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Rencana ”Ternak Teri” Gagal
PR KPK

Sejak Undang-Undang KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) direvisi tahun
2019, lembaga antirasuah ini selalu menuai
sorotan miring. Kali ini yang disorot masyarakat sipil adalah ketidakmampuan
KPK menangkap burunan kasus dugaan
suap pergantian antarwaktu (PAW)
Anggora DPR periode 2019-2022 dari
Fraksi PDIP, Harun Masiku. Ia ditetapkan
menjadi tersangka kasus suap yang turut
menjerat mantan Komisioner Pemilihan
Umum (KPU), Wahyu Setiawan, tersebut dan masuk daftar burunan pada 29
Januari 2020. Lantas, pada 30 Juli 2021
nama Harun Masiku masuk ke dalam
daftar buronan dunia dan masuk dalam
daftar Red Notice Polisi Internasional
(Interpol).
Di manakah Harun bersembunyi atau
disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu? Begitulah pertanyaan kalangan
masyarakat sipil yang peduli terhadap
pemberantasan korupsi di negeri kita.
Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, pihaknya tak pernah berhenti
memburu Harun Masiku. Disebutkan,
buronan ini sungat licin dan selalu berpindah tempat persembunyiannya sehingga
sulit dilacak. Meski begitu, Karyoto tidak
menyebut lokasi di mana saja yang pernah
menjadi tempat persembunyian Harun
dan berhasil terlacak oleh petugas KPK.
Pekan lalu, kepada awak media Karyono
mengajak masyarakat untuk turut mencari dan menangkap buronan bernama
Harun Masiku tersebut. Namun, ia mengaskan bahwa KPK tidak ikut membiBACA PR..HAL 11

Eva Celia

Dinikahi
Komposer
JAKARTA- Eva Celia resmi menikah dengan
Demas Narawangsa, Jumat (2/6/2022). Dalam
momen pernikahannya itu, putri Sophia Latjuba
dan Indra Lesmana itu tampil begitu menawan
dengan gaun putih.
Kabar tersebut diketahui dari unggahan di
Instagram The Bridestory. Dalam postingannya, The Bridestory mengumumkan jika Eva
Celia resmi menikah.
”Hari spesial @evacelia telah tiba! Sang pengantin tampil memukau berkat pulasan rias @
vagueskin dan penataan rambut dari @kieferlippens yang diabadikan oleh @terralogical,”
tulis The Bridestory.
Dalam postingan lainnya, Eva Celia memposting raut bahagia Eva Celia dan suaminya,
Demas Narawangsa.
”Raut wajah yang memancarkan kebahagiaan tak terhingga sang pengantin @evacelia
saat dikelilingi oleh para bridesmaid berhasil
ditangkap oleh lensa kamera @terralogical,”
jelasnya lagi, tanpa menyebutkan tempat hajatan
sakral tersebut.
Eva Celia tampil anggun dengan gaun berpotongan korset tanpa lengan. Bagian atasnya
menggunakan bahan bertekstur yang dibuat
mengikuti lekuk tubuh Eva. Dipadankan dengan
dengan rok berpotongan duyung yang menyapu
lantai.
Busana pengantinnya
tersebut
dibuat
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Mantan Wali Kota Yogya OTT KPK
JAKARTA- Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi
Suyuti ditangkap Komisi pemberantasan Korupsi
(KPK) pada Kamis (2/6/2022). Haryadi ditangkap
setelah 11 hari lengser dari jabatannya, yakni pda
tanggal 22 Mei lalu. Ia sempat berencana ”ternak
teri” setelah lengser.
Sebelum habis masa jabatannya, Haryadi mengaku berencana

melakukan konsolidasi. Setelah
itu dia berencana beristirahat di

rumah dan melakukan sejumlah
kegiatan. Bahkan dia mengungkapkan berencana ”ternak teri”
setelah tak menjabat sebagai Wali
Kota Yogyakarta.
”Ya konsolidasi dulu. Di rumah
dulu, ’ternak teri’ yakni nganter
anak, nganter istri, gitu paling,”
katanya saat dihubungi, Kamis
(19/5) lalu. Saat itu dia juga menyampaikan tidak akan banyak

Selama proses
penerbitan izin
IMB ini, diduga
terjadi penyerahan uang
secara bertahap minimal
Rp50 juta dari ON untuk
HS melalui TBY juga untuk
NWH
Alexander Marwata
Wakil Ketua KPK
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Pekalongan Gandeng
Belanda Tangani Rob

Disebut Nyontek
Pencitraan Jokowi

IST/DOK

Ganjar Pranowo
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KERJA SAMA: Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid bersama Tim Dutch Water Authority (DWA) Belanda
saat kerja sama penanganan.

PEKALONGAN- Pemerintah
Kota Pekalongan menyepakati kerja sama Program Blue
Deal yang dicanangkan oleh
Pemerintah Belanda untuk
mendukung kota-kota di dunia
dalam menangani banjir dan rob.

”Kami bersyukur adanya
penandatanganan kerja sama
Blue Deal bersama tim Dutch
Water Authority (DWA) Belanda
sebab permasalahan di Kota
Pekalongan ini sangat banyak
dan kompleks,” kata Wali Kota

Pekalongan Afzan Arslan Djunaid
di Pekalongan, Jumat (3/6).
Tim Dutch Water Authority
Balanda atau Dewan Air Belanda
dinilai memiliki pengalaman

JAKARTA- Elite PDIP Trimedya Panjaitan membaca
tindak-tanduk Ganjar Pranowo seperti ingin mengikuti gaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah
berprestasi. Gubernur Jawa Tengah itu buka suara
menanggapi sentilan tersebut.
Ganjar merespons singkat bahwa dirinya kini sedang
sibuk mengurusi banjir rob, polemik minyak goreng,
dan penyakit mulut dan kuku (PMK).
”Saya urus rob, minyak goreng, dan PMK dulu, ya,” kata Ganjar kepada detikcom, Jumat (3/6).
BACA DISEBUT..HAL 11

BACA PEKALONGAN..HAL 11

Akhir Pencarian Putra Ridwan Kamil Hilang di Sungai Aare Swiss

Keluarga Ikhlas, Banjir Sholat Gaib untuk Eril
JAKARTA- Setelah
seminggu berlaku pencarian putra sulung
Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil, Emmeril
Khan Mumtadz atau Eril,
yang hilang di Sungai Aare,
Bern, Swiss tak kunjung
membuatkan hasil, Kang
Emil --sapaan akrabnya-- dan keluarga
meyakini Eril sudah
meninggal dunia
karena tenggelam.
”Oleh karena itu Kang Emil
dan Teh Lia sudah menyampaikan mereka ikhlas dan meyakini
bahwa Emmeril Khan Mumtadz
yang kita kenal sebagai Eril sudah
wafat berpulang ke Rahmatullah

WWW.JATENGPOS.CO.ID
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BARU 11 HARI PURNA: Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti digelendang petugas KPK ke ruang tahanan setelah menjalani pemeriksaan.

SHOLAT GAIB: Masjid Agung Al-Azhar Jakarta dipenuhi jamaah sholat gaib untuk Eril
usai jumatan, Jumat (3/6). Insert: Emmeril Khan Mumtadz

karena tenggelam,” kata kakak Ridwan
Kamil, Erwin Muniruzaman, Jumat

(3/6/2022).
Erwin menyampaikan keyakinan itu

didapat setelah keluarga melakukan
evaluasi dan menyimak seluruh proses
pencarian Eril di di Sungai Aare. Erwin
melanjutkan proses pencarian Eril juga
sudah dilakukan secara maksimal.
”Kami sudah melihat mengevaluasi
menyimak seluruh proses yang sudah
dilakukan termasuk juga upaya pencarian secara mandiri sehingga secara
ikhtiar itu sudah dilakukan, dipastikan
dilakukan semuanya secara maksimal,
yang dimungkinkan berdasarkan situasi
dan kondisi yang ada,” tuturnya.
Menyusul kepastian dari keluarga
Kang Emil, Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Jawa Barat menyerukan sholat
gaib untuk Eril. Pemprov Jabar pun
meminta agar seluruh masjid di Jabar
menunaikan salat tersebut.
Permintaan seluruh masjid menggelar sholat gaib itu tertuang dalam
Surat Edaran Sekretariat Daerah Jabar
dengan nomor 14/KB.03.03.04/KESRA.
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SMPN 1 Penawangan Menuju Adiwiyata Nasional
GROBOGAN – Kreativitas tanpa batas terus digalakan meskipun pandemi masih belum berakhir. Hal ini terbukti, berbagai karya siswa tepajang apik dan unik dalam gelar karya siwa Tahun
Pelajaran 2021/2022 yang dilaksanakan selama
selama dua hari di ruang hall SMP Negeri 1
Penawangan Kabupaten Grobogan.
Kepala SMPN 1 Penawangan,
Susilawati Prihadwiyani, SSi, MPd
dalam sambutan pembukaan
mengatakan, tujuan gelar karya
ini sebagai bentuk apresiasi kepada
seluruh warga sekolah khususnya
siswa dalam aksinya berperan aktif
peduli lingkungan. “Kami menerapkan aksi 3 R (Reduce, Reuse,
Recycle) dan dalam mendukung
program Calon Sekolah Adiwiyata
Tingkat Nasional,” ujar ibu kepala
sekolah.
Program sekolah Adiwiyata SMP
Negeri 1 Penawangan telah digalakan sejak 2017 dan terus melangkah menuju alon sekolah Adiwiyata
Tingkat Nasional. Dengan mengusung Visi “Insan Bertaqwa, Berbudi
Luhur, Berprestasi, Terampil serta
Berwawasan Lingkungan” pihaknya
optimis gelar tersebut bias diraih.
Dalam aksinya, gerakan peduli
dan berbudaya lingkungan hidup
di sekolah dalam berbagai aspek
diintegrasikan secara optimal.
Kegiatan proses belajar mengajar

baik intrakurikuler, kokurikuler
dan ekstrakurikuler diintegrasikan
dengan aspek muatan lingkungan.
Aspek lingkungan terkait pengelolaan sampah, penghijauan, kebersihan, sanitasi, drainase, konservasi
air, konservasi energi dan inovasi
lainnya dilaksanakan baik didalam
kelas mauapun diluar kelas.
Hasil dari pengintegrasian
pendidikan lingkungan mampu
mengubah mindset warga sekolah khususnya siwa SMP Negeri 1
Penawangan dalam berperilaku dan
berbudaya peduli lingkungan hidup
disekolah. “Hal ini terbukti siswa
mampu menyulap barang bekas
menjadi hasil karya yang elok,” ujar
ibu kepala sekolah menambahkan.
Berbagai hasil karya siswa terpajang secara apik dalam balutan seni
menjadi daya tarik pengunjung,.
Pada stand pertama pengunjung
disuguhkan berbagai karya poster
siswa yang bermakna peduli lingkungan terbingkai rapi. Dilanjutkan
stand berikutnya lukisan siswa

bernuansa lingkungan ditempel
seperti mading seolah-olah mewakili ungkapan siswa menjadikan
sekolah ramah lingkungan.
Bagian tengah ruang pameran
dipenuhi dengan hasil media pembelajaran IPA dari barang bekas.
Berkreasi dan mengaplikasikan
pengetahuan yang diperoleh siswa
diwujudkan dengan pembuatan
media pembelajaran menjadi
pengalaman belajar siswa dalam
memahami konsep IPA menjadi
salah satu cara belajar bermakna.
Pada ujung stand digelar berbagai
macam batik jumput dan ciprat
yang merupakan hasil ujian praktik
seni budaya siswa kelas 9 dengan
menggunakan pewarna alami menghasilkan produk kain bernilai jual
tinggi. Selain itu, terdapat berbagai
hasta karya siswa memanfaatkan
plastik makanan dan botol minuman menjadi hiasan yang unik
dalam bentuk ikan, lampu hias,
tas dan berbagai macam kreasi
bunga hias.
Kunjungan pameran dilaksanakan sesui protokol kesehatan. Pengukuran suhu badan, cuci
tangan sebelum memasuki ruang
pameran dan mewajibkan pengunjung dari guru maupun siswa
mengenakan masker serta menjaga
jarak dengan pengaturan jadwal
kunjung per kelas. Pameran ini
melibatkan duta Adiwiyata dan
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KREATIF : Siswa SMP Negeri 1 Penawangan Kabupaten Grobogan saat mengikuti kegiatan peduli lingkungan
guna mendukung sekolah adiwiyata nasional.

OSIS SMP Negeri 1 Penawangan
sebagai penjaga stan.
Gina Ramadhani salah satu
duta Adiwiyata merasa bangga
saat diberikan ucapan selamat
atas terselenggaranya pameran
disaat pandemi, yang mampu mengumpulkan berbagai hasil karya
siswa terbaik. Selain itu kegiatan

gelar karya mampu menyedot
perhatian pengunjung baik dari
dalam sekolah, orang tua siwa, dan
pengunjung dari sekolah lainnya.
Hasil karya siswa menunjukan,
siswa mempunyai peran besar
dalam mewujudkan gerakan peduli
dan berbudaya lingkungan hidup
di sekolah. Melalui tangan-tangan

kreatifnya dengan bimbingan guru
mampu memanfaatkan barang
bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Kegiatan peduli lingkungan
secara terus menerus menjadikan
kebiasaan siswa peduli terhadap
lingkungan khususnya penumpukan
sampah yang menjadi salah satu
masalah lokal nasional. (*/sgt)
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Media Wayang Kardus Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara
Keterampilan berbicara
menjadi salah satu kompetensi yang perlu ditanamkan
sejak usia dini. Ter utama
dalam Pendidikan sekolah
dasar. Sayangnya, masih
banyak peser ta didik yang
kurang baik dalam pengembangan kompetensi ini. Biasanya faktor yang paling
sering muncul adalah malu
berbicara di muka umum.
Oleh sebab itu perlu adanya
pembelajaran yang menarik
dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Salah
satunya menggunakan media
pembelajaran.
Media pembelajaran sebagaimana menurut (Surayya,
2012) yaitu alat yang mampu
membantu proses belajar

mengajar ser ta ber fungsi
untuk memperjelas makna
pesan atau informasi yang
disampaikan, sehingga dapat
mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.
Dan hemat penulis sebagai
guru SDN Salatiga 03 media
yang tepat adalah wayang
kardus. Ya, wayang kardus
dapat dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang
dekat dengan dunia anak.
Seper ti kardus, gunting,
benang, pensil, dan tongkat
kecil/lidi. Bahan yang sederhana, namun dapat dijadikan
permainan yang menarik.
Langkah-langkah pembuatan wayang kardus, pertama
membuat rancangan sketsa
wayang di dalam kardus

yang terdiri dari badan, tangan dan kaki. Kedua, sketsa
tersebut kemudian di gunting
sesuai alur. Ketiga, melubangi
dibeberapa titik yang akan
menyatukan antara badan,
tangan dan kaki. Langkah
keempat, menyatukan berbagai elemen tersebut menggunakan benang dan tongkat
kecil/lidi. Jadilah wayang
kardus dan siap dimainkan
oleh peserta didik.
Alur pembelajaran yang
dapat dilakukan seper ti
peser ta didik diajak untuk
membuat wayang kardus
secara berkelompok. Dalam
proses ini peserta didik akan
diajarkan tentang kerjasama,
keberanian mengungkapkan
pendapat, dan ber tanggung

Oleh :
Mustofa Mualimin, S. Pd., SD.
Guru SDN Salatiga 03
jawab dalam tugas yang
diberikan kelompok. Setelah
wayang jadi, setiap kelompok
kemudian mempresentasikan
hasil wayang kardus yang
telah dibuat. Dari bercerita
mengenai proses pembuatan, bahan yang digunakan

hhingga alasan memunculkan
kkarakter wayang kardus yang
ddipilih. Kelompok lain dapat
memberikan komentar. Guru
m
ppun memberikan apresiasi
ddan masukan.
Setelah wayang kardus
sselesai dibuat maka alur
ppembelajaran selanjutnya
aadalah melatih peser ta diddik bercerita menggunakan
wayang kardus tersebut.
Hasilnya luar biasa, peserta
didik mulai berani berbicara
menggunakan gaya mereka
tersendiri. Sangat menarik
dan memunculkan keunikan
masing-masing.
Keunggulan dalam penggunaan media wayang kardus
peserta didik saat melakukan
pembelajaran namun seakan

akan sedang melakukan permainan Bersama temantemannya. Kedua, bahan
sangat mudah dicari. Bahan-bahan yang digunakan
pun sebagian adalah barang
bekas yang sudah tidak terpakai dan sangat terjangkau.
Ketiga, pembelajaran lebih
berwarna dan menyenangkan.
Apalagi, dalam proses membuat produk wayang kardus
peser ta didik diberikan kebebasan dalam menentukan
karakter tokoh yang dibuat. Hal
tersebut sesuai dengan prinsip
dalam kurikulum merdeka yaitu
differensiasi produk. Karakter
yang diminati peserta didik pun
akan muncul sehingga semangat mereka dalam belajar pun

akan meningkat.
Selebihnya, keberhasilan
penggunaan media wayang
kardus ini tidak akan optimal
jika tidak diimbangi dengan
pola interaksi yang baik antara
tri sentra pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
Keluarga sebagai pilar pendidikan pertama dan utama
selayaknya menjadi garda
terdepan dalam perkembangan belajar peserta didik. Baik
kognitif ataupun non kognitif.
Sekolah dan masyarakat sebagai pendorong atas upaya
perbaikan peserta didik. Maka
ketiga peran tersebut diperlukan untuk sinergi yang lebih
baik. Demi pendidikan anak
bangsa di masa yang akan
datang. (*)
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Salah satu muatan materi
SBDP yang diajarkan di sekolah kami SD Negeri 03 Belik,
Kabupaten Pemalang yaitu
mengenai tangga nada. Dalam
kurikulum 2013, pembelajaran
tangga nada menjadi salah satu
kompetensi yang harus dipelajari serta dikuasai oleh siswa.
Tangga nada adalah susunan
nada-nada secara alphabetis
yang disusun ke atas, dari
nada terendah ke nada tertinggi, maupun ke bawah, dari
nada tertinggi ke nada rendah
(Mudjilah, 2010, hlm 25). Pada
materi tangga nada diatonis
tentu siswa akan belajar peka
tehadap bunyi, mampu membedakan tinggi rendah nada,
mampu membedakan karakteristik lagu berdasarkan tangga
nada, maupun menyanyikan
lagu-lagu dalam tangga nada

