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Kantor penempatan dan penyebaran guru dunia menyatakan bahwa 66% 

sekolah dasar di pedesaan kekurangan guru sedangkan guru merupakan faktor 

penunjang bagi majunya pendidikan. Pendidikan dan komunikasi memiliki kaitan 

yang sangat erat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan tidak akan 

dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. Dalam pendidikan, komunikasi 

memegang peranan dalam pemantapan pembelajaran dan perilaku yang  

diharapkan, hubungan antara pengajar dengan pelajar, dan penyampaian instruksi, 

termasuk di dalamnya bertanya, dan pemberian feedback bagi individu. Tidak ada 

perilaku pendidikan yang tidak dilahirkan oleh komunikasi. Komunikasi menjadi 

bagian yang penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan di 

sekolah dasar. 

Indonesia Mengajar atau yang biasa disingkat dengan IM merupakan 

sebuah lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda 

terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar 

Muda (PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun. Indonesia 

Mengajar bertugas mendidik siswa Sekolah Dasar dengan menggunakan metode-

metode mengajar kreatif sebagai media penyampaian pesan. Metode-metode 

mengajar tersebut menggunakan beragam komunikasi seperti komunikasi antar 

pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi informatif, komunikasi instruksional 

dan komunikasi persuasif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan 

pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep komunikasi 

pada metode mengajar yang diterapkan oleh Pengajar Muda Angkatan IX. 

Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi riset dan 

studi kepustakaan . Dengan teknikanalisis data yang menggunakan tahap reduksi, 

display (penyajian data), dan verifikasi data 



Hasil dari penelitian ini adalah konsep komunikasi yang digunakan dalam 

metode mengajar oleh Pengajar Muda Angkatan IX adalah komunikasi kelompok, 

komunikasi antar pribadi, komunikasi informatif, komunikasi instruksional dan 

komunikasi persuasif. Saluran dalam komunikasi kelompok yang digunakan pada 

metode-metode mengajar merupakan saluran all chanel di mana semua anggota 

dapat menjadi penerima atau penyebar pesan. 

Pengajar Muda Angkatan IX diharapkan dapat mengembangkan metode-

metode mengajar lain agar anak-anak dapat lebih berkembang dan lebih 

menyenangi pelajaran dengan metode yang digunakan. Hal ini juga diperlukan 

untuk meningkatkan minat minat belajar siswa-siswi sekolah dasar agar tidak 

malas belajar. Serta komunikasi yang digunakan dapat lebih beragam agar 

informasi yang disampaikan akan lebih mudah diterima. 
 

Kata Kunci: Komunikasi Kelompok, Komunikasi Antarpribadi, Komunikasi Persuasif, 
Komunikasi Instruksional, Komunikasi Informatif, Indonesia Mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ANALYSIS OF COMMUNICATION CONCEPT ON TEACHING 

METHOD BY YOUNG TEACHERS IN THE INDONESIA  

TEACHING PROGRAM  

(Study of Young Teacher Cycle IV of Tulang Bawang Barat District) 

 

 

By 

 

Nyimas Rina Desti Arifin 

 

 

 

Teacher Employment and Deployment of World Bank stated that 66% of 

elementary schools in rural areas lacked of teachers despite of a fact that teachers 

are supporting factors for education advancement. Education and communication 

have a very close relationship where everything related to education cannot run 

without communication. In education, communication has an important role in 

learning improvement and expected behaviors, relationships between teachers and 

students, delivering instructions, including asking questions and providing 

feedbacks for individuals. There is no education behavior which is not resulted 

from communication. Communication is an important part in education world, 

especially in elementary school education. 

Indonesia Teaching is a non-government organization which recruits, 

trains, and sends best youngsters to varying regions in Indonesia to serve as young 

teachers in elementary schools and public for one year. Indonesia Teaching serves 

to educate elementary school students by using creative methods as message 

delivery media. These teaching methods use varying communication such as 

interpersonal communication, group communication, informative communication, 

instructional communication, and persuasive communication.  

This was a descriptive qualitative research. This research focused on how 

communication concept in teaching method was applied by Young Teachers 

Cycle IX. This research used primary and secondary data which were collected 

with interviews, observations and literary study. Data were analyzed with data 

reduction, data presentation, and data verification. 

The results showed that communication concepts applied in teaching 

method by Young Teachers Cycle IX were group communication, interpersonal 

communication, informative communication, instructional communication and 

persuasive communication. Channels in group communication used by these 

teaching methods were all channels were all group members could be message 

receivers and message distributors. 



 

The Young Teachers Cycle IX are expected to be able to develop other 

teaching methods so that students can develop and be more favoring lessons with 

used methods. These are needed to improve elementary school students’ interests 

so that they are not reluctant to learn. Communication which is used should be 

more varying so that delivered information can be easier to accept.   

     

Keywords : group communication, interpersonal communication, persuasive 

communication, instructional communication, informative communication, 

Indonesia Teaching 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam hidupnya, setiap manusia memiliki beberapa Hak Asasi Manusia yang 

mutlak diterima sejak mereka dilahirkan, salah satunya adalah memperoleh 

pendidikan.Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan di Negara 

Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas 

menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Hakikat pendidikan yaitu : 

1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai 

keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik, 
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2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan 

yang mengalami perubahan yang semakin pesat, 

3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat, 

4. Pendidikan berlangsung seumur hidup, dan 

5. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. 

 

Dari data yang didapat pada website http://indonesiaberkibar.org dijelaskan 

bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia, salah satunya adalah tidak meratanya penyebaran tenaga pengajar juga 

rendahnya mutu dari tenaga pengajar itu sendiri. Teacher Employment & 

Deployment, World Bank tahun 2007 menyebutkan bahwa distribusi Guru tidak 

merata yaitu 21% sekolah di perkotaan kekurangan guru, 37% sekolah di 

pedesaan kekurangan guru dan 66% sekolah di daerah terpencil kekurangan Guru
1
. 

