lestari Sungai Perak
Kalimantan Timur

Lingkungan bagi manusia merupakan unsur yang san-
gat pen  ng dalam menunjang kehidupan. Dalam 
lingkungan, segala kebutuhan manusia telah tersedia 

sehingga terdapat upaya yang dilakukan untuk mengek-
sploitasi lingkungan itu sendiri demi kelangsungan hidup. 
Dengan adanya interaksi ini, maka dapat dipas  kan bahwa 
kondisi lingkungan juga dipengaruhi oleh perilaku manu-
sia.
S  gma masyarakat tentang kebun sawit  dak bisa dipun-
gkiri lebih banyak yang nega  f terkait lingkungan. Mereka 
beranggapan bahwa sawit ini merusak hutan, fl ora dan 
fauna bahkan membuat lingkungan terasa panas. Oleh 
karena itu kami yang secara langsung hidup di tengah 
sawit dan bergantung dari hasil panennya, ingin mengu-
bah anggapan masyarakat tersebut. Sesuai dengan tugas 
dan tanggung jawab kami, kami ingin membuat lingkun-
gan sekolah di sawit menjadi sejuk dan indah serta nya-
man. Maka dari itu kami ingin menjadikan SD Tunas Le-
stari Sungai Perak sebagai sekolah Adiwiyata. Melalui 
program Adiwiyata diharapkan guru, siswa, masyarakat 
dan pihak lainnya sadar tentang pen  ngnya lingkungan. 
Tidak langsung dengan hal besar, namun kita melakukan 
dari hal-hal sederhana yang kita ajarkan kepada sesa-
ma guru dan siswa yang ada. Melalui beberapa program 
yang telah kami susun, kami yakin ada sedikit perubahan 
baik yang akan kami capai. Hal ini juga  dak terlepas dari 
dukungan management yang bersedia memenuhi kebu-
tuhan untuk mewujudkan harapan kami. Dalam jangka 
panjang, kami berharap dapat memo  vasi sekolah Tunas 
Lestari Sejahtera lainnya untuk melaksanakan kegiatan 

berwawasan lingkungan tanpa menunggu diminta oleh 
yayasan. Esensi dari program ini bukan untuk menjadi 
terkenal atau memenuhi tuntutan yayasan, namun lebih 
kepada mengingatkan kita bahwa kita berasal dari alam 
dan akan kembali ke alam. Oleh karena itu, kita harus 
menjaga dan merawat alam kita ini.

Beberapa program yang telah kami susun dan sudah ber-
jalan, antara lain:
1. Cinta Menanam dan Sabtu Bersih Lingkungan.

Kegiatan merupakan kegiatan ibu-ibu staff  bersama 
guru dan masyarakat untuk siswa sekolah, kegia-
tan ini bernama Bak   Wiyata. Ibu-ibu staff  selaku 
pelaksana kegiatan ini sebelumnya telah mendapa-
tkan training dari  m Tzu Chi dari Jakarta. Kegiatan 
ini dilaksanakan sebulan sekali dengan tema yang 
berbeda-beda. Tema kegiatan untuk kali ini adalah 
cinta menanam. Para peserta kegiatan ini sangat 
bersemangat untuk menanam bibit pohon. Jumlah 
peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini adalah 16 
orang guru beserta warga sekolah lainnya, 75 orang 
siswa dari kelas 1-6, 5 orang masyarakat sekitar, ser-
ta 8 orang ibu-ibu staff . Para peserta dibagi ke da-
lam 18 kelompok yang terdiri dari siswa, guru, dan 
masyarakat, setelah kelompok terbentuk lalu para 
peserta menyiapkan media tanam berupa polybag 
yang telah diisi oleh tanah. Setelah media tanam 
siap, ibu-ibu staf membagikan bibit tanaman yang 
akan ditanam lalu mereka menunjukkan cara mena-
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namnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan 
kesadaran terhadap lingkungan dengan cara rajin 
menanam serta memberikan edukasi kepada peser-
ta tentang cara menanam yang tepat. Para peserta 
terutama siswa sangat bersemangat dan antusias 
dalam melaksanakan kegiatan ini, mereka  dak sabar 
menunggu untuk mulai menanam. Kegiatan ini dapat 
berlangsung dengan lancar berkat dukungan dan ker-
jasama dari pihak unit kebun dengan sekolah dan juga 
masyarakat sekitar.