Penggunaan Multimedia dalam Pembelajaran Tangga Nada
yang berbeda.
Selaras dengan ungkapan
Harwindho (2012) bahwa dari
tangga nada kamu bisa memahami jarak nada (interval),
melatih listening, pemahaman
nada dalam pembentukan akord
(segala bentuk akord termasuk
akord literasi), penguasaan
ret (pemetaan), improvisasi di
segala posisi. Dengan begitu
pembelajaran tangga nada diatonis penting dipahami siswa
secara optimal.
Kondisi pembelajaran seni
musik disekolah pada umumnya kurang memberdayakan
media pembelajaran, guru belum memiliki media menarik
dalam pelaksanaan proses
pembelajaran seni musik. Oleh
sebab itu, aktivitas pembelaja-

ran seni musik di sekolah cenderung monoton, dan kurang
menstimulus siswa belajar. Hal
ini terjadi karena keterbatasan
waktu, tenaga maupun kompetensi guru dalam merancang
maupun menembangkan suatu
media untuk pembelajaran
musik.
Mengingat pembelajaran
seni musik di sekolah tidak
hanya sekedar teori-teori, namun juga belajar bagaimana
mengimplementasikan berbagai
unsur musik kedalam bentuk
konkrit, seper ti halnya simbol bunyi nada. Oleh karena
itu dalam pembelajaran seni
musik perlu adanya media
yang dapat mengaktualisasikan berbagai unsur musik
menjadi suatu kesatuan yang

Oleh :
Afandi, S.Pd.SD.
Guru SD Negeri 03 Belik,
Pemalang
mudah dipahami oleh siswa,
media pemberi motivasi belajar siswa, dan media penarik
respon siswa pada proses
pembelajaran musik. Salah
satu jenis media yang dapat di-

gunakan oleh guru dalam pembelajaran musik adalah multimedia. Menurut Gayeski,D.M
(dalam Surasmi,2016,hlm 595)
multimedia ialah satu sistem
hubungan komunikasi interaktif
melalui komputer yang mampu
mencipta, menyimpan, memindahkan, dan mencapai
kembali data dan maklumat
dalam bentuk teks,grafik, animasi, dan sistem audio”. Mayer
(2009) mengar tikan bahwa
multimedia sebagai presentasi
materi dengan menggunakan
katakata dan gambar. Dengan
kata lain, multimedia merupakan media yang mencakup
berbagai bentuk media seperti
teks, animasi, video, maupun
audio dalam suatu kesatuan untuk mengomunikasikan materi

pembelajaran secara interaktif
melakui komputer.
Penggunaan multimedia dalam
pembelajaran musik dipandang
relevan karena multimedia menyajikan informasi yang dapat
dilihat, di dengar dan di lakukan.
Aktivitas pembelajaran seni musik
pun tidak dapat terlepas dengan
kegiatan melihat, mendengar
dan praktik. Dengan multimedia
siswa dapat menggunakan berbagai indera dalam waktu bersamaan, sehingga memberikan
kesempatan siswa memperoleh
informasi lebih besar. "Sebagaimana diketahui dari penelitian tekhnologi komputer bahwa
orang hanya mampu mengingat
20% dari yang dilihat, dan 30%
dari yang didengar, tetapi orang
dapat mengingat 50% dari yang

dilihat dan didengar, dan 80%
dari yang dilihat, didengar dan
dilakukan sekaligus. "(Munir,
2012,hlm.6)". Selain itu manfaat
penggunaan dengan multimedia
dalam pembelajaran diungkapkan oleh Rusli M, (2017) bahwa
siswa dapat belajar sesuai waktu
dan kesempatan yang tersedia;
dapat belajar di ruang kelas atau
tempat yang berbeda; dapat
belajar dengan tutor yang sabar (multimedia sebagai tutor);
Dapat belajar dengan aktif dan
mendapatkan feedback; dapat
meningkatkan aspek motivasi
dalam belajar secara mandiri/
kolaboratif.
Dengan penggunaan multimedia dalam pembelajaran senin
musik di kelas 5 diharapkan
tujuan pembelajaran seni musik
tercapai, dan pembelajaran dapat
bermakna bagi siswa. (*)
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Setiap guru tidak pernah lepas
dari permasalahan pembelajaran
di kelasnya. Untuk mengatasinya
diperlukan ide-ide dan strategi
untuk mengatasinya. Namun
dalam menentukan suatu strategi
pembelajaran guru perlu ingat
pendapat yang mengatakan bahwa, seseorang mampu mengingat
90% dari apa yang ia lakukan (De
Porter Bobbi, 2006). Jadi dalam
menyusun strategi pembelajaran
guru harus berpikir apakah yang
harus siswa lakukan agar mereka dapat menguasai kompetensi
dasar yang dikehendaki. Untuk
itu kami melakukan perubahan
pembelajaran yang menarik yaitu
"Peningkatan Pembelajaran Luas
Bangun Melalui Kooperatif STAD
Dan Kuis Pada Siswa Kelas VI SDN
Tegalsari 03."
Menurut Muslimin dkk (2000)
pembelajaraan kooperatif meru-
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Peningkatan Pembelajaran Luas Bangun Melalui
Kooperatif Stad Dan Kuis Pada Siswa Kelas VI SDN Tegalsari 03
pakan pendekatan pembelajaran
yang mengutamakan adanya
kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Model pembelajaran
STAD (Student Team Achievement Devision) adalah salah satu
pembelajaran kooperatif yang
dikembangkan berdasarkan teori
belajar Kognitif- Konstruktivis yang
diyakini oleh pencetusnya Vygotsky memiliki keunggulan yaitu
fungsi mental yang lebih tinggi akan
muncul dalam percakapan atau
kerjasama antar individu. STAD
juga memiliki keunggulan bahwa
siswa yang dikelompokkan secara
heterogen berdasarkan kemam-

puan siswa terhadap matematika
akan terjadi interaksi yang positif
dalam menyelesaikan masalah,
seperti tutor sebaya dan lain-lain.
Jika sebelumnya tidak ada interaksi
antar individu, maka dalam STAD
siswa dapat bekerja sama dalam
menyelesaikan masalah sampai
semua anggota kelompok dapat
menyelesaikan masalah.
Di sinilah penulis sebagai Guru
SD Negeri Tegalsari 03Kecamatan
Candisari Kota Semarang menggunakan bermain kuis sebagai
permainan yang mengasyikkan
bagi anak-anak usia sekolah dasar.
Dan langkah yang penulis lakukan
adalah pertama menyampaikan

Oleh :
Hana Tristiandari,S.Pd.SD
Guru SD Negeri Tegalsari 03
Kecamatan Candisari
Kota Semarang
tujuan pembelajaran, mengomunikasikan kompetensi dasar
yang akan dicapai, memotivasi
siswa dan menyajikan informasi

kepada siswa. Kemudian dilanjutkan
dengan mengelompokkan
j
siswa, guru memotivasi serta
memfasilitasi kerja siswa untuk
materi pembelajaran luas bangun
dalam kelompok-kelompok belajar,
membahas lembar kerja kelompok
siswa, memberikan evaluasi/kuis
hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah dilaksanakan
secara individu, bersama-sama
siswa membuat rangkuman terhadap materi pembelajaran yang
telah dilaksanakan.
Dan yang ketiga adalah kegiatan
akhir dengan cara guru memberi
penghargaan kepada kelompok
berdasarkan perolehan nilai pen-

ingkatan hasil belajar individual dari
nilai awal ke nilai kuis berikutnya,
dan berikutnya melakukan tindak
lanjut. Salah satu yang diusahakan
adalah dengan menggunakan
model dua siklus yang mana hasil
setelah dilakukan tindakan oleh
guru menunjukkan peningkatan
dari siklus ke siklus. Terlihat data
hasil pengamatan pembelajaran
klasikal dari siklus I mencapai
53,84 %, dan siklus II mencapai
76,15 %. Ini membuktikan bahwa
belajar klasikal dan Kooperatif
STAD dapat meningkatkan proses
pembelajaran dan meningkatkan
semangat belajar siswa dalam
mengikuti pembelajaran Matema-

tika.
Sehingga dapat disimpulkan
bahwa belajar matematika
dengan Bermain Kuis dapat
mendorong siswa untuk belajar tentang luas bangun lebih
bersemangat. Sehingga dapat
disimpulkan pula, baik secara
teori maupun pengalaman
di lapangan belajar melalui
Model Kooperatif STAD dan
Permainan Kuis dapat membantu memecahkan masalah
dalam pembelajaran matematika. Masalah pembelajaran
tersebut dapat berupa masalah
hasil belajar menurun, motivasi maupun semangat belajar
yang kurang. Sebagai dampak
positif dari peningkatan proses
pembelajaran, adalah meningkatnya hasil belajar hingga
mencapai ketuntasan belajar
yang diharapkan. (*)

PEMIMPIN UMUM: Bejan Syahidan. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Rita Hidayati. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Sigit Hermawan. DEWAN REDAKSI: Muh Noer Sadono, Imawan Mashuri, Bejan Syahidan, Abdul Muiz,
Ahmad Su’udi. REDAKTUR : Rita Hidayati, Sigit Hermawan, Abdul Muiz. KABIRO SEMARANG: Sigit Hermawan. WARTAWAN$QLQJ.DULQGUD'ZL6DPERGR$KPDG7DXÀN 6HPDUDQJ $GKL3UDPDQWR 'HPDN 'HNDQ%DZRQR 6DODWLJD 
WARTAWAN$GH8MLDQLQJVLK 6XNRKDUMR &DK\D,QGUDZDQ .ODWHQ $UL6XVDQWR 6UDJHQ $KPDG<DVLQ$EGXOODK .DUDQJDQ\DU MANAGER IKLAN : Hasto Ariono. MANAGER LAYOUT(NR3XUQRPRLAYOUT : Harlin Muhammad, Syarif
Hidayat, Rahmat Bayu, Anas Baharudin.
PENERBIT370HWHRUEHUOLDQ0HGLD1XVDQWDUDPRESKOM: Muh. Noer Sadono KOMISARIS: H. Zaenal Muttaqin, Imawan Mashuri, DIREKTUR: Bejan Syahidan. MANAGER KEUANGAN<HWW\7UL6XVDQWLSEKRETARIS REDAKSI: Indah
Nurhayati. PEMASARAN$ULI%XGLPDQ 6HPDUDQJ 5DKPDW:LGL+ 6ROR IKLAN & PROMOSI5HQGUD:LMD\D-DPLODK+DVWR$ULRQR
ALAMAT REDAKSI5XNR%XNLW6DUL'-O%XNLW6DUL5D\D6HPDUDQJ7(/3  (MAIL: jatengpos @gmail. com. :(%6,7(: jatengpos.co.id <2878%( &+$11(/-DWHQJSRVWY
MEDIA NUSANTARA PRESS (MNP):.DZDVDQ,QGXVWUL&DQGL%ORN$1RPRU6HPDUDQJ-DZD7HQJDK

JAWA TENGAH

JATENG POS
SABTU, 4 JUNI 2022

3

Hotel Garuda Kopeng Disterilisasi Covid-19
Dikembalikan ke Pemprov Jateng
UNGARAN- Satgas Covid-19 Kabupaten Semarang melakukan penutupan tempat isolasi terpusat Covid-19 di Hotel
Garuda Getasan. Penutupan ditandai dengan pembersihan
secara penuh termasuk penyemprotan disinfektan di seluruh
areal bangunan hotel, Jumat (3/6).
Sterilisasi itu dilakukan oleh petugas BPBD hingga ke setiap sudut
kamar. Anggota Satgas Covid-19
Kabupaten Semarang Khabib Sholeh
menjelaskan penutupan dilakukan
seiring menurunnya angka kasus
aktif Covid-19.
”Kami serahkan kembali ke
Pemprov Jateng dalam keadaan
steril. Kerusakan beberapa fasilitas
akibat pemakaian selama menjadi
tempat isolasi terpusat juga telah
diperbaiki,” katanya saat ditemui
di halaman hotel.
Ikut mendampingi Plh Kalakhar
BPBD M Maskuri, Forkompimcam
Getasan, Sekdin Kominfo Asep
Mulyana dan perwakilan Dinas
Sosial. Kegiatan general cleaning,
lanjut Khabib, dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi Hotel
Garuda sebagai tempat peristira-

hatan umum. Pemanfaan hotel
itu sebagai rumah singgah pasien
Covid-19 atas permohonan Satgas
Kabupaten Semarang kepada
Pemprov Jateng pada awal tahun
2021 lalu.
Ketika itu terjadi lonjakan kasus
Covid-19 yang tinggi. Total ada
612 warga Kabupaten Semarang
dan sekitarnya pernah dirawat di
sana. Selama tiga bulan sebelum
penutupan, rumah singgah Hotel
Garuda sudah tidak merawat pasien
Covid-19.
Sementara itu Kades Kopeng
Rebo Sarwoto menyambut gembira penutupan rumah singgah
Hotel Garuda. ”Semoga kondisi
ini dapat membawa dampak positif
bagi perekonomian warga sekitar
seperti sebelum ada (pandemi)
Covid-19,” katanya. (muz)

MUIZ/JATENGPOS

PENYEMPROTAN: Petugas penanganan Covid-19 melakukan sterilisasi di hotel Garuda Kopeng, kemarin.

KILAS

Disahkan jadi Perda

DPRD Demak Setujui Tiga Raperda

Warga Pesisir Demak
Budidaya Kerang

ADHI PRAMANTO / JATENG POS

SAH : Ketua DPRD Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Slamet saat menandatangani berita acara pengesahan tiga raperda menjadi perda.

DEMAK – Seperti kita
ketahui bersama setelah penyerahan tiga raperda yakni
Rancangan Perda tentang
Penyelenggaraan Prasarana
, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan, Rancangan
Perda Tentang Bangunan
Gedung, dan Rancangan Perda
Tentang Fasilitasi Pengembangan
Pondok Pesantren, selanjutnya
dibahas oleh pansus B, C dan D
dan dengar pendapat dengan
perangkat daerah.
Demikian diungkapkan ketua
DPRD Kabupaten Demak Fahrudin
Bisri Slamet saat memimpin
rapat paripurna terkait tiga raperda. Selanjutnya lanjut Slamet
hasil pansus dibahas bersama
dengan ketua fraksi, pimpinan
Bapemperda, dan pimpinan DPRD
dan dilakukan proses fasilitasi ke
gubernur Jawa Tengah.
Hasilnya antara lain bahwa
Pimpinan DPRD , Ketua Ketua Fraksi , Pimpinan Panitia
Khusus A , B , C dan D , Pimpinan
Bapemperda, Pimpinan Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten
Demak dan Bagian Hukum Setda
Kabupaten Demak, sepakat dan
menyetujui Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

dalam rapat paripurna
dengan penyelarasan
sebagaimana tersebut.
Raperda itu adalah
Raperda
tentang
Penyelenggaraan Prasarana
, Sarana dan Utilitas Umum
Perumahan . Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan
Pondok Pesantren. Dan Raperda
tentang Bangunan Gedung.
“Demikian laporan hasil Rapat
Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi , Pimpinan
Panitia Khusus A , B , C dan D ,
Pimpinan Bapemperda , Pimpinan
Badan Kehormatan DPRD dan
Bagian Hukum Setda Kabupaten
Demak membahas Penyelarasan
Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa
Tengah atas 3 ( tiga ) Raperda
Kabupaten Demak,” ujarnya.
“Semoga dengan ditetapkannya
Raperda tersebut di atas dapat
menjamin kepastian hukum
dalam pelaksanaan tugas pemerintahan terkait Penyelenggaraan
Prasarana , Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan, Rancangan
Perda Tentang Bangunan Gedung,
dan Rancangan Perda Tentang
Fasilitasi Pengembangan Pondok
Pesantren,” pungkas Slamet.
Sedangkan untuk dasar-dasar

LIPUTA

N KHU
SUS

hukumnya adalah
UU No 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah, UU No 28
Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung sebagaimana telah diubah
dengan UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja,
UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang undangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Per-UU, UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, UU No 18
Tahun 2019 tentang Pesantren,
PP No 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan
PP No 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas PP No 14 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan
pemukiman dan Kawasan pe-

rumahan. PP No 16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan
DPRD Kabupaten Demak Nomor
1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
tentang DPRD Kabupaten Demak,
Keputusan DPRD Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pembentukan Panitia
Khusus Pembahasan 5 ( Lima
) Rancangan Peraturan Desa
Kabupaten Demak Masa Sidang
I ( Kesatu ) Tahun 2022.
Sementara itu Bupati Demak
Hj dr Eistianah dalam pendapat
akhir menyampaikan terima kasih
kepada pimpinan dan segenap
anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu dan pikirannya
untuk membahas , mengawal dan
mengkaji secara komprehensif
dan mendalam baik filosofis ,
sosiologi dan yuridis dalam rangka
proses penyempurnaan terhadap 3 ( tiga ) Rancangan Perda
, yang terdiri dari, Rancangan
Perda tentang Penyelenggaraan
Prasarana , Sarana dan Utilitas
Umum Perumahan, Rancangan
Perda tentang Bangunan Gedung,
dan Rancangan Perda tentang
Fasilitasi Pengembangan Pondok
Pesantren. (adi/adv)

ADHI PRAMANTO / JATENG POS

BANTUAN : Warga pembudidaya kerang dan rumput laut mendapatkan
bantuan perahu kecil dari Baznas Demak.