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, hal lain yang menjadi penghambat 

majunya dunia pendidikan di Indonesia antara lain adalah: 

1. Pembelajaran hanya pada buku paket 

2. Mengajar satu arah 

3. Metode pertanyaan terbuka tidak dipakai 

 

Indonesia Mengajar atau yang biasa disingkat dengan IM merupakan sebuah 

lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik 

bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar Muda 

(PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun. Gerakan 

                                                 
1
http://indonesiaberkibar.org/id/fakta-pendidikan 

http://indonesiaberkibar.org/
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Indonesia Mengajar dimulai pada tahun 2009 dan dibentuk oleh Anies Baswedan 

yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina (saat ini menjabat 

sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia).Gerakan 

Indonesia Mengajar diinspirasi proses panjang yang dibangun selama bertahun-

tahun. Proses ini adalah gabungan dari: 

1. Pelajaran dari berbagai generasi, 

2. Perjalanan aktivitas pengabdian maupun interaksi dengan berbagai 

masyarakat, 

3. Pengetahuan modern yang dipetik dari dunia akademik global
2
. 

 

Selain hal-hal tersebut, peneliti menyadari bahwa hal lain yang mempengaruhi 

proses mengajar adalah komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

komunikasi dapat diartikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan atau 

berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami 

(KBBI, 1990:454). Cherrey sebagaimana dikutip oleh Anwar Arifin (1995: 24) 

mengatakan bahwa “Communication is essentially the relationship set up bay the 

transmission of stimuli and the evocation of response”.  

 

Pendidikan dan komunikasi memiliki kaitan yang sangat erat, segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pendidikan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya komunikasi. 

Dalam pendidikan, komunikasi memegang peranan dalam pemantapan 

pembelajaran dan perilaku yang  diharapkan, hubungan antara pengajar dengan 

pelajar, dan penyampaian instruksi, termasuk di dalamnya bertanya, dan 

pemberian feedback bagi individu. Tidak ada perilaku pendidikan yang tidak 

                                                 
2
https://indonesiamengajar.org/tentang-indonesia-mengajar/sejarah/ 
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dilahirkan oleh komunikasi.Komunikasi menjadi bagian yang penting dalam 

dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan di sekolah dasar. 

 

Pengajar Muda yang ditempatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

menggunakan metode belajar yang menyenangkan.Tulang Bawang Barat sendiri 

merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Lampung.Kabupaten Tulang Bawang 

Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang 

Bawang. Di Tulang Bawang Barat, Pengajar Muda ditempatkan di tiga kecamatan 

yakni Way Kenanga, Gunung Terang dan Gunung Agung. Pengajar-pengajar 

muda tersebut ditempatkan di Desa Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, Desa 

Marga Jaya, Desa Bangun Jaya, Desa Sumber Jaya yang berkecamatan di 

Kecamatan Gunung Agung, Desa Terang Agung dan Desa Margomulyo yang 

merupakan bagian dari Kecamatan Gunung Terang
3
.  

 

Menurut pra survey yang telah dilakukan oleh penulis, Pengajar Muda 

menerapkan berbagai macam metode mengajar kreatif untuk membantu siswa 

agar lebih giat belajar serta dapat mengerti materi pelajaran yang diberikan 

dengan cepat. Selain itu, hal ini dilakukan agar siswa-siswi sekolah dasar dapat 

menerima materi pelajaran dengan lebih baik. Metode-metode mengajar tersebut 

antara lain adalah:  

a. Role Playing 

Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa.Pengembangan imajinasi 

dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh 

                                                 
3
https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-tulang-bawang-

barat 

https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-tulang-bawang-barat
https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/profil-kabupaten-tulang-bawang-barat
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hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari 

satu orang, hal itu bergantung kepada apa yang diperankan. 

 

b. Harta Karun 

Berbeda dengan role playing, metode harta karun lebih dibuat menyenangkan 

dimana para siswa dan siswi diberi tugas untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang telah diberikan oleh Pengajar Muda, jawaban tersebut sudah 

lebih dulu disembunyikan disuatu tempat. Dalam metode ini biasanya siswa 

kelas dibentuk dalam beberapa kelompok. 

 

c. Story Telling 

Metode story telling mempunyai kemiripan dengan metode role playing 

dimana siswa diminta untuk mengembangkan imajinasinya selama proses 

belajar menggunakan metode story telling ini berlangsung. Story telling 

sendiri merupakan sebuah teknik menyampaikan sebuah cerita dengan cara 

mendongeng.Story telling menggunakan kemampuan penyaji untuk 

menyampaikan sebuah cerita dengan gaya, intonasi, dan alat bantu yang 

menarik minat pendengar. 

 

d. Metode Galeri 

Metode yang terakhir adalah metode galeri.Metode galeri diterapkan dengan 

cara membagi siswa kedalam beberapa kelompok.Tiap kelompok diberikan 

sebuah tugas untuk menjelaskan satu bagian dari satu tema 

pelajaran.Berbagai macam metode yang diterapkan oleh para Pengajar 

Mudatersebut memfokuskan pada auditory, kinesthetic juga visual tiap anak. 
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Pengalaman peneliti selama menempuh pendidikan sejak sekolah dasar membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti metode mengajar yang diterapkan oleh Pengajar 

Muda Angkatan IX. Selama proses menempuh pendidikan, metode yang 

digunakan hanya berjalan satu arah, hal ini sangat berbeda dengan metode yang 

diterapkan Pengajar Muda Angkatan IX. Peneliti beranggapan bahwa Pengajar 

Muda memegang peranan penting dalam membantu menyukseskan pendidikan di 

Indonesia. Hal ini didasarkan pada metode-metode yang digunakan oleh Pengajar 

Muda dapat menarik perhatian siswa-siswi sekolah dasar. 

 

Metode-metode baru yang digunakan oleh Pengajar Muda Angkatan IX akan 

membuat siswa-siswi sekolah dasar lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran 

sehingga pelajaran dapat mudah diingat oleh mereka. Peneliti merasa perlu 

meneliti metode mengajar yang diterapkan oleh Pengajar Muda Angkatan IX 

sebagai bentuk kepedulian peneliti terhadap pendidikan di Indonesia. Selain itu 

juga peneliti ingin menyampaikan bahwa dengan menggunakan metode mengajar 

kreatif dan menyenangkan akan membuat siswa-siswi sekolah dasar lebih giat 

belajar dan dapat meningkatkan keingintahuan mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja metode-metode yang diterapkan pengajar muda dan bagaimana 

analisis penerapan metode-metode tersebut di Sekolah-sekolah Dasar di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat? 