2. Jumat Sehat
Se  ap hari Jumat diberlakukan makan bersama an-
tara guru dan siswa di depan teras kelas. Se  ap siswa 
dan guru dihimbau untuk membawa susu dan sayur. 
Membawa sayur belum diwajibkan karena memang 
keadaan ketersediaan sayuran di daerah ini masih 
belum mencukupi. Kegiatan ini tentu saja menemui 
hambatan dan kendala diantaranya yaitu orangtua 
siswa yang merasa keberatan sehingga memang sen-
gaja  dak membawa susu dan sayur. Tetapi kami pi-
hak guru dan sekolah  dak putus asa untuk mengajak 
orangtua beserta murid untuk mengiku   kegiatan ini. 
Pada akhirnya, orangtua siswa merasa tertolong den-
gan kegiatan ini, siswa yang awalnya  dak mau dan 
 dak suka makan sayuran saat di rumah menjadi ter-

biasa makan sayuran. Dampak lain dari kegiatan ini 
adalah terciptanya kebersamaan antara guru dengan 
siswa, belajar saling berbagi, serta bisa tertawa bersa-
ma-sama sehingga keakraban antara guru dan siswa 
terjalin lebih erat.

3. Kamis Bebas Bahan Kimia dan Plas  k.
Se  ap hari Kamis kami selaku guru melakukan 
pengecekan terhadap se  ap bekal yang dibawa oleh 
se  ap siswa. Tujuannya adalah untuk memantau 

sekaligus menemani siswa pada saat makan siang 
karena masih banyak siswa yang  dak menghabiskan 
bekal makan siangnya. Oleh karena itu kami selaku 
guru merasa harus menemani siswa pada saat makan 
siang, sehingga perlahan-lahan siswa akan terbiasa 
untuk menghabiskan makanannya.

4. Rawat Kebun Singkong, Buah Naga dan Kolam Ikan.
Tanaman singkong sengaja kami tanam secara su-
karela bersama-sama dengan warga sekitar dan 
orangtua siswa beserta siswa di dekat lingkungan 
sekolah agar bisa bersama-sama dirawat oleh guru 
dan siswa. Selain itu juga dapat mengajarkan kepada 
siswa tentang merawat tanaman. Meskipun sebe-
narnya tanaman singkong  dak perlu perawatan ek-
stra dan  dak perlu dipupuk, tapi kami sengaja men-
gajak siswa untuk memberi pupuk tanaman singkong 
ini agar dapat sambil mengajarkan bahwa tanaman 
perlu diberi pupuk agar tumbuh lebih baik. Pupuk 
yang kami gunakan berasal dari limbah pengolahan 
minyak kelapa sawit. 

5. Piket Kamar Mandi dan Rawat Bunga.
Kegiatan piket kamar mandi dimulai sejak awal tahun 
2018, se  ap siswa dijadawalkan untuk membersih-
kan kamar mandi. Jadwal yang disusun sesuai dengan 
jadwal jemputan bus sekolah. Sistem penjemputan 
bus sekolah disesuaikan dengan lokasi rumah den-
gan sekolah. Siswa dikelompokkan menjadi bebera-
pa agar bisa bekerja sama dalam mengerjakan piket 
ini. Selain itu, para siswa juga diberi tanggungjawab 
untuk merawat bunga serta tanaman yang ada di 
lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar se  -
ap siswa dapat belajar bertanggungjawab atas peran 
yang diberikan serta agar dapat bekerjasama dengan 
siswa yang lainnya.