DEMAK- Budidaya kerang dan rumput laut hingga kini
masih banyak dilakukan warga pesisir di Kabupaten Demak.
Termasuk, budidaya kerang di luar tambak. Pun, dengan rumput laut yang banyak dibudidayakan di kedalaman lebih dari
lima meter. Sebab, kurang dari itu produksinya tidak baik.
Kabid Perikanan Tangkap dan Kelautan Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP) Pemkab Demak, Sulchan mengatakan,
budidaya kerang di Demak masih banyak. Utamanya di luar
tambak.
”Budidaya kerang ini lebih mudah. Hanya ditebar bibitnya
kemudian kerang akan makan plankton plankton secara alami.
Hanya, biaya tebar cukup mahal. Kecuali kerang hijau lebih
murah,”katanya.
Meski demikian, yang patut diwaspadai adalah bila kerang
berada di kawasan pabrik yang justru rawan mengandung
logam berat. ”Kerang kadang kadang banyak mengandung
logam berat karena ditanam dan dipelihara di dekat zona
industri. Hati hati,”ingatnya.
Di wilayah Kecamatan Sayung hingga kini masih banyak
yang budidaya kerang. ”Tahun lalu kita bantu budidaya kerang,
khususnya yang ada di Desa Timbulsloko. Untuk tahun ini yang
kita bantu hanya budidaya udang vaname, ikan patin dan ikan
lele,” kata dia. Untuk wujud bantuan bagi pembudidaya kerang
adalah fasilitas tempat hidup kerang yaitu bambu yang ditali
dengan kain perca. (adi/sgt)

Yuk, salat!
Untuk Semarang dan sekitarnya
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Praktik Bicara Langsung Mudahkan Belajar Basa Jawa Siswa
Siapa yang tidak tahu
basa jawa, pasti semua
tahu akan bahasa jawa
dan pastinya bahasa jawa
banyak sekali memberikan dampak positif bagi,
guru, siswa dan semua
orang yang dekat dengan
siswa. Namun, ternyata
dalam keseharian, bahasa jawa sebagai bahasa
ibu, justru susah untuk
dipelajari bagi siswa era
sekarang.
Padahal sesuai dengan pendapat Sabdwara
dalam (Supartinah, 2010:
24) bahwa fungsi bahasa
Jawa antara lain sebagai
bahasa budaya di samping berfungsi komunikatif juga berperan sebagai
sarana perwujudan sikap
budaya yang sarat dengan
nilai luhur, bentuk sopan
WWW.JATENGPOS.CO.ID

santun berbahasa Jawa
yang berarti mengetahui akan batas-batas sopan santun, mengetahui
cara menggunakan adat
yang baik dan mempunyai rasa tanggungjawab
untuk perbaikan hidup
bersama, dan agar mencapai kesopanan yang
dapat menjadi hiasan diri
pribadi seseorang.
Sehingga berdasar
keterangan tersebut sudah sangat jelas bahwa
bahasa jawa penting
sekali pada penanaman
karakter siswa, terlebih
pada siswa sekolah dasar.
Guru sebagai pihak yang
berkaitan langsung dengan siswa tentu sangat
ingin bisa memberikan
yang terbaik pada saat
pembelajaran basa jawa

ataupun saat mempraktikkan langsung kepada
siswa ataupun kepada
sesama guru untuk memperlancar kosakata dan
kemampuan berbicara
guru. Karena sesungguhnya keterampilan berbicara sangat penting dan
utama, terlebih ada tujuan agar bisa menguasai
bahasa jawa dengan baik.
Ha r y a d i & Z a m z a n i
mengatakan bahwa berbicara adalah sebagai
s a l a h s at u u n s u r b e rbahasa sering dianggap
sebagai suatu kegiatan
yang berdiri sendiri. Hal
ini dibuktikan dari kegiatan pengajaran berbicara yang selama ini
dilakukan. Dalam praktiknya, guru bisa memberikan pengajaran berREDAKTUR: SIGIT HERMAWAN

Oleh :
Siti Kusniati, S.Pd.I., S.Pd.
Guru kelas 6 SDN Karanganyar Gunung 02 kota
Semarang
bicara dilakukan dengan
menyuruh murid berdiri
di depan kelas untuk
berbicara, misalnya bercer ita atau berpidato.
Siswa yang lain diminta
mendengarkan dan tidak
mengganggu. Akibatnya,
pengajaran berbicara
di sekolah-sekolah itu
kurang menarik. Siswa

yang mendapat giliran
merasa tertekan sebab
di samping siswa harus
mempersiapkan bahan
sering kali guru melontarkan kritik yang berlebih-lebihan. Sementara itu, siswa yang lain
merasa kurang ter ikat
pada kegiatan itu kecuali
ketika mereka mendapatkan giliran. (Haryadi &
Zamzani (1996: 59)).
Sehingga di sinilah
peran media dan metode
sangat penting digunakan untuk bisa mempelajari basa jawa dengan
baik dan benar. Metode
sebagaimana menurut
Sudjana merupakan perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran
bahasa secara teratur,
LAYOUT: ANAS BAHARUDIN

tidak ada satu bagian
yang bertentangan, dan
semuanya berdasarkan
pada suatu pendekatan tertentu. Pendekatan bersifat aksiomatis
yaitu pendekatan yang
sudah jelas kebenarannya, sedangkan metode
bersifat prosedural
yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah. (Sudjana,
2005:76).
Sehingga berdasar keterangan tersebut peran
metode pembelajaran
sangat penting bagi
pembelajaran. Dan penulis sebagai kelas 6 SDN
Karanganyar Gunung 02
kota Semarang menggunakan metode praktik
langsung agar siswa bisa
belajar basa jawa den-

gan mudah dan benar.
Langkah yang penulis
lakukan yaitu memberikan contoh siswa dengan menggunakan pacelathon atau percakapan
b a s a jaw a, k e m u d i a n
siswa praktik langsung
bicara di bawah pengawasan guru, guru
membetulkan jika ada
kosakata dan tutur kata
yang kurang tepat dan
yang terakhir siswa saling komunikasi dengan
bercakap cakap disesuaik a n d e n ga n t at a b a s a
jawa. Tentu semua langkah tersebut diharapkan
bisa meningkatkan hasil
belajar basa jawa siswa
karena dengan praktik
bicara langsung, bahasa
jawa mudah dipelajari
dan dipahami. (*)
e-mail: jatengpos@gmail.com
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BPH Migas dan PGN Uji Petik Jargas

Di Area Jawa Tengah-Jawa Timur
SURABAYA – BPH Migas melaksanakan
Kunjungan Kerja ke PGN Subholding Gas
Pertamina, Sales Operation Regional III
Jawa Bagian Tengah, Timur, & Balinusa
(PGN SOR III).
Salah satu kegiatan dalam
kunjungan tersebut adalah
melaksanakan Uji Petik untuk melihat keminatan dan
daya beli masyarakat atas
produk gas bumi yang disalurkan melalui jaringan gas
bumi PGN untuk segmen
rumah tangga (“RT”) dan
pelanggan kecil (“PK”).
Uji Petik di wilayah PGN
SOR III akan dilaksanakan di
Kota Surabaya, Kabupaten
Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo dan Kota
Semarang.

General Manager PGN
SOR III, Edi Armawiria
menjelaskan, PGN tengah
mengembangkan jargas
rumah tangga dan pelanggan kecil melalui program
Jargas Non-APBN untuk
mendukung pencapaian
target 1 Juta Sambungan
Rumah (SR) dan optimalisasi pemanfaatan gas bumi
untuk sektor lain demi mendukung pemanfaatan energi
bersih ramah lingkungan dimasa transisi energi saat ini.
Sejalan dengan hal tersebut,

PGN melakukan canvasing
market menengah ke atas
untuk program jargas nonAPBN dan produk baru jargas dengan layanan-layanan
tambahan.
“PGN dan BPH Migas
bersama-sama melakukan
Uji Petik untuk meninjau
keminatan masyarakat terhadap jargas non-APBN.
Melalui kegiatan ini, BPH
Migas juga memastikan
bahwa penyaluran gas bumi
di wilayah Jawa Timur dapat
tepat sasaran dan masyarakat dapat menerima benefit
atas gas bumi,” kata Edi,
saat pelaksanaan Uji Petik bersama BPH Migas,
(2/6/2022).
Wahyudi Anas selaku
Komite BPH Migas menambahkan, dalam kegiatan
Uji Petik Keminatan, BPH
Migas akan memberikan

insight peluang untuk mensinergikan dengan beberapa
lembaga lain sehingga daya
saing dapat berjalan dengan
positif.
Menurut Wahyudi, dasar
pelaksanaan pembangunan jargas adalah RPJMN.
Melalui jargas non-APBN
oleh PGN, Pemerintah berharap pembangunannya
dimaksimalkan agar dapat
memberikan nilai tambah
bagi masyarakat.
Di wilayah Jawa Tengah
dan Jawa Timur PGN SOR
3 telah mengelola 150.450
pelanggan rumah tangga
dengan wilayah persebaran
pelanggan meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan,
Kab. Blora, Kota Semarang,
Kota Magelang, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto,
Kab. Sidoarjo, Kab. Jombang,
Kab. Gresik, Kota Surabaya,

SIG Gelar Millennials
Gathering SIG Group 2022
JAKARTA - PT Semen Indonesia
(Persero) Tbk (SIG) menggelar
kegiatan Millennials Gathering
SIG Group 2022 sebagai ajang
silaturahmi bagi para generasi
muda (millennials) yang ada di
SIG Group. Millennials Gathering
SIG Group 2022 diselenggarakan
di Hotel Sheraton Jakarta pada
Selasa (31/5/2022). Kegiatan yang
diikuti oleh 252 millennials ini, dihadiri oleh Staf Khusus III Menteri
BUMN, Arya Sinulingga, Direktur
Utama SIG, Donny Arsal dan Direktur SDM dan Umum SIG, Agung
Wiharto.
Direktur Utama SIG, Donny Arsal
menyampaikan, SIG berkomitmen
mendukung pengembangan para
generasi muda agar dapat memiliki kapabilitas yang mumpuni.
Saat ini, komposisi karyawan SIG
Group adalah sebesar 48% dari
9.120 karyawan adalah milenial,
43% diantaranya berada di level
(band) 1, 2 dan 3, sebesar 23%
bagian top talen.
Menurutnya, pengembangan
itu dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan pengalaman
manajerial, sejalan dengan program Kementerian BUMN untuk
memberikan peluang dan panggung kepada milenial di SIG Group.
“Perusahaan akan memberikaan
kesempatan bagi karyawan untuk
melanjutkan pendidikan formal,
dari yang semula diploma 3 melanjutkan ke pendidikan strata 1 lalu
yang strata 1 ke jenjang strata 2,”
kata Donny Arsal.
Tantangan industri building material saat ini semakin ketat, hal ini

FOTO : IST/ANING KARINDRA/JATENG POS

GATHERING- Direktur Utama SIG, Donny Arsal pada acara Millennials
Gathering SIG Group 2022 di Hotel Sheraton Jakarta, Rabu (31/5).

mendorong semua untuk berpikir
kreatif dan inovatif, bagaimana
mencari dan mengoptimalkan
peluang serta mengubah tantangan menjadi kesempatan agar
perusahaan dapat terus eksis dan
berkembang.
“Kita semua menghadapi revolusi industri 4.0, era digitalisasi
dimana perkembangan teknologi,
informasi dapat mempermudah
dan mendukung implementasi
strategi serta capaian kinerja perusahaan jika disikapi dengan
baik. Adanya tantangan tersebut
menjadikan peran penting bagi
para milenial SIG Group, yang
diharapkan mampu memberikan
warna baru berupa ide serta pemikiran fresh nya, sehingga perusahaan dapat terus beradaptasi dan
berkembang,” ujar Donny Arsal.
Sementara itu, Staf Khusus III
Menteri BUMN, Arya M. Sinulingga
mendukung langkah SIG untuk

memberi kesempatan karyawannya untuk menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi.
Menurutnya saat ini dunia telah
berubah, Covid-19 telah merubah
situasi, lingkungan, SDM, serta cara
kerja turut berubah. Milenial harus
memiliki growth mindset, individu
yang percaya bahwa bakat dapat
terus berkembang, agar adaptif
dalam menghadapi distrupsi yang
terjadi.
“Saat ini banyak orang pintar di
Indonesia lulusan pendidikan dari
luar negeri, artinya persaingan semakin banyak. Maka transformasi
harus dilakukan seperti yang dilakukan Kementerian BUMN dengan
menjadikan direktur perusahaan
BUMN dari milenial, karena track
karirnya lebih cepat. Kedua, setelah
menduduki jawabatan direktur,
milenial tersebut dapat menjadikan
lingkungan perusahaan mengasikkan,” kata Arya Sinulingga. (aln/jan)
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UJI PETIK- BPH Migas dan PGN melaksanakan Uji Petik Jargas di Area Jawa Tengah-Jawa Timur.

Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo,
dan Kota Probolinggo.
Pengembangan 1 juta

jargas rumah tangga oleh
PGN selaku Subholding
Gas Pertamina diharapkan
dapat mencapai target dan

masyarakat dapat menerima
benefit praktis, aman, ramah
lingkungan, dan jaminan
pasokan 24/7. (aln/jan)

Kopdar Asik Komunitas
Genio di Piston Cafe Astra
Motor Center Semarang
SEMARANG – Honda Community Jawa Tengah mengadakan
kegiatan Kopdar Asik bareng
komunitas Honda Owner Genio
Semarang dan Paguyuban Honda
Semarang untuk membahas sosialisasi Honda Community ID
(HCID) serta training Safety Riding “Basic Skill Berkendara” yang
dilakukan di Piston Cafe Astra
Motor Center Semarang pada sore
tadi (31/5/2022).
HCID sendiri merupakan website identitas komunitas Honda
diseluruh Indonesia. Didalam
HCID, terdapat informasi terkait
kegiatan komunitas Honda dan
memiliki benefit yang besar bagi
setiap anggotanya seperti point
untuk mendapatkan merchandise
special dari Honda Community
dan masih banyak lagi keuntungan lainnya.
Kegiatan Kopdar ini diikuti
sebanyak 20 orang dan antusias
peserta semakin terasa saat mencoba asyiknya unit Riding Test All
New Honda Genio yang telah disiapkan sehingga seluruh anggota
komunitas dapat mencoba secara
bergantian di area parker dealer
Astra Motor Center Semarang.
Tidak berhenti sampai disana,
teman – teman komunitas juga
disuguhkan makanan dan minuman special dari Piston Cafe dan
ngobrol santai seputar komunitas
sambal menyampaikan harapan
– harapan kedepan, dan diakhiri
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KOPDAR GENIO- Riding Test All New Honda Genio.

dengan bermain games Quizizz
dengan hadiah Apparel Honda
untuk 2 orang pemenang.
Selanjutnya Ketua komunitas
Honda Owner Genio Semarang
bernama Ahmad Sodikin diundang untuk menjadi bintang tamu
pada acara live Instagram yang
disiarkan di @hondajateng untuk
membahas Fitur & Keunggulan All
New Honda Genio serta kegiatan
komunitas.
“Saat mencoba All New Honda
Genio ini, saya merasakan perbedaan seperti riding yang lebih
stabil dan empuk dengan adanya
ring ban berukuran 12 inci serta
ban yang lebih besar. Semakin
nyaman juga setelah charger
dipindah dibagian depan,” tutur
Ahmad.