7 

2. Bagaimana penerapan konsep komunikasi dalam proses belajar mengajar 

yang dilakukan pengajar muda terhadap siswa sekolah dasar? 

3. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan pengajar muda untuk 

meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan metode-metode yang diterapkan pengajar muda di 

Sekolah-sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menganalisis 

metode-metode tersebut. 

2. Untuk mendeskripsikan metode komunikasi dalam proses belajar mengajar 

yang dilakukan Pengajar Muda terhadap siswa sekolah d 

3. Untuk mendeskripsikanstrategi komunikasi yang diterapkan pengajar muda 

untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Komunikasi dan diharapkan dapat 

menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitan yang 

berkaitan dengan metode mengajar.Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi sumbangan pemikiran yang diberikan oleh penulis dalam 

memberikan informasi mengenai metode-metode kreatif yang dapat 
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meningkatkan minat belajar anak sehingga penelitian ini dapat digunakan 

sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian berikutnya. 

 

2. Secara Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai: 

a. Bahan informasi dan masukan bagi para pengajar bahwa metode 

mengajar yang digunakan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

keberhasilan mengajar siswa. 

b. Untuk melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosial dan Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas lampung. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 

Mengingat banyaknya permasalahan yang akan dibahas serta keterbatasan 

kemapuan, tenaga, waktu dan fasilitas yang tersedia maka dalam skripsi ini 

penulis akan membahas masalah sebagai berikut : 

1. Peneliti hanya akan meneliti metode-metode yang diterapkan oleh Pengajar 

Muda di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Peneliti hanya akan fokus pada satu aspek yaitu metode mengajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Tinjuan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam 

pendekatan permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, 

kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus 

belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitan 

atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyhuri 

dan Zainudin, 2008:100). 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Berikut adakah 

tabel penelitian terdahulu yang penulis gunakan: 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul Metode Hasil 

Ainun Indah 

Permani. 2013. 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Ilmu Politik 

Universitas 

Lampung 

Pengaruh Strategi 

Komunikasi 

Pengajar Bahasa 

Mandarin Terhadap 

Pemahaman Siswa-

siswi Han Yuan 

Dalam Menangkap 

Materi Pelajaran 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Pengaruh strategi 

komunikasi terhadap 

pemahaman menangkap 

materi pelajaran 

memiliki pengaruh yang 

positif. Artinya jika 

strategi komunikasi 

pengajar semakin 

ditingkatkan maka 

pemahaman siswa dan 
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siswi Han Yuan dalam 

menangkap materi 

pelajaran juga akan 

meningkat. selain 

itu,antara dua variabel 

memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

Hermawati. 

2012. Fakultas 

Keguruan dan 

Ilmu 

Pendidikan. 

Universitas 

Lampung. 

Peningkatan Hasil 

Belajar Dengan 

Menggunakan 

Model 

Pembelajaran Role 

Playing Pada Mata 

Pelajaran 

Pendidikan 

Kewarganegaraan 

di Kelas IV SD 

Negeri 2 Wonodadi 

Kecamatan Gading 

Rejo Kabupaten 

Pringsewu Tahun 

Pelajaran 

2011/2012 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Model pembelajaran 

Role Playing atau 

bermain peran dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di 

kelas IV SD Negeri 2 

Wonodadi Kecamaran 

Gadingrejo Kabupaten 

Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

Hal ini ditandai dengan 

adanya peningkatan 

tingkat ketuntasan 

belajar siswa dalam 

setiap siklusnya. 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Indah Permani (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Strategi Komunikasi Pengajar Bahasa Mandarin Terhadap 

Pemahaman Siswa-siswi Han Yuan Dalam Menangkap Materi Pelajaran”. 

Penelitian ini menggunakan teori S-M-C-R (Berlo) untuk menjelaskan dan 

memahami bagaimana proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Dalam penelitian ini, para pengajar Han Yuan berperan 

sebagai komunikator sedangkan siswa dan siswinya berperan sebagai 

komunikan. Obyek penelitian berfokus pada tingkat keberhasilan 

komunikator menyanmpaikan informasi kepada komunikan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawati (2012) yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Role 
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Playing Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas IV SD 

Negeri 2 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 

Pelajaran 2011/2012”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif untuk memberi gambaran objektif terhadap tingkat keberhasilan 

model pembelajaran Role Playing yang diterapkan pada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SD Negeri 2 Wonodadi Kecamatan 

Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa 

guru sebaiknya menggunakan metode belajar yang menyenangkan sehingga 

minat belajar dari siswa-siswi dapat meningkat sehingga dapat menghasilkan 

prestasi sesuai dengan yang diinginkan. 

 

2.2 Kajian Teori Analisis Metode Mengajar 

 

2.2.1 Pengertian Analaisis 

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah 

penyelidikan terhadap suatu peritsiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

atau juga dapat diartikan sebagai sebuah penguraian suatu pokok atas berbagai 

bagian itu sendiri serta hubungan antar-bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. (KBBI, 1990:32). Sedangkan menurut 

Effrey Liker, analisis merupakan waktu untuk mengumpulkan bukti sehingga 

dapat menemukan sumber suatu masalah, yaitu akarnya.Dalam penelitian ini, 

penulis diharapkan dapat meneliti setiap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian 

dengan baik, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan atau 

sebagai contoh untuk penelitian berikutnya. 
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2.2.2 Pengertian Konsep 

Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjuk pada 

beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki 

fenomena itu.Konsep juga mencerminkan persepsi-persepsi mengenai 

realitas.Konsep ini sendiri lahir dalam pemikiran manusia karena dapat dipakai 

sebagai batu loncatan (Miriam Budiarjo, 2008:43).Secara umum, konsep dapat 

diartikan sebagai suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu.Karena 

sifatnya yang abstrak dan umum, maka konsep merupakan suatu hal yang bersifat 

mental.Representasi sesuatu itu terjadi dalam pikiran.Sebuah konsep mempunyai 

rujukan pada kenyataan.Konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat 

dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan 

antarvariable. Kaplan mengemukakan bahwa “A concept is a construct (konsep 

adalah sebuah bentuk). Pengertian yang lebih luas terkait dengan konsep 

merupakan cintra mental yang digunakan sebagai alat untuk memadukan 

pengamatan dan pengalaman yang memiliki kesamaan. Konsep dibentuk dengan 

menghubungkan berbagai fakta, benda atau peristiwa yang memiliki kesamaan 

ciri yang kemudian diberi nama tersendiri (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 

2007:12) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep merupakan sebuah 

gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang 

digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (KBBI, 1990:456). 

 

2.2.3 Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut Communication berasal dari 

bahasa Latin communication yang berarti „pemberitahuan‟ atau „pertukaran 

pikiran‟. Jadi secara garis besar, dalam sebuah proses komunikasi haruslah 
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terdapat unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran dan 

pengertian antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan (penerima pesan) 

(Tommy, 2009: 5). Raymond S. Ross mengatakan bahwakomunikasi adalah suatu 

proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, 

sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari 

pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator 

(Wiryanto, 2004:6). Dalam buku Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi 

menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses penyebaran informasi, ide-ide 

sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain terutama melalui 

symbol-simbol. Carl Hovland mengemukakan bahwa kegiatan komunikasi adalah 

untuk mengubah perilaku orang lain (… to modify the behavior of other 

individual) –yang artinya setiap kegiatan komunikasi bertujuan untuk mengubah 

perulaku orang lain melalui program informasinya (Tommy, 2009:144). Kamus 

Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga 

pesan yang dimaksud dapat dipahami (KBBI, 1990:454). 

 

2.2.4 Pengertian Metode 

Metode adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal.Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah 

ditetapkan (Wina Sanjaya, 2006:147).Hamid Darmadi berpendapat bahwa metode 

adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan (Hamid 

Darmadi, 2010: 42).Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode dapat 

diartikan sebagai cara kerja yang teratur dan terpikir baik-baik serta tersistem 
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untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang 

ditentukan (KBBI, 1990:581).Dari ketiga pendapat tersebut dapat diambil 

kesimpulan metode adalah suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Metode juga dapat dipergunakan oleh seorang pengajar sebagai 

jalan menuju keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Pemilihan metode yang 

tepat juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

 

Sangat pentingnya penggunaan metode dalam pembelajaran membuat pengajar 

haruslah pintar-pintar dalam menentukan metode manakah yang sesuai dengan 

kondisi kelas yang sedang dia ajar. 

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain menyebutkan bahwa kedudukan 

metode adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran 

dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan.Penggunaan metode dalam 

suatu pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah 

keberhasilan dalam pembelajaran. Semakin pandai seorang pengajar 

menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, maka 

keberhasilan yang diperoleh dalam mengajar semakin besar pula. Dari sini 

kita dapat mengetahui seberapa pentingnya suatu metode dalam proses 

belajar-mengajar dan dalam mencapai sebuah keberhasilan dari proses 

belajar-mengajar (Syaiful Bahri Djamarah, 2010: 72). 

 

Pupuh F dan M. Sobry S berpendapat bahwa makin tepat metode yang digunakan 

oleh guru dalam mengajar, diharapkan makin efektif pula pencapaian tujuan 

pembelajaran. Jadi, kesalahan dalam menentukan metode mengajar, juga akan 

berakibat pada menurunnya hasil belajar siswa (Sutikno Sobry, 2010: 55). 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam mengajar 

sperti yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmad dalam Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain (Syaiful Bahri Djarmarah, 2010: 46) diantaranya : 

1) Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya 
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2) Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya 

3) Situasi yang berbagai-bagai keadaannya 

4) Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya 

5) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. 

 

2.2.5 Pengertian Mengajar 

Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan mengajar 

yang mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan usaha 

mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan 

pengajaran, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Mengajar berasal dari kata 

ajar yang mempunyai arti sebagai sebuah petunjuk yang diberikan kepada orang 

lain supaya diketahui atau dituruti (KBBI, 1991:13). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, mengajar dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan memberikan 

pelajaran kepada orang lain (KBBI, 1991:13). Dalam buku “Strategi 

Pembelajaran” mengajar dapat diartikan sebagai sebuah proses penyampaian 

informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses penyampaian ini 

sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu. Dalam bahasa Inggris 

kuno, kata mengajar berasal dari kata taecan yang mempunyai arti sebagai sebuah 

kegiatan memperlihatkan sesuatu kepada seseorang melalui tanda atau symbol 

(Wina Sanjaya, 2006:96). 

 

Sardiman mengajar dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi 

atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan 

anak, sehingga terjadi proses belajar. Atau dikatakan , mengajar sebagai 

upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan 

belajar bagi para siswa (Sadirman, 2003:45). 

 

http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
http://www.blogger.com/null
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Adapun konsep baru tentang mengajar menyatakan bahwa mengajar adalah 

membina siswa bagaimana belajar, bagaimana berfikir dan bagaimana 

menyelidiki. Mengajar terjadi ketika adanya proses belajar dan mengajar, dalam 

hal ini, terjadilah suatu perubahan perilaku pada siswanya, karena mengajar 

merupakan suatu cara yang dilakukan agar siswa dapat mengembangkan potensi 

dan keterampilan yang dimilikinya. 

 

2.3 Landasan Teori 

 

Dalam penelitian kali ini, landasan teori yang digunakan adalah teori Komunikasi 

Antar Pribadi, Komunikasi Kelompok, dan Teori Pedagogik.Teori komunikasi 

antar pribadi atau interpersonal communication merupakan komunikasi yang 

berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara 

terorganisasi maupun pada kerumunan orang (Wiryanto, 2004:32). Tan 

mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi adalah komunikasi tatap muka 

antara dua orang atau lebih. (Liliweri, 1991: 12). Teori komunikasi antar pribadi 

digunakan saat pengajar muda berkomunikasi kepada siswa dan siswi sekolah 

dasar secara pribadi atau saat siswa dan siswi bertanya kepada pengajar muda 

terkait materi pelajaran yang disampaikan. 