Oke Desiyanto selaku Senior
Instruktur Safety Riding Astra
Motor Jateng yang juga menjadi
bintang tamu pada kegiatan Live
Instagram juga menjelaskan salah
satu keunggulan memukau dari
All New Honda Genio seperti
tampilan yang depan yang makin cakep dan menarik, sangat
cocok bagi anak – anak muda
#Gen_Eksis.
Kegiatan live Instagram @hondajateng yang berlangsung selama
1 jam ini ditonton sebanyak 859
penonton dan harapannya bikers
pecinta Honda dapat stay tune
terus pada Instagram resmi Main
Dealer Astra Motor Jateng karena
akan ada banyak kegiatan asik dan
menarik serta berhadiah special
setiap minggunya.(aln/jan)
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PENDIDIKAN merupakan
segala situasi hidup yang
mempengar uhi per tumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung
dalam segala lingkungan dan
sepanjang hidup. Pendidikan
merupakan proses mengubah
ingkah laku anak didik agar
menjadi manusia dewasa yang
mampu hidup mandiri dan
berada. Pendidikan adalah
menananmkan tingkah laku
atau kebiasaan yang baru.
Tujuan pendidikan nasional
yaitu Mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan
manusia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan
berbudi pekerti luhur, memiliki
keterampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian
mantap dan mandiri serta rasa
tanggung jawab kemasyaraka-

Make A Match Tingkatkan Keaktifan Belajar IPS
tan dan kebangsaan.
Kenyataan dalam pendidikan
sekarang ini terdapat banyak masalah yang pada saat
proses pembelajaran. Salah
satu masalah dari berbagai
masalah yang terdapat dalam
proses pembelajaran adalah
kurangnya aktivitas belajar
siswa. Begitu pula pelaksanaan
pembelajaran yang dilakukan di
SMPN 1 Klaten belum berlangsung dengan sempurna, masih ada beberapa kekurangan
sehingga menyebabkan aktivitas belajar tidak maksimal,
seperti pemanfaatan fasilitas
yang ada disetiap ruang kelas
yang ada di SMPN 1 Klaten
belum maksimal, penggunaan

model pembelajaran yang tidak
bervariasi, kurangnya aktivitas
belajar siswa dalam kegiatan
pembelajaran.
Memperhatikan tujuan
dan esensi pendidikan IPS,
sebaiknya penyelenggaraan
pembelajaran IPS mampu
mempersiapkan, membina,
dan membentuk kemampuan
siswa yang menguasai pengetahuan, sikap, nilai, dan kecakapan dasar yang diperlukan
bagi kehidupan di masyarakat.
Mengenai rendahnya aktivitas
belajar siswa dalam pembelajaran IPS pada siswa kelas VIID
SMPN 1 Klaten, maka salah
satu pemecahan masalah yang
dapat dilakukan oleh adalah

Oleh:
Sri Hartati, S.Pd
Guru IPS SMPN 1 Klaten

merubah proses pembelajaran
yang digunakan kearah pembelajaran yang mampu memberi
peluang dan mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa

dalam proses pembelajaran
yaitu salah satunya penerapan
model pembelajaran Make a
Match. Hal ini karena model
pembelajaran kooperatif tipe
Make a Match (mencari pasangan) mengandung unsur
permainan sehingga dapat
meningkatkan aktivitas belajar
siswa baik secara kognitif
maupun fisik. Tujuan diadakan
penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah model
pembelajaran Make a Match
dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa dalam mata pelajaran IPS pada siswa kelas VIID
SMPN 1 Klaten Tahun Pelajaran
2018/2019.
Tujuan dari model pembela-

jaran Make a Match adalah sebagai berikut:Pendalaman materi,
Penggalian materi, Edutainment.
Penerapan model ini dimulai
dengan teknik, yaitu siswa disuruh mencari pasangan kartu
yang meruapakan jawaban/
soal sebelum batas waktunya,
siswa yang dapat mencocokkan
kartunya diberi poin.
Penerapan model pembelajaran Make a Match diharapkan
mampu mengatasi kondisi ini
dan mampu meningkatkan
aktivitas belajar IPS. Alasan
dipilihnya model pembelajaran
Make a Match karena teknik ini
adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai
suatu konsep atau topik, dalam

suatu yang menyenangkan.
Dengan demikian aktiviats
belajar siswa juga akan lebih
meningkat, pembelajaran Make
a Match. Data yang diperoleh pada siklus I berupa data
aktivitas belajar siswa serta
data observasi terhadap guru
hasilnya dilakukan cros chek
untuk mengetahui kevalidan
data yang diperoleh.
Berdasarkan data hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan
model pembelajaran Make a
Match dapat meningkatkan
aktivitas dalam pembelajaran
IPS pada siswa kelas VIID
SMPN 1 Klaten Tahun Ajaran
2018/2019. Hal ini karena
model pembelajaran kooperatif
tipe Make a Match (mencari
pasangan).(*)
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PEMBELAJARAN IPS pada
hakikatnya suatu upaya pembinaan siswa baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Melalui
pembelajaran IPS diharapkan
pada akhirnya memiliki kesadaran
dan tanggungjawab yang tinggi
terhadap diri sendiri dan lingkungannya. IPS (Ilmu Pengetahuan
Sosial) merupakan perpaduan
berbagai ilmu sosial yang dikemas dengan sederhana, menarik,
mudah dimengerti untuk tujuan
pembelajaran (Seran, 2021).
Dengan adanya perpaduan
berbagai ilmu sosial materi IPS
menjadi sangat luas. Materi IPS
disajikan melalui bacaan yang
tergolong panjang dengan harapan materi yang luas dapat
dipelajari oleh siswa. Melalui
pembelajaran IPS kegiatan literasi
dapat tergali agar siswa memiliki
kemampuan berbahasa yang
WWW.JATENGPOS.CO.ID

Mudahnyaa Belajar IPS dengan Metode Pohon Pepi
mencakup kemampuan menyimak, membaca, berbicara, dan
menulis (Padmadewi, 2018).
Namun, pada praktiknya materi yang luas dengan penyajian
bacaan yang panjang bagi siswa
SD Negeri 2 Gombong Kelas V
B menjadi sangat sulit dipahami.
Begitu pula pada materi mengidentifikasi faktor-faktor penting
penyebab penjajahan dan upaya
bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Materi tersebut memerlukan waktu
lama untuk bisa memahami
isinya. Selain itu siswa harus
mengulang-ulang untuk dapat
memahami lebih mendalam.
Padahal daya baca siswa masih
tergolong rendah pada teks bacaan yang panjang. Karenanya,

penulis menerapakan metode
pohon peta pikiran (pepi) dengan
harapan siswa akan lebih mudah
memahami isi materi IPS.
Menurut DePorter dalam
Nuryaningsih (2021) peta pikiran adalah metode mencatat
kreatif yang memudahkan kita
mengingat banyak informasi.
Peta pikiran membantu siswa
menyusun informasi dan melancarkannya. Dengan membuat
peta pikiran akan mempermudah
siswa dalam mengingat dan
menyampaikan informasi yang
diperolehnya. Peta pikiran dapat
membantu seseorang mengembangkan keterampilan berbahasa
baik keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis
dengan cara menciptakan sebuah
REDAKTUR:BEJAN SYAHIDAN

Oleh:
Siti Rohmah
Sunarsih, S.Pd.SD
SD Negeri 2 Gombong
Kec. Gombong Kab. Kebumen

gambar.
Penulis menerapkan peta pikiran dalam bentuk gambar pohon
yang dilengkapi dengan variasi
warna, simbol, serta pola. Po-

hon pepi dibuat lebih indah dan
unik untuk merangsang siswa
dalam berkreasi. Dengan pohon
peta pikiran siswa lebih aktif dan
senang karena metode ini merupakan gabungan dari creative
thinking dan active learning. Lebih
dari itu, dalam penerapannya
pepi mampu mengoptimalkan
pemanfaatan otak kanan dan kiri.
Pembelajaran dengan pohon
pepi dibuat dengan menerapkan
beberapa fase yaitu fase identifikasi materi, kata kunci, serta
penjabaran singkat. Kegiatan
pada fase identifikasi materi
meliputi siswa membaca sekilas uraian materi tiap paragraf,
menentukan kalimat utama tiap
paragraf dengan cara diberi
garis bawah, serta mencatat

LAYOUT: BAYU S

informasi penting. Pada fase
penentuan kata kunci setiap
siswa mencari kata kunci setiap
kalimat utama yang telah ditemukan. Kata kunci ditulis pada
pohon pepi untuk memudahkan
siswa untuk mengingat informasi. Kata kunci ditulis untuk
mewakili materi yang dijabarkan. Sementara itu, kegiatan
pada tahap penjabaran singkat
meliputi menggambar pohon
lengkap dengan batang dan
ranting, pohon utama digunakan
untuk menulis tema utama/
besar dalam materi, batang
digunakan untuk menulis kata
kunci utama setiap paragraf. Sedangkan ranting untuk menulis
penjabaran singkat dari setiap
kata kunci utama. Untuk mem-

berikan variasi, setiap batang
dan ranting memiliki warna
yang berbeda. Selain lebih indah
dan menarik dapat pula untuk
memudahkan mengingat materi
berdasarkan warna. Batang dan
ranting dibuat sesuai dengan
lingkup materi yang dipelajari.
Berdasarkan kegiatan terbukti bahwa metode pohon pepi
(peta pikiran) mampu membuat
siswa lebih mudah memahami
materi IPS. Hal itu tampak pada
antusias siswa dalam membaca
materi yang dilanjutkan menulis
pada pohon pepi. Selain itu,
beberapa siswa menyatakan
menggunakan peta pikiran, materi lebih mudah difahami dan
tidak membutuhkan waktu lama.
Metode pohon pepi dapat direkomendasikan dalam pembelajaran
IPS karena mampu menciptakan
kemudahan dalam mempelajari
materi. (*)
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Media
VideoMakin
Mampu
Meningkatkan
Belajar
Anak
Matematika
Gayeng
dengan Metode
Quizizz
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kita dapat
mele- pembelajaran
pembelajaran,
Menurut
pilihan jawaban
terutama
kegiatan
karena
anak berbagai
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dapatlebih
login
ya
menggunakan
metode
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Berbagai macam aplikasi dipergunakan untuk mem- yang harus dijawab dan
pembelajaran dan inovasi buat permainan kuis inter- banyak lagi. Quizizz juga
pembelajaran yang dikem- aktif dalam pembelajaran di memberikan fitur “PR (peILMIAH
POPULER
bangkan oleh para penelitiARTIKEL
kelas baik itu
secara daring
kerjaan rumah)”, sehingga
dan para innovator untuk maupun tatap muka. Kuis in- pekerjaan rumah peserta
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sampaikan
dengan
hal ini
Satuan Pendidikan
Kecamatan
video
adalah
salah
satu alat
Ngaliyan
Kota
Semarang
media di jaman sekarang
didik dapat dikerjakan kapan saja dan dari mana saja.
Quizizz juga merupakan aplikasi pendidikan berbasis
game, membuat aktivitas di
ruang kelas menjadi inter-

Tingkatkan Prestasi Belajar
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Dengan
Model HOAC

Mengenal Pecahan
Melalui Media Konkret

PRESTASI belajar siswa kelas V
SD Negeri 1 Pucang Kecamatan
Bawang Kabupaten Banjarnegara
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Selamat dan Sukses HUT ke -10 Jateng Pos

2 JUNI 2022

JATENG POS
SABTU, 4 JUNI 2022

7

Menatap
Dasawarsa
Kedua
KAMIS (2/6/2022) menjadi momen penting bertepatan HUT ke-10
Harian Jateng Pos. Sepuluh tahun lalu koran Jateng Pos kali pertama
terbit dan beredar di seluruh kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
Koran ini sempat mengalami masa-masa sulit terutama saat kenaikan harga kertas dan pandemi COVID-19. Tetapi tetap bertahan di
saat koran lain banyak yang gulung tikar.
Kemudian berkembang di tengah berbagai tantangan dan perubahan zaman, kini Jateng Pos yang berjalan genap satu dasawarsa atau
dekade, bangkit meraih perkembangan dan kemajuan menginjak
dasawarsa kedua ini.
Bertepatan HUT ke-10 Jateng Pos, Kamis 2 Juni 2022, kami menggelar tasyakuran dan doa bersama pimpinan dan seluruh karyawan.
Dilanjutkan Open House dihadiri para relasi dan klien perusahaan,
diantaranya dari para pengelola hotel dan instansi pemerintahan.
Simak galeri foto-foto para tamu yang datang memberikan ucapan
berikut ini. Atas nama managemen dan karyawan Jateng Pos kami
mengucapkan terima kasih atas support dan doanya. (abdul muiz)
SATU DASAWARSA: Momen perayaan HUT ke-10 Jateng Pos digelar penuh kebersamaan dan kesederhanaan di Kantor Pusat
Jateng Pos Jalan Bukit Sari Raya Semarang, Kamis (2/6/2022).

FOTO-FOTO:ISAL/JATENGPOS

TASYAKURAN DAN DOA BERSAMA: Potong tumpeng oleh Direktur Jateng Pos Bejan Syahidan diberikan kepada Pemimpin Redaksi Abdul Muiz disaksikan jajaran managemen dan karyawan.

Hotel Pandanaran Semarang

Ucapan selamat HUT ke 10 Jateng Pos dari
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jateng

Ucapan selamat HUT ke 10 Jateng Pos dari
Metro Park View Hotel

Ucapan selamat HUT ke 10 Jateng Pos dari
Mbak Ita, Wakil Walikota Semarang

Ucapan selamat HUT ke 10 Jateng Pos dari
Astra Motor

REFLEKSI SATU DASAWARSA: Direkur Jateng Pos Bejan
Syahidan menyampaikan sambutan kilas balik Jateng
Pos saat tasyakuran.

Patra Hotel & Convention Semarang

Alfamart

Awann Sewu Boutique Hotel Semarang

Hotel Noormans Semarang

Dafam Hotel Management &
Hotel Dafam Semarang

PO Hotel Semarang

Nurul Wakhid perwakilan Koni Semarang.

Grand Candi Hotel Semarang

Horison Nindya Hotel Semarang

Hotel Golden City Semarang

Quest Hotel Simpang Lima Semarang

Kelas Literasi Guru Jateng

ASTON Inn Pandanaran Hotel

HARRIS Hotel Sentraland Semarang

Oaktree Hotel Semarang

Metro Park View Hotel Kota Lama Semarang

Louis Kienne Pemuda Hotel Semarang

PT Mandom Indonesia Surakarta
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Dirjen Minta Kebut Proyek Triliunan
KILAS

Di Batang, KPK Pelototi Dana Desa
BATANG – Di Kabupaten Batang, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mulai memantau penggunaan Dana Desa. Itu di ungkap oleh
Ketua Korwil III KPK RI, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama. Pengawasan dilakukan karena pengelolaan dana desa rawan terjadi korupsi.
“Pengawasan dari KPK karena saat ini dana desa yang disalurkan pemerintah cukup besar. Misalnya di Kabupaten Batang mendapat alokasi
dana desa Rp 200,1 Miliar,” jelas Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama.
Sejak 2015, KPK menemukan ada 14 potensi persoalan dalam
pengelolaan dana desa. Meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan
kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia.
“Aspek melencengnya penggunaan dana desa di Jawa Tengah ini
biasanya karena para kepala desa punya jiwa memiliki dana desa.
Padahal semua uang itu hak masyarakat desa untuk pembangunan.
Contohnya, kepala desa biasanya menyimpan uang dana desa di
rekening pribadinya, bukan di rekening Pemerintah Desa,” tuturnya.
Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang
dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. “Oleh
karena itu, saya meminta membentuk sarana pengaduan masyarakat
dalam mengawasi penggunaan dana desa dan harus mempublikasi
laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa dengan cara
menempelkan data itu di depan kantor Pemerintah Desa,” beber Ujang
seraya berharap kepada kepala desa di Kabupaten Batang tidak ada
yang menyelewengkan dana desa. (didik)

Ratusan Atlet Ikut Prakualifikasi
PEKALONGAN - Sebanyak 138 orang atlet cabang olahraga Bridge
mengikuti Prakualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa
Tengah yang digelar KONI Jawa Tengah bersama Pengprov Pengurus
Provinsi (Pengprov) Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) dan
Pemkot Pekalongan di Sahid Mandarin Convention Centre, Kamis
(2/6). Acara dibuka oleh Ketua KONI Jawa Tengah, Bona Ventura,
dan dihadiri Kepala Dinparbudpora Kota Pekalongan, Sutarno, KONI
Kota Pekalongan, Eddywan serta jajaran GABSI.
Ketua KONI Jawa Tengah, Bona Ventura menyampaikan apresiasi
atas prakualifikasi Porprov Jateng. Babak praporprov dicanangkan secara resmi mulai Juni ini untuk menyiapkan atlet-atlet di masing-masing
kabupaten/kota dalam Porprov Jawa Tengah Tahun 2023 mendatang
sekaligus pra Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) Tahun 2024 yang
rencananya akan digelar di Sumatera Utara (Sumut). “Kegiatan prakualifikasi ini kami nilai sangat tepat untuk menyiapkan atlet-atlet bridge
terbaik masing-masing daerah untuk berlaga di Porprov Jawa Tengah
maupun di PON 2024 mendatang,” kata Bona.
Dia optimis atas kemampuan para atlet-atlet Jawa Tengah
jika diasah sejak dini akan lebih maksimal lagi prestasinya. KONI
Jateng mendukung semua cabor untuk bisa dioptimalkan. “Kami
harapkan atlet daerah yang berprestasi, mampu bicara di ajang
PON Sumut,” tegasnya.
Sedangkan Kepala Dinparbudpora Kota Pekalongan Sutarno dan
Ketua KONI Kota Pekalongan, Edyywan menilai, Kota Pekalongan punya
banyak atlet yang berpotensi masuk PON maupun Seagames. Pada
pertandingan Seagames belum lama ini, lewat cabor selam, atlet asal
Kota Pekalongan menyumbang medali perak dan perunggu. Untuk
PON 2021 di Papua lalu, Kota Pekalongan mengirimkan 3 cabor yakni
billiard, taekwondo, serta selam yang menyumbang 3 medali emas, 1
perak, dan 5 perunggu. (Laila/didik)

LAILAYUL MAFIYAH/PANTURA

TINJAU PROYEK - Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko bersama Wali Kota Pekalongan
mengunjungi proyek pengendalian banjir rob di Slamaran.

PEKALONGAN - Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR
RI) Ir Jarot Widyoko meninjau proyek pengendalian
banjir dan rob Sungai Loji-Banger (Paket 1) di proyek
pembangunan kolam tambat labuh di Slamaran, Kota
Pekalongan, Kamis sore (2/6).
Tampak juga Wali Kota Pekalongan H Afzan Arslan, Sekda
Hj. Sri Ruminingsih, Kepala Dinas

PUPR Kota Pekalongan Bambang
Sugiharto dan Kepala Bappeda
Kota Pekalongan Cayekti.

Dirjen SDA, Jarot mengakui,
proyek penanganan banjir rob
yang terdiri dari tiga paket banyak kendala di lapangan. Tapi,
berkat kerja sama dari bebagai
pihak baik pemerintah pusat,
pemda, dan pihak konstruksi/
konsultan semua kendala dapat
teratasi. “Targetnya memang
september 2023 rampung, Tapi
saya minta untuk dipercepat.
Sebab, kita tak bisa rediksi kapan rob datang,” terang Jarot.

Pekerjaan pengendali banjir rob
meliputi paket I, II dan III, serta
pekerjaan Supervisi Pengendalian Banjir dan Rob Sungai
Loji-Banger Pekalongan dengan
anggaran Rp 1,24 Triliun.
Jarot mengaku akan mengevaluasi pekerjaan, SDM dan
peralatannya. Jarot meminta
agar kontraktor menambah shift
kerja. DPUPR Kota Pekalongan
juga harus membantu. “Percepatan nanti akan saya evaluasi
termasuk SDM dan peralatannya. Kemudian kaitannya dengan
kapal di sini harus dimanage
dengan baik. Dari dinas terkait
siap untuk membantu memanage kapal, saya harap berjalan
lancar.,” tukas Jarot.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, H Afzan Arslan menyampaikan penanganan banjir
rob juga dibantu dari provinsi.
Wali Kota Pekalongan mengaku
sudah bertemu Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo terkait
banjir rob. “Tadi Pak Gubernur
rapat evaluasi pembangunan
penanganan rob di Jawa Tengah
terutama Semarang, Demak, Kota
Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan,” ujar Wali Kota. Dia juga
bersyukur, Dirjen SDA Kemenangan PUPR brerkunjung meninjau
pengerjaan pengendalian banjir
dan rob. ”Mudah-mudahan nantinya dapat mengurangi banjir
rob,” tukas Wali Kota. Saat ini,
progres pekerjaan pengendali
banjir rob sudah 12,5 persen.
(Laila/didik)

Marak Wabah Penyakit, Hotel Sapi Sepi
BATANG - Mewabahnya virus
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada
hewan berkuku belah,, berdampak
pada sepinya sapi sapi yang transit
di penginapan atau hotel yang khusus
disinggahi sapi, di sepanjang jalur
pantura, Kecamatan Tulis, Kabupaten
Batang. Berbeda ketika sebelum PMK
mewabah, ratusan sapi dari Bali dan
Jawa Timur singgah di penginapan
khusus hewan itu. “Jelang Idul Adha, biasanya Hotel Sapi kami penuh ratusan
sapi. Tapi karena adanya wabah PMK,
sekarang ini jadi sepi,” cetus pemilik
Hotel Sapi, Ahmadin, Rabu (1/6).
Sebelum wabah PMK terjadi di
Jawa Timur, biasanya banyak sapi

dari Jawa Timur yang dibawa
ke Jawa Barat dan DKI Jakar ta.
Biasanya, sapi sapi itu diinapkan di
Hotel Sapi di Pantura Batang untuk
istirahat. Namun, adanya wabah
PMK membuat pengiriman sapi jauh
berkurang karena ada pembatasan.
“Sebelum wabah PMK, biasanya ada
30-50 ekor sapi yang menginap..
Menjelang Hari Raya Kurban, bisa
mencapai 100 an ekor sapi yang
menginap setiap harinya. Sapi-sapi
itu ya biasanya menginap sehari
semalam, dan dikasih minum jamujamuan dan telur agar daya tahannya bagus. Besoknya melanjutkan
perjalanan ke Jakarta, Jawa Barat,”

tutur Ahmadin.
Sebelum PMK, Ahmadin mengaku
bisa mendapat penghasilan Rp 600
ribu per harinya untuk setiap kali menerima sapi yang transit. Namun kini,
penghasilanya tak menentu karena
hanya sedikit sapi yang dikirim dari
Jawa Timur ke Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Dislutkannak Batang Syam Manohara
mengatakan, untuk mengantisipasi
penyebaran PMK ke hewan ternak
lain, Dislutkannak bersama tim Satgas Pangan Polres Batang juga terus
melakukan pemantauan. Termasuk
ke Hotel Sapi atau penginapan

hewan, untuk memastikan tidak ada
pengiriman sapi dari daerah rawan
PMK, seperti Jawa Timur. “Kalau ada
yang terkonfirmasi terpapar hewan
langsung dipulangkan ke daerah
asal,” tukasnya.
Saat ini, di Kabupaten Batang sedikitnya ada 154 ekor sapi terindikasi
PMK. “Kami kewalahan menangani
ternak yang terkonfirmasi PMK,
apalagi terbatasnya obat-obatan dan
Alat Pelindung Diri (APD) serta petugas,” tuturnya. Langkah yang telah
dilakukan dengan meminta kiriman
bantuan obat-obatan dan vaksin
untuk ternak, APD serta disinfektan.
(Heri/didik)
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Tingkatkan Kemampuan Menulis Deskripsi dengan Kegiatan Sahabat Pena
KETERAMPILAN menulis
merupakan salah satu jenis
keterampilan berbahasa yang
harus dikuasai oleh peserta
didik, khususnya kelas tinggi.
Menulis sebagai keterampilan
berbahasa tidak bisa lepas
dari aspek-aspek keterampilan
bahasa lainnya. Pengalaman
dan masukan yang diperoleh
dari menyimak, berbicara, dan
membaca akan memberikan
kontribusi berharga dalam
menulis deskripsi. Menurut
Ahmad Rofi’uddin dan
Darmiyati Zuhdi (1999:159)
keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan
menuangkan pikiran, gagasan,
pendapat tentang sesuatu,
tanggapan terhadap suatu
pernyataan keinginan, atau pe-

ngungkapan perasaan dengan
menggunakan bahasa tulis.
Jadi untuk melatih peser ta
didik agar memiliki kemampuan yang baik dalam menulis
deskripsi peserta didik perlu
diberi stimulus-stimulus yang
nantinya dapat meningkatkan
semangat peserta didik dalam
menuangkan gagasan baru
pada sebuah teks tulisan.
Pada kelas VI SD Negeri
1 Rawaheng beberapa peserta didik mengalami kendala dalam muatan pelajaran
Bahasa Indonesia dengan
kompetensi menulis deskripsi. Hal ini disebabkan anak
memiliki keterbatasan ide
ataupun gagasan tentang
suatu topik yang dibahas. Oleh
karena itu guru mencari solusi

bagaimana cara agar peserta
didik melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan
dapat menumbuhkan ide-ide
yang dapat dituangkan dalam tulisan deskripsi. Untuk
mengatasi kesulitan menulis
deskripsi kelas VI SD Negeri 1
Rawaheng, guru menerapkan
pembelajaran Sahabat Pena.
Pembelajaran sahabat pena
merupakan pembelajaran berbasis fun learning yang memberikan kesempatan pada
peserta didik untuk meningkatkan kemampuan Bahasa
terutama dalam keterampilan
menulis. Menulis surat kepada
sahabat pena memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk berkomunikasi secara
efektif untuk mengekspresikan

Oleh:

Sukini, S.Pd.SD
Guru SD Negeri 1
Rawaheng

gagasan, pikiran, dan topik
tertentu. Menurut Awalludin
(2010:15) surat merupakan
sarana komunikasi ter tulis
untuk menyampaikan suatu
tujuan kepada pihak lain.
Saling bertukar surat dengan

sahabat pena ini dilakukan
satu orang dengan teman
yang lain untuk ber teman
dengan seseorang yang belum
pernah ditemui sebelumnya.
Dalam studi ini peserta didik
bertukar surat dengan peserta
didik kelas VI dari sekolah lain
kecamatan yang telah ditunjuk
oleh guru.
Kegiatan sahabat pena
dapat menumbuhkan komunikasi yang otentik dan
memotivasi peser ta didik
untuk menulis ide-ide yang
ada dalam pikirannya. Peserta
didik dapat menceritakan sekolahnya, keluarganya, hobi,
cita-cita dan cerita lain kepada
sahabat penanya. Dengan
cara ini peser ta didik akan
bersemangat menulis surat,

memotivasi peserta didik untuk mempelajari bentuk-bentuk yang benar dalam tanda
baca, tata bahasa, dan kosa
kata baru yang terkait dengan
kehidupan mereka.
Teknis pelaksanaan pembelajaran sahabat pena ini
diawali dengan kesepakatan antar guru kelas VI, bisa
dilakukan antar sekolah lain
kecamatan, dalam hal ini guru
bebas menentukan sekolah
lain dengan per timbangan
sekolah yang jaraknya tidak
terlalu dekat agar antar peserta didik belum saling mengenal
sebelumnya. Sebelum surat
dikirim, pesera didik menyerahkan surat kepada guru,
kemudian guru menyor tir
surat, hal ini dilakukan untuk

mengantisipasi isi dari surat
yang ditulis oleh peserta didik
tidak menyimpang dari topik
pembelajaran. Kemudian guru
membawa surat itu kepada
sekolah yang sudah disepakati
untuk bertukar surat. Setelah
diterapkannya pembelajaran
sahabat pena, terdapat beberapa kemajuan yang diharapkan , terutama pada
kemampuan peser ta didik
dalam kosa kata baru dan tata
bahasa yang semakin baik.
Dengan kegiatan sahabat pena
dapat diambil kesimpulan
bahwa pembelajaran dengan
kegiatan sahabat pena dapat
meningkatkan kemampuan
menulis deskripsi peser ta
didik kelas VI SD Negeri 1
Rawaheng. (*)
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Teman Sebaya Tingkatkan Keterampilan Bola Voli Siswa
PENJASKES adalah salah
satu mata pelajaran yang
sangat digemari oleh siswa.
Selain dilakukan di luar kelas,
penjaskes biasanya juga
sebagai bagian dari siswa
untuk melepas penat setelah
berkutat dengan pembelajaran di dalam kelas yang
masih kaitannya dengan
berpikir dengan serius.
Namun, agar penjaskes
selalu bisa menjadi mata
pelajaran favorit siswa tidak
mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Sebagai guru hendaknya selalu
meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan agar bisa
menjaga frekuensi pembelajaran selalu menyenangkan
dan menggembirakan dengan siswa.

Te n t u s a j a m e n j a g a
kondisi selalu prima sangat
utama bagi guru penjaskes, karena kita semau juga
bahwa tujuan pembelajaran
penjaskes khususnya di sekolah dasar adalah untuk
bisa menjaga Kesehatan jasmani dan rohani siswa. Hal
ini sesuai dengan pendapat
dari Samsudin, bahwa penjaskes adalah suatu proses pembelajaran melalui
aktivitas jasmani yang di
desain untuk meningkatkan
suatu proses pembelajaran
yaitu mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran
jasmanai pengetahuan dan
prilaku untuk sehat dan aktif,
kecerdasan emosi dan sikap
spor tif. Dalam praktiknya
untuk meningkatkatkan per-

tumbuhan dan perkembangan seluruh ranah dalam
pendidikan jasmani seper ti
kognitif, afektif dan psikomotorik pada siswa. Melalui
pengajaran olahraga dengan
meningkatkan keterampilanketerampilan gerak, tujuan
pendidikan jasmanai dapat
dicapai dengan maksimal.
(Samsudin, 2008: 2).
Penulis sebagai gur u
Penjasorkes SD Negeri Krapyak Kecamatan Semarang
Barat Kota Semarang, juga
berusaha melakukan pembelajaran yang mampu mengakomodir agar siswa dan
guru bisa selalu lancar dan
senang dalam pembelajaran
penjaskes. Ar tinya siswa
bisa menerima pembelajaran
dengan baik dan guru juga

Oleh:

Tina Malinda, S. Pd.
Guru Penjasorkes SD
Negeri Krapyak, Kecamatan
Semarang Barat,
Kota Semarang

bisa menjadi fasilitator yang
baik bagi siswa.
Salah satu usaha yang
penulis lakukan adalah dengan
menggunakan metode pembelajaran yang variatif agar
siswa selalu dalam kondi-

si prima. Metode menurut
Sudjana adalah perencanaan
secara menyeluruh untuk
menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur,
tidak ada satu bagian yang
bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu
pendekatan tertentu. Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu
pendekatan yang sudah jelas
kebenarannya, sedangkan
metode bersifat prosedural
yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah.
(Sudjana, 2005:76).
Dan hemat penulis
metode yang tepat digunakan adalah metode Teman
Sebaya. Ya, metode ini hemat penulis sangat cocok
digunakan pada permainan
bola besar pada siswa se-

kolah dasar, khususnya kelas
tinggi. Yang penulis rasakan
dengan adanya penggunaan
metode teman sebaya ini
adalah, siswa semakin senang belajar bola voli, karena
kita semua tahu bahwa yang
merupakan olahraga mayoritas adalah sepak bola.
Kemudian, siswa juga lebih
mudah dalam mempraktikkan permainan bola voli
dalam teknik dasar ataupun
cara yang digunakan, mulai dari pasing, smash dan
teknik lainnya.
Dan keuntungan lainnya
penerapan metode teman
sebaya adalah komunikasi
antara guru dengan siswa,
siswa dengan gur u, dan
siswa dengan siswa semakin
baik. Karena di sini ikatan

tim semakin kuat karena ada
penanaman kekeluargaan
dan kekompakan pada teman
sebaya.
Adapun langkah pembelajaran yang penulis gunakan
adalah per tama pemberian
materi ajar, kemudian siswa
bersama guru mempelajari
teori dari permainan bola
voli, dan yang ketiga guru
mempraktikkan dengan salah
satu siswa untuk latihan
teknik dasar dalam bola voli.
Dan yang berikutnya guru
memandu siswa untuk saling
kelompok berpasangan untuk melakukan teknik teman
sebaya. Harapannya dengan
adanya metode teman sebaya tersebut, keterampilan
permaianan bola voli siswa
meningkat. (*)
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Kloter I Masuk Donohudan Dilepas Gubernur Jateng
BOYOLALI - Kelompok terbang (Kloter) I Jemaah Calon
Haji (JCH) telah masuk di asrama haji Donohudan,
Boyolali. Kedatangan Kloter dari Kabupaten Pati
dengan jumlah jemaah 356 orang ini lebih cepat 30
menit dari jadwal semula, pukul 07.30 WIB.
"Kloter 1 dari Kabupaten Pati tiba di asrama haji
Donohudan tadi pukul 07.30
WIB. Jumlahnya komplit 356
jemaah. Dari tes swab PCR
sebelum berangkat ke sini InsyaAllah negatif semua," kata
Koordinator Humas Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) Embarkasi Solo, Sarip
Sahrul Samsudin, Jumat (3/6).
Swab PCR ini menjadi
syarat wajib bagi seluruh JCH
dan dilakukan di daerah asalnya. Swab PCR dilakukan 72 jam
sebelum ke Embarkasi Solo.
Setibanya di Asrama Haji
Donohudan, para jemaah
diterima di gedung Jeddah
untuk dilakukan serah terima

Kloter 1 dari
Kabupaten Pati
tiba di asrama haji
Donohudan tadi pukul
07.30 WIB. Jumlahnya
komplit 356 jemaah.
Dari tes swab PCR
sebelum berangkat ke
sini Insya Allah negatif
semua.
SARIP SAHRUL SAMSUDIN
Koordinator Humas PPIH)
Embarkasi Solo

dari panitia haji daerah ke
PPIH. Kemudian jemaah men-

ADE UJIANINGSIH/JATENGPOS

MASUK ASRAMA : Jemaah haji Kloter I dari kabupaten Pati masuk asrama haji Donohudan Boyolali.

jalani pemeriksaan kesehatan
sebelum masuk ke kamarnya
masing-masing untuk istirahat
di gedung Mekkah.
"Nanti akan dibagikan living
cost, gelang dan pasport dan
dilaksanakan pembinaan Karu
(ketua regu) dan Karom (ketua
rombongan), sama pemantapan
petugas Kloter," imbuh Sarip.
Kloter I ini diberangkatkan
ke Arab Saudi, Sabtu (4/6) pukul
00.30 WIB. Sebelumnya mereka
dijadwalkan dilepas oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo,
Jumat malam pukul 21.00 WIB,
di Asrama Haji Donohudan.
Salah seorang jemaah calon
haji, Mulyanto, mengaku sangat
senang akhirnya diberangkat
naik haji. Setelah tertunda selama 2 tahun akibat pandemi
COVID-19. "Alhamdulillah,
senang sekali akhirnya saya dan
ibu saya bisa berangkat haji,"
kata Mulyanto. (Dea/rit)

Peringati Dies Natalis ke - 36

STIE Semarang Bersiap Menuju Universitas

RITA HIDAYAT/JATENG POS

DILEPASKAN : Pelepasan balon peringatan Dies Natalis ke-36 Tahun STIE Semarang oleh Ketua
Yayasan Pendidikan Koperasi (Yapenkop) Wanuri SE MM

SEMARANG - Ketua STIE SEMARANG, Dr St Sunarto MS mengatakan, di usia ke 36 Tahun STIE
Semarang makin kokoh untuk
memberi layanan pendidikan bagi
bangsa dan negara.
''Untuk itu kami ingin mengembangkan lembaga kami dari program sarjana (S1) yang sekarang
telah bisa membuka Program Studi
(Prodi) S2 yakni Magister Manajemen, ke depan akan membuka
program Doktor atau S3. Ke depan,
kami juga berproses untuk perubahan status dari Sekolah Tinggi
menjadi universitas,'' jelasnya,
Jumat (3/6) saat acara pembukaan
rangkaian Dies Natalis ke-36 Tahun
STIE Semarang.
Menurutnya, Prodi Magister
yang telah mendapat Surat Keputusan (SK) ijin pembukaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi (Mendikbudristek),
lebih berkonstrasi pada pendidikan
magister manajemen SDM, digital

marketing, kewirausahaan dan
manajemen pemerintahan.
Wakil Ketua Panitia Dies Natalis
Dr Rokhmad Budiyono mengatakan,
dalam rangka Dies Natalis, digelar
sejumlah kegiatan. Di antaranya,
workshop pembelajaran kreatif dan
inovatif, bazar, webinar perekonomian kreatif pasca pandemi, festival
band untuk tingkat SMA, seminar
pasar modal, webinar perpajakan,
ziarah ke makam pendiri, kegiatan
sosial donor darah dan pada 11 Juni
akan dimeriahkan dengan konser
penyanyi Ibu Kota, Tulus bertempat
di Klenteng Sam Po Kong.
Dikatakan dia, Dies Natalis
tidak lepas dari peran serta alumni yang saat ini banyak duduk
pada sejumlah jabatan penting
pemerintahan. Para alumni juga
merupakan memberikan konstribusi besar untuk input mahasiswa
S2 manajemen."Alumni yang saat
ini menduduki jabatan penting
pemerintahan dan perusahaan

ternama, mereka banyak yang telah
menjadi manajer, supervisor atau
jabatan strategis lainnya. Selain
itu lulusan S2 Manajemen juga
banyak yang ingin menjadi dosen,"
ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan
Pendidikan Koperasi ( Yapenkop) Wanuri SE MM mengatakan,
yayasan akan selalu men-support dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang maksimal. ”Kami juga selalu memegang
amanat pendiri yayasan, di mana
STIE Semarang bisa menjadi candradimuka gerakan ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Sejumlah program juga menjadi prioritas. Menurutnya, untuk
program jangka pendek adalah
penerimaan mahasiswa baru untuk
Magister Manajemen dan pemantapan dengan suport sarana.
Untuk jangka menengah adalah pembukaan S3 dan perubahan
status menjadi universitas.(bis/rit)
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Tujuh Langkah Meningkatkan Minat Belajar Matematika
PANDEMI covid-19 telah
mengubah pola belajar
siswa sehingga menyebabkan menurunnya minat
belajar siswa. SMP Negeri
40 Purworejo merupakan
salah satu sekolah yang
terdampak akibat pandemi
covid-19 ini. Oleh karena
itu diperlukan upaya untuk meningkatkan minat
belajar matematika selama pelaksanaan pembelajaran. 7 Strategi untuk
memotivasi siswa belajar
matematika seperti yang
dikemukaan oleh Coiruninsya Tisa (2018) menjadi
salah satu alternatif yang
dapat digunakan dalam
pembelajaran materi penerapan teorema pythagoras
untuk menyelesaikan masalah pada bangun ruang.
Langkah 1: Bersemangat

ketika mengajar matematika. Guru masuk kelas dengan penuh semangat dan
melaksanakan pembelajaran di kelas dengan penuh
semangat. Bentuk nyata dari
semangat guru bisa ditunjukkan dengan membawa
model-model bangun ruang, model-model segitiga,
atau menggunakan power
point dalam melaksanakan
pembelajaran.
Langkah 2: Perhatikan celah materi yang tidak dipahami siswa. Guru
harus mengetahui materi
apa yang tidak dipahami
siswa untuk meningkatkan
keinginan mereka belajar
lebih banyak. Memberikan
masalah untuk dicari jalan
penyelesaiannya secara
berkelompok dengan konsep yang telah diberikan

tanpa melihat contoh yang
sudah diberikan.
Langkag 3: Temukan
pola atau cara khusus.
Diberikan benda berbentuk balok, kemudian siswa
diminta untuk menentukan panjang diagonal sisi
dari balok tersebut. Secara
berkelompok siswa akan
menghitung panjang diagonal sisi dari balok yang
telah ditunjukkan oleh guru.
Penyelesaian yang dilakukan oleh siswa bebas, hal
tersebut sebagai upaya untuk menumbuhkan keratifitas siswa dalam menyelesaikan suatu masalah.
Langlah 4: Memberi
tantangan pada siswa.
Diberikan benda berbentuk balok, kemudian siswa
diminta untuk menentukan
panjang diagonal ruang