 

Dean C Barnlund dan Franklyn S Haiman dalam Alvin A Goldberg dan Carl E. 

Larson mengembangkan komunikasi antar pribadi menjadi komunikasi kelompok. 

Caranya adalah dengan memusatkan pada kesadaran akan kehadiran orang lain 

dan pemahaman tentang proses terbentuknya suatu kelompok. Tipe komunikasi 

kelompok ini melibatkan dua atau lebih individu yang secara fisik berdekatan atau 
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berada dilingkungan yang sama (Wiryanto, 2004:46). Komunikasi kelompok 

merupakan proses komunikasi antara tiga orang atau lebih yang berlangsung 

secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut setiap anggota berkomunikasi satu 

sama lain (Wiryanto, 2004: 44). 

 

Michael Burgoon menatakan bahwa Group communication is the face to 

face interaction of tree or more individuals, for a recognized purpose such 

as information sharing, self maintainance, or problem solving, such that 

member are able to recall personal characteristics of the other members 

accurately (komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka 

antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah dikerahui, seperti 

berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-

anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang 

lain secara tepat). 

 

Komunikasi kelompok terjadi saat pengajar muda membentuk sebuah kelompok 

kecil dalam beberapa metode mengajar dan kelompok-kelompok tersebut saling 

berinteraksi untuk memberikan berbagai informasi.Pola komunikasi kelompok 

yang terbentuk dalam komunikasi kelompok adalah pola komunikasi bintang.Pada 

pola komunikasi bintang, jaringan ini disebut juga jaringan komunikasi semua 

saluran/all channel sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi dan melakukan 

timbal balik dengan semua anggota kelompok yang lain. 
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Gambar 1 Bagan Pola Komunikasi Kelompok Model Bintang 

 

Pengantar Ilmu Komunikasi Teori pedagogi adalah teori yang berkaitan dengan 

cara mengajar. Pedagogi sendiri merupakan cara para pengajar mendampingi para 

sisiwa dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pedagodi dapat diartikan 

sebagai sebuah seni dan ilmu mengajar yang meliputi pandangan hidup serta visi 

mengenai idealnya pribadi terpelajar. Hal ini memberi tujuan, incaran ke arah 

mana semua aspek dan tradisi pendidikan diarahkan. Hal tersebut juga akan 

memberikan kriteria dalam menentukan sarana-sarana yang harus dipakai dalam 

proses pendidikan (Riyo Mursanto SJ, 2010: 22). 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

 

Rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan tak lepas dari 

metode-metode mengajar yang diterapkan oleh guru-guru di sekolah.Penulis 

sumber 

 

penerima 

sumber 

 

penerima 

sumber 

 

penerima 

sumber 

 

penerima 

sumber 

 

penerima 



19 

merasa bahwa metode belajar kretive dapat memudahkan siswa untuk menerima 

pelajaran.Hal ini yang membuat penulis berinisiatif untuk meneliti metode 

mengajar yang diterapkan oleh Pengajar Muda yang dinilai dapat memudahkan 

siswa memahami pelajaran yang diajarkan. 

 

Bagan Kerangka Berfikir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berfikir 

  

Pengajar Muda 

Metode Mengajar 1. Treasure hunt 

2. Role play 

3. Pengamatan 

langsung 

4. Belajar sambil 

bermain 

5. Story telling 

6. Bernyanyi 

7. Galeri 

8. Tutor sebaya 

9. Learning by 

doing 

Tujuan: 

Agar siswa dapat lebih 

mudah mengerti materi 

pelajaran yang diberikan 

Teori yang digunakan: 

1. Komunikasi kelompok 

2. Komunikasi antarpribadi 

3. Komunikasi instruksional 

4. Komunikasi informatif 

5. Komunikasi persuasif 

6. Teori pedagogi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. 

Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik 

penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan 

sulit dibedakan.Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan 

penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan 

dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode 

penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian. 

 

3.1 Sifat Penelitian 

 

Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif.Metode deskriptif 

merupakan salah satu dari jenis jenis metode penelitian. Metode penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan gejala yang ada, mengindetifikasi masalah atau memeriksa kondisi 

dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan 

menetukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama 

dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan 

pada waktu yang akan datang. 
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Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Penelitian ini juga 

menggunakan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berupaya 

mengungkapkan sesuatu secara apa adanya (Sudaryanto 1993, dalam Anggraini, 

2012: 132). 

 

Berdasarkan uraian pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan cara atau studi untuk menggambarkan 

secara akurat metode-metode mengajar yang dapat membantu meningkatkan mutu 

juga prestasi pendidikan di Indonesia.Dalam penelitian ini, penulis bermaksud 

mendeskripsikan Metode Mengajar oleh Pengajar Muda dalam Program Indonesia 

Mengajar (Studi pada Pengajar Muda Kabupaten Tulang Bawang Barat).Maka 

dari itu penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Penelitian dilakukan beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

yang merupakan Sekolah Dasar penempatan para Pengajar Muda Indonesia 

Mengajar, yaitu: 

1. SD Negeri 4 Indraloka II, Way Kenanga 

2. SD Negeri 5 Indraloka II, Way Kenanga 

3. SD Negeri 1 Margajaya, Gunung Agung 

4. SD Negeri 1 Bangun Jaya, Gunung Agung 
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5. SD N 2 Sumber Jaya, Gunung Agung 

6. SDS Terang Agung, Gunung Terang 

7. SD Negeri 2 Margomulyo, Gunung Terang 

 

3.3 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif merupakan fokus kajian yang 

mengandung penjelasan-penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa saja yang 

menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas 

dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif (Arikunto, 2002:12). Dalam 

penelitian kali ini, penulis memfokuskan pada metode mengajar yang dilakukan 

para pengajar muda Indonesia Mengajar yang ditempatkan di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, Lampung. Model Analisis yang digunakan untuk menjelaskan 

metode mengajar pengajar muda di Tulang Bawang Barat adalah model deskripsi. 

Deskripsi sendiri dapat diartikan sebagai satu kaedah upaya mengolah data 

menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar 

dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri (Dani 

Vardiansyah, 2008:9).Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

deskripsi bearti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan 

terperinci (KBBI, 1990:201). 

 

3.4 Penentuan Informan 

 

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif, dapat menggunakan 

model criterion-based selection yang didasarkan pada asusmsi bahwa subjek 

tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.Dalam penelitian kali 



23 

ini, peneliti memilih Pengajar Muda Angkatan IX yang ditempatkan di daerah 

Tulang Bawang Barat sebagai daerah yang diteliti.Berikut adalah daftar Sekolah 

Dasar juga daftar Pengajar Muda Angkkatan IX yang bertugas di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat: 

1. SD Negeri 5 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, Taufik Akbar 

2. SD Negeri 4 Indraloka II Kecamatan Way Kenanga, Maya Ruslina 

3. SD Negeri 1 Margajaya Kecamatan Gunung Agung, Septiani Caturasih S 

4. SD Negeri 1 Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung, Diyon Iskandar 

5. SD Negeri 2 Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung, Retno Dewi Y 

6. SDS Terang Agung Kecamatan Gunung Terang, Wido Cempaka Warih 

7. SD Negeri 2 Margomulyo Kecamatan Gunung Terang, Ditha Cahya K 

 

3.5 Sumber Data 

 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer, yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan melalui 

wawancara mendalam dengan Pengajar Muda Indonesia Mengajar. Teknik 

wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. 

2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai buku-buku, 

referensi, artikel, dan internet serta yang berhungan dengan penelitian 

ini.Dengan demikian data sekunder berfungsi untuk melengkapi dan 

mendukung data primer 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

komunikasi langsung antara informan dan peneliti untuk mengetahui hal-hal 

awal mengenai masalah maupun hal-hal yang lebih mendalam (Sugiyono, 

2012:36). Wawancara adalah suatu proses yang diarahkan pada suatu masalah 

tertentu. Pada saat Pra Survey, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur untuk memperoleh informasi.Hal ini dilakukan karena wawancara 

tidak terstruktur bersifat terbuka dan waktu pelaksanaannya lebih bebas, 

meski begitu pertanyaan yang diajukan oleh penulis tidak menyimpang dari 

tujuan wawancara. Saat proses berlangsung, peneliti memilih menggunakan 

metode wawancara terbuka. Peneliti bertanya langsung kepada informan yang 

pada penelitian kali ini merupakan para Pengajar Muda Indonesia Mengajar 

terkait hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, sehingga peneliti 

mendapatkan data yang diinginkan. 

 

2. Observasi 

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi langsung atau 

dengan pengamatan langsung tanpa ada pertolongan lain untuk keperluan 

tersebut (Nazir, 2011:175). Selain itu menurut Nazir menyatakan bahwa 

pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai kriteria sebagai berikut : 
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a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara 

sistematik. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah 

direncanakan. 

c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan 

proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik 

perhatian saja. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan rehabilitasnya. 

 

Dalam penelitian kali ini, peneliti ikut langsung masuk ke dalam kelas dan 

memperhatikan bagaimana para Pengajar Muda menerapkan metode-metode 

mengajar kreatif sehingga siswa dan siswi Sekolah Dasar dapat menerima 

materi pelajaran yang diberikan. 

 

3. Risetdi lokasi penelitian juga digunakan peneliti sebagai data pendukung 

yang akan digunakan peneliti sebagai alat bantu pada tahap pembahasan pada 

penelitian ini hingga tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Disini 

dokumentasi yang dilakukan adalah dengan membuat foto dari objek yang 

diteliti.  

 

4. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan 

laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan 

(Nazir,1988: 111). 
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3.7 Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, 

tahapnya adalah : 

1. Seleksi data yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh dari 

wawancara dengan  Pengajar Muda Indonesia Mengajar. 

2. Klasifikasi data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data sesuai 

dengan pokok bahasan atau permasalahan yang telah disusun. 

3. Penyusunan data yaitu kegiatan menyusun data secara sistematis menurut tata 

urutan yang telah ditetapkan sehingga mudah di analisis.  

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data menurut Patton dalam Moelong adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci 

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) 

seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 

pada tema dan hipotesis itu (Moelong, 1991:103). 

 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Proses analisis data kualitatif melalui tiga tahapan menurut (Mathew B. Millins 

dan A. Michael Humberman, 1992:47)  sebagai berikut: 

a. Tahap Reduksi Data  

Reduksi data diartikan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 
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dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk suatu 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi ketat, 

dengan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasikan. 

 

b. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.Penyajian data yang lebih baik adalah suatu cara yang utama bagi 

analisis kualitatif yang valid untuk melihat gambaran keseluruhan dari 

penelitian ini.Dalam display data ini sangat membutuhkan kemampuan data 

yang lebih baik. 

 

c. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Didalam penarikan kesimpulan dalam kegiatan yang dilakukan sejak 

pengumpulan data meskipun masih bersifat sementara, kesimpulan hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh dan melihat kebenaran dan 

validasinya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Singkat Indonesia Mengajar 

 

Indonesia Mengajar atau yang biasa disingkat dengan IM merupakan sebuah 

lembaga nirlaba yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi muda terbaik 

bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdi sebagai Pengajar Muda 

(PM) di Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat selama satu tahun. Ide awal 

Indonesia Mengajar berasal dari Anies Baswedan.Anies Baswedan memulai 

gerakan Indonesia Mengajar pada tahun 2009. Pada saat itu Anies Baswedan 

mengajak beberapa kawan yang memiliki ide yang sama dengannya untuk 

membentuk GIM (Gerakan Indonesia Mengajar) dan mendorong kemajuan 

pendidikan di Indonesia, bukan melalui seminar dan diskusi tetapi melalui 

program konkret mengirimkan sarjana terbaik Indonesia menjadi Guru SD. 