Oleh:

Painah
Guru Matematika SMP
Negeri 40 Purworejo

dari balok tersebut. Jika
siswa sudah menguasai
materi teorema pythagoras,
maka siswa akan menghitung panjang rusuk dari
balok kemudian menerapkan teorema pythagoras untuk menentukan
panjang diagonal ruang
balok tersebut. Jika siswa

menggunakan logika atau
kemampuan bernalarnya,
maka siswa akan menggunakan penggaris dan
langsung mengukur panjang diagonal ruang dari
balok tersebut.
Langkah 5: Memberi
contoh pengaplikasian
matematika dalam dunia
nyata. Siswa akan menghitung panjang diagonal
ruang kelas menggunakan
teorema pytahgoras,
kemudian akan memberikan penjelasan terkait
dengan konstruksi bangunan kelas yang kokoh.
Hasil pengitungan panjang diagonal ruang kelas
semua kelompok sama,
namun untuk penjelasan konstruksi bangunan
yang kokoh masing-masing kelompok belum sama.

Guru memberikan penguatan bahwa salah satu
cara untuk membuat bangunan yang aman dan kokoh dengan menerapkan
teorema pythagoras.
Langkah 6: Ceritakan
sejarah terkait. Siswa diberikan tugas untuk mencari
penemu teorema pythagoras melalui internet. Secara
individu, siswa mencari
sejarah teorema pythagoras
dan hasilnya dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, beberapa siswa secara
bergantian membacakan
sejarah teorema pythagoras
di depan kelas dan siswa
yang lain memperhatikan
dengan seksama. Setelah
beberapa siswa membacakan sejarah teorema pythagoras, guru memberikan
penguatan terkait sejarah

teorema pythagoras.
Langkah 7: Menggabungkan teknologi dalam
kegiatan belajar. Siswa
diberikan tugas untuk
menghitung panjang diagonal sisi dari semua ruang di
rumah masing-masing dengan menggunakan bantuan
kalkulator atau komputer.
Minimal ruang tamu, ruang
makan, kamar tidur, dan
kamar mandi. Hasil penghitungan dituliskan beserta
alat bantu yang digunakan,
bisa kalkulator, komputer
atau yang lainnya.
Demikian 7 langkah
yang dapat dijadikan salah
satu alternatif pembelajaran
di masa pemulihan pasca
pandemi covid-19 untuk
menumbuhkan minat belajar matematika. Selamat
mencoba. (*)

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Keyword Method Tingkatkan Pembelajaran Kosakata Bahasa Indonesia Siswa SD
KOSAKATA mempunyai
peranan yang penting terhadap kemampuan berbahasa seseorang. Kosakata
berfungsi untuk membuat
kalimat dan mengutarakan
isi, pikiran, gagasan, dan
perasaan dengan baik secara lisan maupun secara
tulisan.
Pada hakekatnya kosakata merupakan modal
pokok dalam setiap kegiatan baik itu meliputi kegiatan dalam pergaulan maupun kegiatan dalam proses
pembelajaran. Menurut
Keraf (1996:65), Agar
memudahkan dalam berkomunikasi dengan masyarakat lain, setiap orang
perlu memperluas kosakatanya serta perlu menambah perbendaharaan kata
dalam bahasanya.
Namun, kenyataan di
lapangan khususnya di
Sekolah Dasar, dalam pemwww.jatengpos.co.id

belajaran kosakata Bahasa
Indonesia ditemukan bahwa pembelajaran kosakata
bahasa Indonesia belum
memuaskan. Menurut para
siswa, kosakata bahasa Indonesia baru merupakan
hal yang menarik, tetapi
kegiatan belajar kosakatanya menjenuhkan karena
selama ini mereka sekedar
menjadi pendengar dan
pencatat saja, tidak ada kegiatan yang menuntut aktivitas siswa secara interaktif.
Banyak siswa sekolah dasar
cenderung belum menunjukkan respon yang positif
terhadap pembelajaran
kosakata bahasa Indonesia.
Strategi keyword method merupakan suatu
strategi menghafal yang
membantu para siswa untuk belajar informasi baru
dengan menghubungkan
kemudian mendapatkan
informasi baru.

Menurut Tierney and
Dishner (1990:283) salah
satu strategi yang memberi banyak peluang untuk
menggerakkan aktivitas
dan interaksi siswa dalam
rangka meningkatkan penguasaan kosakata adalah
metode keyword method. Strategi ini merupakan
suatu strategi menghafal yang membantu para
siswa untuk belajar informasi baru dengan menghubungkan kata kunci
dengan gambaran atau
bayangan visual interaktif untuk kemudian dapat
mengingatnya.
Pertama, para siswa
harus mengkode ulang
atau mengubah bentuk
kata yang tidak dikenal ke
dalam kata kunci yang lebih
bermakna agar terlihat atau
berbunyi seperti kata asli.
Sebagai contohnya adalah kata jambangan,yang

Oleh:

Ryan Kurniawan, S.Pd
Mahasiswa PPG Prajabatan
UAD Tahun 2022

berarti dapat diminum.
Kata jambangan dikode
ulang ke dalam kata yang
lebih umum yaitu tempat yang berisi air dinginyang berada di depan kita
setelah kita menyeberang
suatu padang pasir yang
panas. Dengan menentukan pengkodean ulang
dan menghubungkannya,
para siswa kini mampu
menggunakan kata kunci

REDAKTUR : RITA HIDAYATI

tersebut untuk mendapatkan kembali makna yang
benar ketika mereka menemukan kata baru. Dengan
kata lain, ketika melihat
kata jembangan, para siswa
akan diingatkan pada kata
kuncinya yaitu air.
Siswa di sekolah dasar
pada era globalisasi ini dihadapkan dengan teknologi
yang semakin berkembang
pesat serta pengaruh budaya asing. Guru sebaiknya
dapat mencermati Standar
Kompetensi Lulusan (SKL)
Bahasa Indonesia SD/MI
serta disesuaikan dengan
kondisi era globalisasi saat
ini sehingga proses pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang masih
belum dapat terlaksana
dengan baik dapat segera
dibenahi untuk ketercapaian SKL serta tujuan pembelajaran.
Strategi yang selama
LAYOUT : SYARIF HIDAYAT

ini digunakan guru adalah
strategi ceramah dan tanya
jawab. Metode tanya jawab
adalah suatu metode dalam
pendidikan dan pengajaran
dimana guru bertanya dan
murid menjawab bahan
materi yang diperolehnya.
Metode ceramah (preaching method) adalah sebuah
metode mengajar dengan
menyampaikan informasi
dan pengetahuan secara
lisan kepada sejumlah
siswa, yang pada umumnya mengkuti secara pasif.
Metode ceramah dapat
dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling
ekonomis untuk penyampaian informasi, dan paling
efektif dalam mengatasi
kelangkaan buku dan alat
bantu peraga. Metode ini
bersifat terpusat, sehingga
menghasilkan komunikasi
yang searah, yaitu proses
penyampaian informa-

si dari pengajar kepada
peserta didik, sementara
proses belajar yang baik
adalah adanya interaksi
dalam melakukan suatu
kegiatan, sehingga terjadi
proses belajar yang efektif
dan menyenangkan, serta tujuan pembelajaran
pun dapat tercapai dengan
baik. Akan tetapi usaha
itu semua masih kurang
maksimal.
Solusi untuk mengatasi
berbagai permasalahan
pembelajaran di atas perlu
adanya inovasi pembelajaran, yang dalam hal ini
akan dilakukan dengan
menerapkan strategi keyword method. Diharapkan dengan pemakaian
strategi keyword method
siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang
kosakata sehingga guru
harus memahami strategi
tersebut. (*)
email : jatengpos@gmail.com
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BERANGKAT
HAJI : Bupati
Pati Haryanto
memberangkatkan
727 calon
jemaah haji
kloter 1 dan
kloter 2 asal
Kabupaten
Pati, menuju
asrama haji
Donohudan
Boyolali.

Bupati Haryanto Lepas
Keberangkatan 727 Jemaah Haji

PATI - Bupati Pati Haryanto didampingi Wakil Bupati Pati Saiful Arifin
(Safin), Sekretaris Daerah Kabupaten
Pati Jumani, serta Forkopimda Pati,
Jumat pagi (3/5) memberangkatkan
727 calon jemaah haji kloter 1 dan
kloter 2 asal Kabupaten
Pati,
menuju asrama haji
Donohudan
Boyolali.
Bupati
dalam

sambutanya, turut mendoakan
seluruh calon jemaah haji agar diberikan kelancaran serta kesehatan
dalam menunaikan ibadah haji.
“Calon jemaah haji ini rata-rata
sudah capek. Mulai semenjak diumumkan mau berangkat ibadah
itu sudah capek. Capeknya banyak
dikunjungi oleh keluarga dan mengunjungi keluarga”, kata Haryanto
saat apel pemberangkatan calon
jemaah haji kloter 1.
Untuk calon jemaah haji kloter

1 diberangkatkan pada pukul 02.30
WIB, sedangkan kloter 2 diberangkatkan pukul 05.30 WIB dengan
menggunakan 9 armada bus untuk
tiap kloter.
Dalam kesempatan itu, Haryanto
pun berpesan agar calon jemaah
haji selalu menjaga stamina serta
kesehatan.
Menurut Bupati, para calon jemaah haji ini nantinya tidak terlalu
banyak punya waktu untuk beristirahat. “Karena apa, karena biasanya

itu ada waktu tenggang satu hari
bisa nginap di Donohudan, tapi kali
ini tidak ada kesempatan. Karena
langsung berangkat. Ini nanti tiba di
Donohudan, malamnya langsung
berangkat, langsung ke Madinah
melaksanakan salat arbain yang
tidak bisa putus selama delapan
hari”, paparnya.
Selain itu, Haryanto juga berpesan agar para calon jemaah haji
senantiasa menjaga kerukunan
dan kebersamaan melalui Kepala

Regu (Karu) dan Ketua Rombongan
(Karom) agar jemaah ini tidak ada
yang tercecer.
Selain itu, jemaah tambahnya,
mereka juga diharapkan tidak
hanya dapat mengurus keluarganya namun juga dapat membantu untuk mengurus jemaah
yang lainya.
“Mudah-mudahan dengan dua

hal itu, bapak ibu sekalian di dalam
menunaikan ibadah haji di Tanah
Suci dapat berjalan dengan baik.
Dan keluarga tidak usah berpikir
nanti bagaimana di sana. Karena
sekarang teknologi sudah canggih, nanti di sana juga bisa video
call dan lain-lain. Berbeda dengan
zaman dahulu ya”, pungkasnya.
(mas/gus)

Kejari Siapkan Surat Dakwaan
Mantan Kades Undaan Lor
PROKOMPIM SETDA PATI

Kasus Dugaan
Korupsi Dana
Desa 2021

KUDUS-Kejaksaan Negeri (Kejari)
Kudus mulai menyusun surat dakwaan untuk mantan Kepala Desa
Undaan Lor, Kecamatan Undaan,
EP. Setelah ditetapkan sebagai
tersangka atas dugaan korupsi
dana desa (DD) sebesar Rp 260
juta, 23 Agustus 2021 lalu.
‘’Kami targetkan penyusunan

BAMBANG SUMARSONO
Kasi Pidana Khusus Kejari Kudus

surat dakwaan selesai akhir bulan
ini,’’ kata Kepala Kejari Kudus, Ardian
melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus)
Bambang Sumarsono, Kamis (2/6).
Sambungnya, selesai surat dakwaan itu disusun, Kejari Kudus
segera melimpahkan ke Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Semarang,’’Akhir bulan ini juga
target kami sudah dilimpahkan ke
Pengadilan Tipikor,’’ imbuhnya.
Diakui, EP sudah mengembalikan
uang Negara yang sebelumnya
dikorupsi sebesar Rp 260 juta. Namun
iktikad baik itu tidak mengurungkan
Kejari Kudus untuk terus memproses

Bupati Tak Ingin Pati
Jadi Penimbun PMK
PATI – Bupati Pati Haryanto
menjelaskan alasan terkait kebijakan penutupan pasar hewan
di wilayahnya selama 2 pekan
yaitu 2 Juni – 16 Juni 2022.
Menurutnya hal itu untuk
menindaklanjuti usai terdapat
ratusan hewan ternak sapi yang
terindikasi terserang penyakit
mulut dan kuku (PMK).
Adapun pasar hewan yang ditutup tersebut tersebar di lima
kecamatan di Bumi Mina Tani.
Yakni Pasar Hewan Wagenan
Kecamatan Margorejo, Pasar
Pahing Kecamatan Winong, Pasar
Ngulaan Jaken, Pasar Hewan Tayu,
dan Pasar Hewan Wedarijaksa.
“Jangan sampai, kabupatenkabupaten tetangga (pasar hewannya) ditutup, Pati malah jadi
penimbunan PMK. Jadi sementara,
selama dua pekan kami tutup,
kalau kondisi aman kami buka
lagi,” ujar Haryanto saat diwawancarai di Pendopo Kabupaten
Pati, Kamis (2/5/2022).
Haryanto menilai, jika tidak
diantisipasi melalui penutupan
sementara, dikhawatirkan justru
para peternak yang akan mengalami kerugian.
“Penutupan ini dalam rangka
www.jatengpos.co.id

“Jika pasar hewan
di Pati tidak ikut
ditutup takutnya
justru menjadi jujukan para pedagang
dari mana-mana.
Penularan PMK itu
sangat cepat. Kalau
hewan ternak banyak yang tertular
dan mati malah
pedagang kita yang
rugi“
HARYANTO
Bupati Pati

mengantisipasi. Di Pati ini peternak banyak, kalau tidak kita
antisipasi malah warga yang mestinya ingin dapat untung banyak
dari hasil ternak, malah tidak bisa
menikmati, karena menularnya
PMK itu cepat,” tegasnya.
Masih menurut Haryanto, kabupaten tetangga seperti Blora,
Rembang, Kudus, dan Jepara su-

dah lebih dulu menutup pasar
hewan.
“Jika pasar hewan di Pati tidak
ikut ditutup takutnya justru menjadi jujukan para pedagang dari
mana-mana. Penularan PMK itu
sangat cepat. Kalau hewan ternak
banyak yang tertular dan mati
malah pedagang yang rugi, “ ujar
Haryanto.
Sementara itu, Kepala Dispertan
Pati Niken Tri Meiningrum menyampaikan, penutupan pasar
ini menjadi salah satu antisipasi mencegah penularan PMK.
Selama masa penutupan, pihaknya
melakukan penyemprotan disinfektan.
“Pasar ditutup agar steril.
Setidaknya ada upaya pemutusan rantai penularan PMK. Selain
itu, pasar hewan di luar Pati juga
sudah ditutup. Seperti, di Blora dan
Magelang. Kalau sudah diinkubasi
ini menurut saya aman. Karena
masa penularan virus itu paling
tidak dua pekan,” ujarnya.
Selain melakukan penutupan pasar hewan, pihaknya juga melakukan
penyuluhan di berbagai peternak
hingga kelompok tani. Ini dinilai
penting, mengingat penularan
PMK ini terbilang cepat. (gus)
Redaktur: Agus Riyanto

kasus dugaan korupsi yang dilakukan
EP. Hal itu telah dijelaskan di dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah
dengan UU No. 20 Tahun 2001.
‘’Jadi, kalau nanti berkasnya sudah
lengkap (P-21), jaksa penuntut umum
yang akan berpendapat tersangka
ditahan atau tidak,’’ tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan
Negeri Kudus menetapkan mantan
Kepala Desa Undaan Lor, Kecamatan
Undaan Kudus, EP, sebagai tersangka
atas kasus dugaan korupsi dana desa
(DD) senilai Rp 260 juta. Namun

yang bersangkutan tidak dilakukan
penahanan di rumah tahanan.
‘’Sudah ditetapkan sebagai tersangka
per 23 Agustus 2021,’’ kata Kepala
Kejaksaan Negeri Kudus, Ardian.
Lanjut Ardian, tetapi yang bersangkutan telah mengembalikan uang
Negara yang sebelumnya dikorupsi.
Kendati, pengembalilan uang tersebut
tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya dan saat ini tim dari
Kejari Kudus tengah melengkapi
berkasnya.
‘’Meskipun sudah mengembalikan
uangnya, kasus pidanya tetap berjalan,’’ tegasnya. (han/gus)

Bulan Dana, PMI Kudus Ditarget Rp 810 Juta
KUDUS-Bulan Dana Palang
Merah Indonesia (PMI) periode
Juni-Agustus 2022 diupayakan
dapat mencapai Rp 810 juta. Target tersebut lebih
tinggi dibanding periode sebelumnya, yakni
Rp 750 juta dan hanya
terealisasi sebesar Rp
666,640 juta.
Ketua Bulan Dana
PMI, Ardian mengaku
optimis bisa mencapai target tersebut.
Mengingat sasarannya tidak hanya

pelajar dan aparatur sipil Negara
(ASN) di Kudus saja, melainkan
masyarakat luas. Sementara
penarikannya tidak hanya dengan membagikan kupon, tetapi
juga melalui media
sosial.
‘’Kita akan pasang baliho yang
ada barcode
Bulan Dana
PMI. Lalu kita
akan sebarkan
melalui media sosial,’’ kata Ardian yang
juta Kepala Kejaksaan
Negeri Kudus,
Ju mat
(3/6).