 

Pada dekade 1990-an, Anies adalah mahasiswa dan aktivis di Universitas Gadjah 

Mada (UGM).Ia adalah Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM dan terlibat di 

berbagai aktivitas kemahasiswaan. Pada masa itu, ia bergaul dan belajar banyak 

dari seorang mantan rektor UGM periode 1986-1990: Prof Dr Koesnadi 

Hardjasoemantri (Pak Koes). Pak Koes, seorang keturunan ningrat dari 

Tasikmalaya, adalah eks Tentara Pelajar yang pasca-revolusi kemerdekaan 

menjadi mahasiswa di UGM yang baru berdiri di Jogja. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anies_Baswedan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sarjana
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Pada tahun 1950an, Pak Koes menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan 

Tenaga Mahasiswa (PTM), yakni sebuah program untuk mengisi kekurangan guru 

SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru 

mendirikan SMA baru dan pertama di sebuah kota kabupaten. Pak Koes adalah 

inisiator sekaligus salah satu dari 8 orang yang menjadi angkatan pertama PTM 

ini. Beliau berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama beberapa tahun. 

Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak serta 3 siswa paling cerdas untuk kuliah di 

UGM. Salah satunya adalah Adrianus Mooy yang di kemudian hari menjadi 

Gubernur Bank Indonesia.Cerita penuh nilai dari PTM inilah salah satu sumber 

inspirasi bagi Indonesia Mengajar. 

 

Semasa mahasiswa sampai pasca kepulangan dari kuliah di Amerika Serikat, 

Anies sering melakukan perjalanan, berinteraksi dan tinggal di daerah atau 

lingkup budaya berbeda. Waktu kuliah, ia tinggal di daerah lain--walau hanya 

beberapa bulan--semasa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ia juga sering  melakukan 

perjalanan riset terkait pekerjaannya sebagai peneliti dan penasehat di sebuah 

lembaga di Jakarta, dan terkadang tinggal dan berinteraksi dengan berbagai unit 

budaya di Indonesia maupun di luar negeri. 

 

Pengalaman tersebut membawa Anies pada beberapa hasil perenungan: 

Janji Kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak diterima merata 

di penjuru Tanah Air.Sebagian sudah lunas terpenuhi janjinya dan sebagian 

lainnya belum. 

http://imbeta.ui.co.id/kabar-terbaru/pengerahan-tenaga-mahasiswa
http://imbeta.ui.co.id/kabar-terbaru/pengerahan-tenaga-mahasiswa
http://imbeta.ui.co.id/kabar-terbaru/pengerahan-tenaga-mahasiswa
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Tinggal dan berinteraksi akan memberikan pengalaman kepemimpinan nyata dan 

pemahaman empatik yang tinggi bagi yang melaluinya. Inilah salah satu rujukan 

tumbuhnya ide Indonesia Mengajar. 

 

Selepas dari UGM, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk melanjutkan 

kuliah di Amerika Serikat. Tinggal, belajar dan bekerja di sana membuatnya 

memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia 

untuk bersaing di lingkungan global. 

 

Semua proses di atas, secara perlahan membentuk ide besar Gerakan Indonesia 

Mengajar. Konstruksi dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009.Ketika 

itu, Anies mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak.Gagasan ini 

kemudian siap mewujud ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor.Kabar 

terbaru mengenai aktivitas Anies Baswedan di Gerakan Indonesia Mengajar dapat 

dilihat di sini. Proses untuk mendesain dan mengembangkan konsep Indonesia 

Mengajar dimulai pada akhir 2009, dengan membentuk tim kecil yang kemudian 

berkembang hingga menjadi organisasi seperti sekarang ini. 

 

Indonesia Mengajar diinspirasi proses panjang yang dibangun selama bertahun-

tahun. Proses ini adalah gabungan dari: 

1) Pelajaran dari berbagai generasi, 

2) Perjalanan aktivitas pengabdian maupun interaksi dengan berbagai 

masyarakat, 

3) Pengetahuan modern yang dipetik dari dunia akademik global. 

 

http://kemitraan.indonesiamengajar.org/
https://indonesiamengajar.org/kabar-terbaru/pengantar


31 

Dari pengalaman dalam pergerakan dan interaksi lintas kelompok, pikiran 

ekspresif Anies sering muncul dengan pendekatan dan cara pandang baru dalam 

melihat persoalan di Indonesia.Kalimat dari Anies yaitu janji kemerdekaan kita 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka janji itu dilunasi untuk setiap 

warga Negara.Pandangan ini menyadarkan kita bahwa mencerdaskan dan 

menyejahterakan itu bukan sekadar cita-cita tapi sebuah janji Republik. 

 

 

Gambar 3. Logo Indonesia Mengajar 

(Sumber: https://indonesiamengajar.org) 

 

4.1.1 Visi dan Misi Indonesia Mengajar 

Visi Gerakan Indonesia Mengajar 

Indonesia Mengajar adalah gerakan.Usaha untuk mengajak semua pihak untuk 

ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.Cita-citanya adalah 

terlibatnya seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa sebagai janji kemerdekaan.Bangsa yang dipenuhi oleh pemimpin berbagai 

bidang dengan kompetensi global dan pemahaman akar rumput. 

 

MisiIndonesia Mengajar 

1. Menciptakan dampak yang berkelanjutan dari kehadiran Pengajar Muda di 

desa dan kabupaten penempatan. 

2. Membangun jejaring pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman akar 

rumput. 

3. Membangun gerakan sosial pendidikan di Indonesia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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4. Indonesia Mengajar memiliki kegiatan utama yaitu merekrut, melatih dan 

mengirimkan anak muda Indonesia yang merupakan lulusan terbaik 

perguruan tinggi untuk bertugas selama satu tahun di berbagai daerah di 

Indonesia sebagai guru sekolah dasar. Di luar tugas dasarnya sebagai guru, 

para Pengajar Muda memiliki mandat untuk menggerakkan perubahan 

perilaku di tempatnya bertugas. 

 

4.1.2 Lokasi Penempatan 

Saat ini, Indonesia Mengajar sudah menempatkan seratus tujuh puluh orang 

Pengajar Muda ke enam belas daerah di berbagai pelosok Indonesia, yaitu: 

Nama-nama Kabupaten Daerah Penempatan 

1. Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh 

2. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau 

3. Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 

4. Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 

5. Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung 

6. Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 

7. Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur 

8. Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat 

9. Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur 

10. Kabupaten Kep. Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara 

11. Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat 

12. Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

13. Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

14. Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara 
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15. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku 

16. Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat 

 

4.2 Sejarah Singkat Kabupaten Tulang Bawang Barat 

 

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang 

Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri mempunyai luas wilayah ± 6.851,32 

km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri 

atas 28 (dua puluh delapan) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

 

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, 

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya 

terjangkau.Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali 

pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan 

publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, 

Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung 

Agung, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Pagar Dewa. Kabupaten 

Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.201,00 km2 dengan 

jumlah penduduk ± 233.360 jiwa pada tahun 2006. 
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Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran 

dengan Kabupaten Tulang Bawang yang diresmikan pada tahun 2008 dengan 

ditandai oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 23 Oktober 2008. 

Sebagai kabupaten baru, infrastruktur kabupaten ini masih terbatas.Penduduk 

Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi warga pendatang transmigran dari 

daerah Jawa, Sunda dan Bali.Mata pencaharian utama penduduk adalah berkebun 

karet, sawit dan bertani. 

 

 

Gambar 4. Lambang Kabupaten Tulang Bawang Barat 

(Sumber: http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-

daerah/kabupaten/id/18/name/lampung/detail/1812/tulang-bawang-barat) 

 

  

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/18/name/lampung/detail/1812/tulang-bawang-barat
http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/18/name/lampung/detail/1812/tulang-bawang-barat
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil wawancara, obsesvasi dan pembahasan yang peneliti lakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode mengajar yang diterapkan oleh Pengajar Muda merupakan metode 

mengajar kreatif, yaitu: metode treasure hunt, metode role play, metode 

pengamatan langsung, metode belajar sambil bermain, metode story telling, 

metode bernyanyi, metode galeri, metode tutor sebaya, dan metode learning 

by dong.Metode-metode tersebut diterapkan dengan baik oleh Pengajar Muda 

Angkatan IX di sekolah-sekolah yang menjadi tempat Pengajar Muda 

bertugas. Hal ini dapat dilihat dari antusias siswa-siswi sekolah dasar setiap 

kali Pengajar Muda Angkatan IX mengajar. 

2. Konsep komunikasi yang digunakan pada tiap metode mengajat berbeda-beda, 

yaitu: 

a. Metode mengajar treasure hunt adalah komunikasi kelompok, 

komunikasi instruksional dan komunikasi informatif. 

b. Metode role playkonsep komunikasi yang digunakan adalah komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi instruksional dan 

komunikasi informatif. 
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c. Metode pengamatan langsung menggunakan konsep komunikasi 

informatif, komunikasi komunikasi persuasif dan komunikasi 

antarpribadi.  

d. Metode belajar sambil bermain menggunakan konsep komunikasi 

kelompok, komunikasi instrusional dan komunikasi informatif. Metode 

ini menggunakan salah satu fungsi komunikasi sebagai media hiburan. 

e. Metode story telling menggunkana konsep komunikasi informatif, 

komunikasi kelompok dan komunikasi instruksional. 

f. Metode bernyanyi menggunakan konsep komunikasi informatif, 

kelompok juga instruksional. Metode ini sama seperti metode belajar 

sambil bermain yaitu menggunakan fungsi komunikasi sebagai media 

hiburan. 

g. Metode galeri menggunakan konsep komunikasi informatif, instruksional, 

dan komunikasi kelompok. 

h. Metode tutor sebaya menggunakan konsep komunikasi informatif, 

kelompok dan instruksional. 

i. Metode learning by doing menggunakan konsep komunikasi informatif, 

komunikasi antarpribadi dan komunikasi intruksional. 

3. Strategi yang digunakan untuk menerapkan komunikasi tersebut adalah 

membuat lesson plan. Lesson plan dibutuhkan untuk menentukan batasan 

yang ingin dicapai dan apa yang harus diperbuat selama proses belajar-

mengajar. 
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6.2 Saran  

 

Dalam hal ini penulis merasa perlu mengutarakan berbagai saran yang ada di 

pemikiran penulis, saran tersebut antara lain: 

1. Pengajar Muda Angkatan IX diharapkan dapat mengembangkan metode-

metode mengajar lain agar anak-anak dapat lebih berkembang dan lebih 

menyenangi pelajaran dengan metode yang digunakan. Hal ini juga 

diperlukan untuk meningkatkan minat minat belajar siswa-siswi sekolah dasar 

agar tidak malas belajar. 

2. Diharapkan agar Pengajar Muda Angkatan IX dapat menggunakan waktu 

yang sebaik-baiknya agar tidak kekurangan waktu saat mengajar. 

3. Disarankan untuk pihak kepala sekolah untuk dapat membantu proses 

penerapan metode mengajar kreatif dengan memberikan dukungan dalam segi 

materi, hal ini dikarenakan banyak metode menggunakan alat peraga atau alat 

bantu yang disiapkan sendiri oleh Pengajar Muda Angkatan IX. Hal ini 

bertujuan untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada metode galeri. 

4. Dalam metode treasure hunt, bermain sambil belajar, pengamatan langsung 

dan learning by doing hambatan yang terjadi adalah Pengajar Muda Angkatan 

IX sedikit kesulitan dalam mengendalikan siswa-siswa, karena itulah peneliti 

menyarankan bagi Pengajar Muda Angkatan IX dapat membuat sebuah 

kesepakatan bersama siswa-siswi sekolah dasar terlebih dahulu sebelum 

memulai pelajaran. Sedangkan untuk metode role play hambatan yang terjadi 

adalah siswa-siswi sekolah dasar masih malu-malu dalam memainkan peran, 

saran yang penulis sampaikan adalah sebaiknya siswa-siswi sekolah dasar 

diberikan waktu satu minggu untuk menghafalkan dialog atau berlatih 
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sebelum memainkan peran yang telah ditentukan. Hal tersebut juga berlaku 

dengan metode bernyanyi. 

5. Mengingat keterbatasan penelitian saya, maka peneliti berikutnya diharapkan 

meneliti Indonesia Mengajar dari sisi yang lain seperti latar belakang 

Indonesia Mengajar dan strategi Indonesia Mengajar untuk mencapai tujuan 

lembaga Indonesia Mengajar. 
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