ARDIAN
Kepala Kejari Kudus
Layout: Muhammad Ade

Diakui, iuran Bulan Dana PMI
melalui barcode itu jumlahnya tidak
dapat dipastikan. Bisa saja setiap
orang hanya iuran Rp 2.000. Namun
tujuan utamanya adalah meminimalisir terjadinya kebocoran. Uang
iuran itu akan masuk langsung ke
rekening Bulan Dana PMI Kudus.
‘’Dari Rp 2000 itu kita kumpulkan
saja, nanti bisa mencapai target.
Dan yang menjadi catatan, meski
sudah tutup masih bisa membayar
iuran,’’ tandasnya.
Ardian menjelaskan, iuran Bulan
Dana PMI untuk kegiatan sosial.
Misalnya ketika ada masyarakat
yang sedang mengalami musibah
atau pertolongan lain, PMI bisa
mengucurkan dana yang bersumber dari Bulan Dana PMI.
Sehingga Bulan Dana PMI ini dari
masyarakat untuk masyarakat.
‘’Kalau ada tertimpa bencana
longsor, banjir, kebakaran dan
musibah lain, kita bisa bantu itu,’’
imbuhnya.
Diketahui kupon Bulan Dana
PMI untuk siswa SD senilai Rp
2.000, siswa SMP-SMA sederajat
Rp 3.000, dan masyarakat umum
sebesar Rp 3.000. Sementara
kupon untuk ASN Pemkab
Kudus, bagi yang sudah
golongan 4 sebesar Rp
50 ribu, golongan
3 Rp 30 ribu, dan
golongan 2 Rp 20
ribu. (han/gus)
email. infojatengpos

HALAMAN UTAMA

JATENG POS
SABTU, 4 JUNI 2022

11

Pekalongan
ratusan tahun dalam menangani persoalan air pasang
sehingga Pemkot Pekalongan
memerlukan dukungan dan
masukan teknis berkaitan
dengan infrastruktur penanganan banjir dan rob.
Menurut dia, Belanda

adalah salah satu negara
yang dinilai sudah mampu
mengatasi banjir dan rob yang
tentunya dengan situasi dan
kondisi berbeda di Pekalongan.
”Oleh karena, kami berharap
pengalaman dan ilmu yang
dimiliki tim Dutch Water

dari hal 1
Authority (DWA) Belanda
dalam mengatasi banjir dan
rob bisa ditularkan dengan baik
dan membawa manfaat untuk
Kota Pekalongan,” katanya.
Perwakilan Dutch Water
Authority Balanda Peter
Hollanges mengatakan bahwa

tujuan kedatangan tim ke Kota
Pekalongan adalah membangun
kerja sama dalam jangka waktu
cukup lama dalam persoalan
pengelolaan air dengan Pemkot/
Kabupaten Pekalongan.
”Kami ingin berbagi ilmu
dan membantu pemerintah

daerah setempat dalam pengelolaan air yang berkelanjutan,” kata Peter Hollanges.
Ia mengatakan dengan
berbagi pengalaman teknis, sikap, kompetensi atau
kemampuan yang dimiliki
Dutch Water Authority dapat

Rencana
membebani Penjabat (Pj)
Wali Kota Yogyakarta yang
menjadi penggantinya.
Menurutnya, PJ Wali Kota
hanya akan meneruskan
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM)
yang sudah ada.
Namun, Kamis (2/6) kemarin, KPK mengamankan
Haryadi Suyuti dalam operasi
tangkap tangan (OTT). KPK
juga mengamankan beberapa
orang, dokumen, uang pecahan dolar dan menyegel
sejumlah ruangan di Balai
Kota Jogja.
Mantan Wali Kota
Yogyakarta periode 20172022 itu ditetapkan sebagai
tersangka kasus dugaan
suap perizinan apartemen
di Yogyakarta. KPK pun mengungkap kontruksi perkara
yang menjerat Haryadi ini.
Wakil Ketua KPK Alexander
Marwata mulanya menjelaskan bahwa dalam kasus ini
ada 4 tersangka. Yakni Vice
President Real Estate PT SA
Tbk Oon Nusihono sebagai
pihak pemberi. Sedangkan
pihak penerima adalah

Disebut

Sehari sebelumnya saat dikonfirmasi pernyataan Trimedya,
Ganjar membantah tudingan
tersebut dan menegaskan
dirinya menghormati Megawati.
”Menghormati, lah.
Urusannya kan urusan copras capres to, itu. Capres
itu PDIP sudah jelas, itu
urusan ketua umum, urusannya Bu Mega,” kata
Ganjar di gedung Gradhika
Bakti Praja, Kamis (2/6).
Ganjar kemudian menegaskan, saat ini dirinya masih
fokus untuk penanganan rob.
Selain itu ada juga permasalahan minyak goreng. ”Lha, saya

dari hal 1
Haryadi Suyuti, Kepala
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Pemkot Yogyakarta
Nurwidhihartana dan
Sekretaris Pribadi merangkap Ajudan Haryadi Suyuti,
Triyanto Budi Yuwono.
Keempat tersangka diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan
Jakarta pada Kamis (2/6) sore.
KPK mengamankan 27.258
dollar AS dalam tas goodie
bag. Kasus ini sendiri bermula
sekitar tahun 2019. Oon saat itu
mengajukan permohonan IMB
ke Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Pemkot Yogyakarta.
”Pada sekitar tahun 2019,
ON selaku Vice President Real
Estate PT SA Tbk melalui
Dandan Jaya K selaku Dirut
PT JOP dimana PT JOP adalah
anak usaha dari PT SA Tbk,
mengajukan permohonan
IMB (izin mendirikan bangunan) mengatasnamakan
PT JOP untuk pembangunan
apartemen Royal Kedhaton
yang berada di kawasan
Malioboro dan termasuk
dalam wilayah Cagar Budaya
ke Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Pemkot Yogyakarta,”
kata Alex dalam konferensi
pers, Jumat (3/6).
Dia menjelaskan bahwa
proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021.
Kemudian untuk memuluskan
pengajuan permohonan tersebut, Oon dan Dandan Jaya
diduga melakukan pendekatan
dan komunikasi intens serta
kesepakatan dengan Haryadi.
Lewat komunikasi ini Haryadi
diduga membuat kesepakatan
dengan Oon terkait perizinan
IMB.
”Diduga ada kesepakatan
antara ON dan HS antara lain
HS berkomitmen akan selalu
’mengawal’ permohonan
izin IMB dimaksud dengan
memerintahkan Kadis PUPR
untuk segera menerbitkan izin
IMB dan dilengkapi dengan
pemberian sejumlah uang
selama proses pengurusan
izin berlangsung,” tuturnya.
Alex menjelaskan bahwa
daari hasil penelitian dan
kajian oleh Dinas PUPR, ditemukan beberapa syarat yang
tak terpenuhi. Salah satunya ketidaksesuaian dasar

aturan khususnya terkait
posisi dan tinggi bangunan.
Karena hal ini, Haryadi kemudian menerbitkan surat
rekomendasi guna mengakomodasi permohonan Oon.
”HS yang mengetahui ada
kendala tersebut, kemudian
menerbitkan surat rekomendasi yang mengakomodir
permohonan ON dengan
menyetujui tinggi bangunan melebihi batas aturan
maksimal sehingga IMB dapat
diterbitkan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam
aturan di wilayah cagar budaya tinggi maksimal sesuai
Perda yakni 32 meter. Namun
yang diajukan oleh ON itu
40 meter sehingga menyalahi aturan. Selama proses
penerbitan izin IMB inilah
Haryadi diduga mendapat
uang dari Oon.
”Selama proses penerbitan
izin IMB ini, diduga terjadi
penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal
sekitar sejumlah Rp50 juta
dari ON untuk HS melalui
TBY dan juga untuk NWH,”
Terpisah, Ketua DPRD Kota

Jogja Danang Rudyatmoko
menyebut akibat kasus ini
ada tiga ruangan di kompleks Balai Kota Jogja yang
disegel KPK. Ketiga ruangan itu adalah ruang kerja
Wali Kota, ruang di Dinas
Penanamam Modal dan
Perizinan (DPMP) Kota Jogja,
dan Dinas Pekerjaan Umum
dan Kawasan Permukiman
(DPUKP) Kota Jogja.
”Memang ruangannya
sudah tersegel. Ada beberapa ruangan lah. Perizinan
(DPMP), PU (DPUKP) sama
ruangannya Pak Haryadi,”
kata Danang saat dihubungi wartawan, kemarin.
Atas perbuatannya Oon
Nusihono sebagai pemberi
disangkakan melanggar Pasal
5 Ayat (1) huruf a atau b atau
Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1999.
Sedangkan, Haryadi Suyuti,
Triyanto Budi Wuyono dan
Nur Widihartana sebagai
penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau
Pasal 12 huruf b atau Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999. (dtc/kom/muz)
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tak nyambut gawe ngurusi
rob, saya tak nyambut gawe
ngurusi minyak goreng dulu,”
tegasnya.
Sebelumnya, Trimedya
berbicara soal Ganjar yang
seolah-olah mau mengikuti
gaya Jokowi. Dia menyebut
Ganjar mencoba meniru tapi
tanpa adanya prestasi.
”Kalau Jokowi, dia mau
mengambil gayanya Jokowi.
Jokowi kan jelas. Gimana
dia membawa pasar. Jadi
seolah-olah dia berprestasi.
(Jokowi) jadi gubernur juga
di DKI walaupun 1 sampai 2
tahun, berprestasi. Nah dia

apa prestasinya coba. Malah
Jawa Tengah termasuk salah
satu provinsi termiskin. Nah
opo meneh,” ujar Trimedya
saat dihubungi, Kamis (2/6).
Trimedya mengungkap
dirinya sebetulnya tidak punya hubungan jelek dengan
Ganjar selama ini. Namun, dia
mengungkap ada pergumulan dalam dirinya terhadap
Ganjar yang tidak pernah
menunjukkan rekam jejaknya.
”Gua tidak ada yang menyuruh, apakah Mbak Puan atau
siapa, gitu. Gua tidak punya
hubungan jelek dengan Pak
Ganjar. Dia pasca itu masih

ngucapin selamat sama gua
dan gua balas foto Mbak Puan
jempol begitu, dia balas foto
Puan juga,” katanya.
”Tradisi di PDIP ini kalau
kita mau sesuatu, itu kita bukan top down, bottom up.
Ya kalau dia (Ganjar) mau
jadi presiden ya deketin dong
struktur partai,” jelasnya.
Trimedya menjelaskan
lebih lanjut soal bottom up.
Dia mengatakan Ganjar seharusnya mendekati DPC hingga
DPD se-Indonesia terlebih
dahulu jika mau mencalonkan diri sebagai presiden.
”DPC tingkat kabupaten/kota,

DPD, jangan elite-elite partai
aja. Mainnya di atas doang,
eksternal, ya nggak dong,”
ucapnya.
Trimedya lantas membandingkan Ganjar dengan
Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dia menyebut Puan salah
satu kader yang mengayomi kader lainnya di bawah.
”Jadi kita juga mengingatkan
dia supaya dia juga ini. Ya
kalau mau itu (nyapres) diajak
dong kader. Deketin. Mbak
Puan juga ajak kader. Jangan
kita diserang dari luar, melalui
opini, survei. Cobalah kulik
itu,” tegasnya. (dtc/muz)

Keluarga
Surat yang ditandatangani Sekda Jabar Setiawan
Wangsaatmaja ini ditujukan
untuk seluruh Bupati dan
Wali Kota di Jabar.
Dalam surat tersebut,
Pemprov Jabar menindaklanjuti surat edaran MUI
Jabar bernomor No 191/DP-P.
XII/V/2022 tanggal 2 Juni 2022
tentang sholat gaib.

dari hal 1
”Sehubungan dengan hal
tersebut, dimohon kepada Bupati/Wali Kota dan
Kemenag Kabupaten/Kota
agar mengimbau seluruh
masjid yang ada di Provinsi
Jawa Barat melakukan sholat
gaib setelah melaksanakan
salat Jumat 3 Juni 2022
untuk ananda Eril,” ujar
Setiawan.

”Iya menyerukan di tingkat
khususnya Jawa Barat itu
segera melaksanakan sholat
gaib. Kebetulan kan Jumat,
momentum setelah atau sebelum (sholat Jumat) silakan
sholat gaib,” ucap Ketua MUI
Jabar KH Rachmat Syafei,
Jumat (3/6).
Seruan juga disampaikan
Gubernur DKI Jakarta, Anies

Baswedan. Imbauan Anies
diterima seluruh masjid di
Jakarta pukul 11.00 WIB kemarin. Anies memastikan
Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dan semua
kantor di lingkungan Pemprov
DKI turut menggelar sholat
gaib.
”Kepada Karo Dikmental,
harap segera membuat ajakan

dan imbauan kepada seluruh masjid di Jakarta agar
mendirikan sholat ghaib pasca shalat Jumat bagi ananda
Emmiril Khan Mumtaz, putra
dari Ibu Atalia dan Bapak
Ridwan Kamil (Gubernur Jawa
Barat), yang hilang di sungai
Aare, Bern, minggu lalu,” ujar
Anies, dalam keterangannya,
Jumat (3/6). (dtc/muz)

mengubah cara pikir masyarakat Indonesia, khususnya di
Pekalongan untuk menyelesaikan isu atau permasalahan
dengan pendekatan seluruh
komponen masyarakat.
Adapun kerja sama Blue Deal
ini, kata dia, akan berlangsung
mulai 3 Juni 2022 hingga sampai
2023 secara kontinyu.

”Kami berharap semua komponen masyarakat bisa terlibat
agar bisa berjalan dengan baik.
Pemerintah Kota dan Kabupaten
Pekalongan berkeinginan menyelidiki isu dalam pengelolaan
air baik dari sisi pembangunan
dan perawatan tanggul, serta
penanganan isu banjir dan
robnya,” katanya. (ant/muz)

PR
ayai upaya pencarian maupun
penangkapan Harun. Unsur
masyarakat yang mencari dan
berhasil menangkap Harun
harus mengeluarkan biaya
sendiri atau pribadi. Semua
biaya yang dikeluarkan bukan
menjadi tanggung jawab KPK.
“Kalau masyarakat nggak
percaya KPK terus memburu
Harun, boleh ikut juga mencari
dan menangkap, tetapi biaya
sendiri,” ujar Karyoto.
Pernyataan Karyoto itu ditanggapi sinis oleh berbagai
pihak. Salah satunya adalah eks
penyidik KPK Novel Baswedan.
Ia mengatakan, ajakan itu terasa
aneh atau lucu. Sebab, anggaran kinerja dan operasional
KPK selama ini sumbernya dari
rakyat. Pernyataan tersebut tak
sepantasnya diucapkan oleh
seorang aparatur KPK.
“Saya pikir itu olok-olok.
Mereka sedang mengolok-olok
masyarakat. Mengolok-olok
Koalisi (Masyarakat) Sipil, ICW,
dan lain-lain,” terang Novel
akhir Mei lalu.
Selain itu, Novel juga menyatakan tidak mungkin warga
masyarakat bisa menangkap buronan seperti Harun Masiku. Sebab,
warga tidak memiliki kewenangan
seperti itu (menangkap). Pihak
yang berwenang adalah KPK.
“KPK adalah yang diberikan kewenangan oleh negara. Diberikan
anggaran dan orang-orang yang
punya kualifikasi. Dari sisi peralatan mereka (KPK) juga mampu,”
katanya.
Apa yang dikatakan Novel
benar adanya. Masyarakat sudah mengamanatkan melalui
negara kepada KPK. Tetapi ada

dari hal 1
apa gerangan KPK malah melempar lagi ke mayarakat terkait buronon Masiku. Sungguh
merupakan adegan dagelan
yang tidak lucu dan tidak
profesional.
Sesuai aturan main yang
ada, tidak semua orang boleh melakukan penangkapan
karena memerlukan kewenangan. Nah, pemilik kewenangan
penuh menangkap Harun tak
lain dan tak bukan adalah KPK.
Sangat berbeda dengan tertangkap tangan. Jika ada orang yang
sedang melakukan kejahatan
di jalan dan diketahui warga
masyarakat, pelakunya boleh
ditangkap oleh warga.
Rumor yang beredar menyebutkan, orang-orang tertentu
di KPK sejatinya mengetahui
keberadaan Harun sejak dulu
dan saat ini. Tapi karena suatu
hal – yang oleh KPK tak akan
dibeberkan ke publik – KPK
enggan bahkan tidak berani
menangkap Harun. Kabarnya,
kasus suap PAW Anggota DPR
ini menyangkut elite salah satu
partai politik.
Selain Harun, dalam kasus
suap PAW anggota DPR (20192024) dari Fraksi PDIP itu KPK
menetapkan 3 orang tersangka.
Mereka adalah Wahyu Setiawan,
Agustiani Tio Fridelina (eks
Anggota Banwaslu), dan kader
PDIP Saeful Bahri. Namun,
hingga sekarang Harun lolos
dari upaya penangkapan.
Itu menjadi PR (pekerjaan
rumah) KPK. Bisakah KPK
segera meringkus Harun,
sang buronan legendaris? Ini
tantangan yang sungguh berat
bagi KPK. (*)

Dinikahi
oleh desainer Hian Tjen.
Penyanyi 29 tahun itu melengkapi penampilannya dengan
veil. Bak Cleopatra, Eva Celia
menggunakan hiasan kepala
dengan bandul yang menjuntai
di dahinya. Rambutnya dibuat
dibiarkan terurai.
Dalam momen pernikahan
yang dibagikan di Instagram
Bridestory, tampak kehadiran
Sophia Latjuba. Sophie tampil
tak kalah memikat dengan gaun
silver.
Sophia Latjuba mengenakan
blazer yang senada dengan gaun

dari hal 1
di bagian dalamnya. Sambil
menggandeng sang putri, wanita
51 tahun itu menebar senyum
kebahagiaan.
Eva Celia dan Demas
Narawangsa bertunangan
pada 21 September 2021
bertepatan dengan ulang
tahun sang penyanyi ke-29.
Keduanya telah berpacaran
selama lebih dari empat tahun.
Demas adalah seorang musisi, komposer dan produser
musik. Dia diketahui kerap
menjadi band pengiring Eva
ketika manggung. (dtc/muz)

ARTIKEL ILMIAH POPULER
DENGAN berkembangnya
teknologi saat ini, akan memudahkan dalam segala hal salah
satunya dalam bidang pendidikan, adanya pegeseran pola
pembelajaran yaitu pada awalnya
hanya tatap muka saja dengan
perkembangan tekhnologi pola
pembelajaran dirancang agar
lebih terbuka , fleksibel, dan
jauh efisien (Khoir et al, 2020;
Mubarok et al.,2018; Prisma,
n.d; Zamaludin et al.,2016).
Pembelajaran jarak jauh ini
bertujuan agar peserta didik
bisa belajar secara mandiri
tanpa harus bertatap muka
dengan pendidik. Oleh karena
itu bahan ajar yang disediakan
dalam pembelajaran jarak jauh
haruslah disusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh
peserta didik.Dimana bahan
ajar harus memenuhi kriteria

“Kemampuan Teknologi Komputer Siswa Mampu
Tingkatkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)"
self-contained yang artinya
bahan ajar atau materi harus
dikuasai oleh anak didik, dan
self-instruction dimana materi
yang disediakan harus memberikan petunjuk bagaimana
materi itu dipelajari (Elvaria et al,
2020;Puspitasari A et al, 2018;
Utami dan Herawati, 2018).
Untuk mempermudah penyajian
materi , maka materi yang akan
diajarkan kepada peserta didik
lebih baik disusun dalam bentuk
modul, agar lebih tersusun dan
juga jika ingin mencari materimateri sebelumnya peserta didik
tidak mengalami kesulitan (Nical
et al.,2017;Septantiningtyas,

2018;Supradono,2009)
.Pembelajaran jarak jauh tentunya harus mempunyai media
pembelajaran untuk mendukung
tugas dan kegiatan pembelajaran
(Badia et al.,2014).
Media tekhnologi yang sering
digunakan dalam pembeljaran
jarak jauh adalah Miccrosoft
Surface Hub, Zenius, Google
Classroom, Edmodo,Google
Hangout, Skype,Zoom,dll.
Media tersebut membantu
peserta didik dalam berdiskusi, mengerjakan tugas dan
kuis ataupun presentasi (Allsop
et al,.2020; Ni’mah, 2016;Putri
et al.,2003; Varalakshmiw

Oleh:
PERTIWI RUSMIYATI,SPd
GURU BAHASA INGGRIS
SMP NEGERI 1 KLATEN

dan Arunachalamw,2020).
Kelebihan penggunaan media
dalam pembelajaran jarak jauh

adalah sangat efektif dalam
strategi pembelajaran, seperti
melakukan kuis on line yang
dirasa cukup efektif karena meningkatkan pengalaman belajar
dan juga materi dapat diakses
oleh peseta didik kapan saja dan
dimana saja. Pembelajaran jarak
Jauh lebih fleksibel, banyaknya
variasi belajar baik dengan menggunakan multimedia ataupun
presentasi materi secara non
verbal. Adapun kekurangan dari
penggunaan media pembelajaran
untuk pembelajaran jarak jauh
adalah sering terjadi kecurangan
ketika mengerjakan tugas, tidak
jujur, sikap atau etika menurun

dan peserta didik cenderung
menjadi malas karena mengganggap remeh pembelajaran
jarak jauh dimana mereka berpikir
semua materi akan mudah dipahami dan didapat tanpa mereka
mengikuti pembelajaran dengan
sungguh-sungguh.(Agustina dan
Mutatkin Bakti,2015). Kurangnya
infrastruktur untuk menunjang
pembelajaran jarak jauh, perlu
adanya dukungan berbagai pihak, baik sekolah, siswa dan
orang tua/ wali murid bahkan
perlu juga adanya dukungan
dari pemerintah, untuk itu perlu
adanya komunikasi yang aktif
antara pendidik dan peserta didik

dan orang tua/wali murid untuk
meningkatkan kehadiran peserta
didik dalam pembelajaran on line.
Maka siswa diharapkan
melaksanakan absensi setiap
hari baik melalui goggle form
maupun Ceklis Lewat WA grop
kelas masing – masing, agar
siswa tetap aktif dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh,
sehingga siswa tetap aktif dalam
kegiatan pembejalan jarak jauh
sehingga siswa belajar dirumahmasing- masing tetap dapat
dipantau melalui media teknologi
baik Miccrosoft Surface Hub,
Zenius, Google Classroom,
Edmodo,Google. Maka dari itu
media pembelajaran jarak jauh
ini masih perlu ditingkatkan lagi
keefektifitasnya agar semua yang
ingin megakses pembelajaran
tidak mengalami kendala yang
berarti. (*)

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Program Batu Sincan Tingkatkan Minat Baca Siswa
RENDAHNYA minat baca
siswa sekarang ini sungguh
suatu fenomena yang sangat
memprihatinkan. Padahal, kegiatan membaca terutama bagi
siswa sekolah dasar merupakan
kemampuan dasar literasi yang
harus dikuasai siswa. Dengan
membaca, seorang siswa akan
dapat menuju proses pemahaman, menganalisis data atau
kejadian, menyimpulkan, dan
pada akhirnya dapat menentukan
tindakan yang tepat dalam setiap
langkah kehidupannya.
Rendahnya minat baca siswa
juga terjadi di SD Negeri Piasa
Wetan Kecamatan Susukan
Kabupaten Banjarnegara.
Berdasarkan observasi dari
Kepala Sekolah, kunjungan perWWW.JATENGPOS.CO.ID

pustakaan semakin berkurang
bahkan terkadang ditemukan 0
pengunjung setiap harinya. Pada
akhir semester 1 tercatat hanya
15% pengunjung dari keseluruhan
siswa yang berjumlah 116 siswa.
Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan pihak sekolah,
rendahnya minat baca siswa
disebabkan karena banyak faktor
diantaranya kurangnya motivasi baca, tidak ada program
sekolah yang relevan dengan
literasi baca, penataan buku
di perpustakaan yang kurang
rapi, tidak adanya tempat yang
nyaman untuk membaca, dan
beberapa faktor lainnya.
Kondisi yang demikian,
mendorong Kepala Sekolah
melakukan tindakan agar minat

baca siswa kembali meningkat
melalui Program Batu Sincan.
Langkah yang pertama yang
dilakukan Kepala Sekolah adalah
observasi awal dengan kegiatan
survey kondisi perpustakaan dan
mengecek daftar pengunjung
perpustakaan. Langkah berikutnya adalah rapat sekolah
yang dihadiri dewan guru dan
pustakawan untuk menyusun
dan jadwal pelaksanaan Program
Batu Sincan beserta jadwal kunjungan. Langkah terakhir adalah
Evaluasi Program Batu Sincan.
Batu Sincan adalah akronim dari program Baca, Tulis,
Simpulkan/Ceritakan, dan
Penghargaan. Sehingga dapat
diartikan bahwa Program Batu
Sincan yang dimaksud adalah

Oleh:
Darsono, S.Pd
Kepala SD Negeri
Piasa Wetan
Kecamatan Susukan,
Banjarnegara

program untuk memotivasi siswa
dalam meningkatkan minat baca
melalui kegiatan membaca buku,
menulis komponen buku, menyimpulkan atau menceritakan

isi buku, dan memberikan penghargaan bagi pembaca buku
terbanyak setiap bulannya.
Dengan Program Batu Sincan
yang sudah dilakukan sekolah
dapat meningkatkan minat baca
siswa terbukti dengan adanya
kegiatan membaca dan menuliskan data buku yang telah
dibaca menjadikan anak-anak
termotivasi dan berlomba-lomba
untuk memperbanyak bacaannya. Untuk menambah motivasi
dalam memahami kandungan isi
buku, siswa mencatat kesimpulan
atau menceritakan kandungan
isi buku sesuai petunjuk dari
guru pendamping yang terekam
dalam sebuah jurnal buku. Siswa
semakin antusias dengan adanya
penghargaan bagi pembaca buku

terbanyak. Penghargaan dapat
berupa kesempatan meminjam
buku yang lebih banyak dari pengunjung lainnya, pemberian buku
menarik, atau hadiah lainnya.
Berdasarkan evaluasi yang
dilakukan sekolah, banyak manfaat yang diambil dari Program
Batu Sincan. Siswa lebih rajin
mengunjungi perpustakaan untuk membaca. Di samping itu,
kegiatan literasi yang bukan hanya
sekedar membaca tanpa disadari
sudah dilakukan siswa yaitu menyimpulkan dan menceritakan isi
buku. Kegiatan ini dapat menggiring siswa di SD Negeri Piasa
Wetan untuk meningkatkan kadar
intelektual dan prestasi belajarnya.
Bukan harapan yang tinggi jika
kemudian siswa juga memiliki

cara pandang dan pola pikir yang
lebih luas dan belajar bukan hanya
dengan guru di sekolah tapi juga
dapat dilakukan dimana saja dan
dari berbagai referensi.
Manfaat membaca yang diperoleh siswa di SD Negeri Piasa
Wetan seperti halnya diungkapkan oleh Fajar Rachmawati (2008:
4) menyebutkan manfaat membaca adalah 1) Meningkatkan
kadar intelektual, 2) Memperoleh
berbagai pengetahuan hidup,
3) Memiliki cara pandang
dan pola pikir yang luas, 4)
Memperkaya perbendaharaan
kata, 5) Mengetahui berbagai
peristiwa yang terjadi di berbagai
belahan dunia, 6) Meningkatkan
keimanan, dan 7) Mendapatkan
hiburan.(*)
e-mail: jatengpos@gmail.com
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Paguyuban Kades Kec
Banyudono Ucapkan Selamat
HUT ke-175 Boyolali

Louse Kienne
Tawarkan Aneka Kuliner

FOTO : DOK/JATENG POS

GATHERING MEDIA : Awak media bersama tim Louse Kienne Hotel Pemuda Semarang, tengah
foto bersama usai kegiatan gathering dan launching menu baru dalam tajuk Aneka Kuliner.

Sri Sadono S TP
Ketua Paguyuban

Guna memberikan ragam pilihan selera santap menu Louis Kienne Hotel
Pemuda Semarang, menawarkan promo
spesial sajian menu baru Aneka Kuliner.

Camat Banyudono
Jarot Purnomo S.Sos.

BOYOLALI - Sri Sadono. S.TP, Kepala Desa Dukuh Kec
Banyudono Kab Boyolali yang juga Ketua Paguyuban Kades
mewakili 15 Kepala Desa se-Kecamatan Banyudono mengucapkan Selamat Hari Jadi ke-175 Kabupaten Boyolali tanggal 5
Juni 2022. (mulyadi)

Dalam promo menu baru
tersebut, di kemas bersama
acara gathering bersama
awak media dan langsung
di hadiri oleh Jacob Lee
selaku CEO Asia Louis Kienne Hospitality Bersama
Management Team Louis
Kienne Pemuda.
Artney Steven F&B Manager, mengungkapkan, bah-

SMKN 1 Juwangi
Sambut HUT Boyolali

Hery Ridawati, S.Pd

BOYOLALI - Hery Ridawati,
S.Pd, Kepala SMKN 1 Juwangi
Kabupaten Boyolali mewakili seluruh guru tenaga pendidik, komite
dan peserta didik mengucapkan
Selamat Hari Jadi ke-175 Boyolali
5 Juni 2022.(mulyadi)

wa, kegiatan tersebut, tidak
sekedar launching kuliner
menu baru. Tetapi, juga
menjadi momen talisilaturahmi bersama awak media.
"Ada ragam konsep menu
yang ditawarkan seperti Paket Makan Siang dan Makan
Malam untuk 4 orang atau
6 bahkan 10 orang dengan
menu lezat berkelas serta
arga sangat terjangkau di
Gastro Café", ujarnya.
Di jelaskan, tentunya
menu tersebut, tidak hanya disiapkan bagi tamu

menginap tapi dapat dinikmati oleh tamu yang tengah
berkunjung di hotel.
“Kami dapat menyesuaikan menu dengan acara
sesuai keinginan tamu dan
tentunya dengan beberapa
pilihan venue Louis Kienne
Pemuda, sebagai destinasi
kuliner yang mampu menarik masyarakat luas, khususnya di Kota Semarang",
tutup Artney Steven.
Penasaran seperti apa
sajian konsep aneka kuliner dalam promo menu
baru tersebut. Informasi
lengkap follow Instagram
Louis Kienne Pemuda @
louis_kienne_hotel_pemuda dan Facebook: LK Hotel
Pemuda. (ucl/muz)

HOTEL
Sentraland Semarang

.

SMKN 1 Kemusu
Sambut HUT Boyolali

BOYOLALI-Drs Sunaryo, Kepala
SMKN 1 Kemusu Kabupaten Boyolali mewakili seluruh guru tenaga
pendidik, komite dan peserta didik
mengucapkan Selamat Hari Jadi ke175 Boyolali 5 Juni 2022.(mulyadi)
Drs Sunaryo

SMKN 1
Klego
Sambut HUT
Boyolali

Suprihono, S.Pd, MM

BOYOLALI-Suprihono,
S.Pd, MM, Kepala SMKN 1
Klego mewakili seluruh guru tenaga pendidik, komite
dan peserta didik mengucapkan Selamat Hari Jadi
ke-175 Boyolali 5 Juni 2022.
(mulyadi)

ARTIKEL ILMIAH POPULER

Rolle Playing Tingkatkan Prestasi Siswa SMP Negeri 1 Klaten
DENGAN lahirnya UndangUndang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menyatakan
bahwa bimbingan pengajaran dan
atau latihan bagi peranannya di
masa yang akan datang. Menurut
Sunaryo Kartodinoto (1996).
Tugas guru sebagai tugas profesional merupakan tugas yang
sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Profesi guru memiliki peran yang
sangat penting dalam mengsukseskan proses belajar mengajar
yang dilaksanakan, maka dari itu
dalam melaksanakan tugasnya
guru harus menentukan dan
membuat perencanaan pengajaran secara seksama untuk
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meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa dan memperbaiki
strategi mengajar.
Dengan mengikuti petunjuk
dari siswa, para orang dewasa
memilihkan jenis permainan yang
penting bagi kemampuan kognitif
dan emosional bagi siswa. Stanley Greenspan, seorang psikolog
siswa yang telah mempelajari kebutuhan emosional siswa selama
bertahun-tahun, menyarankan
“waktu melantai” bagi para guru
dan orang tua bersama-sama
siswa, (Greenspan, dalam buku
Moeslichatoen, 1999:3)
Bermain yang dilakukan dalam
hal ini untuk belajar, bisa diartikan
sebagai bermain sambil belajar.
Jadi apapun materi yang akan

disampaikan harus dilakukan
dengan bermain.
Berdasarkan uraian diatas,
dapat disimpulkan bahwa dengan bermain siswa akan memperoleh kesempatan memilih
kegiatan yang disukainya, bereksperimen dengan bermacam
bahan dan alat, berimajinasi,
memecahkan masalah dan bercakap-cakap secara bebas, berperan dalam kelompok, bekerja
sama dalam kelompok, dan
memperoleh pengalaman yang
menyenangkan.
Metode rolle playing merupakan suatu cara aktivitas yang dapat
dilakukan oleh semua orang, dari
siswa hingga orang dewasa,
tak terkecuali para penyandang
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Oleh:
Pujiati,S.Pd
Guru Bahasa Indonesi
SMPN 1 Klaten

cacat. Pada masa siswa, bermain
merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupannya dan cenderung merupakan
kebutuhan dasar yang hakiki.

Bahkan para ahli pendidikan
mengatakan bahwa siswa identik
dengan bermain, karena hampir
semua hidupnya tidak lepas dari
bermain. (Rusli,2004: 81) dalam
bukunya psikologi perkembangan, menyatakan bahwa manusia
cenderung menjadikan manusia
sebagai kebutuhan dasar hakiki
oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk bermain.
Bermain dapat menimbulkan
keriangan, kelincahan, relaksasi
dan harmonisasi, sehingga seserorang cenderung bergairah.
Dalam permainan kelompok
lawan kelompok akan timbul rasa
persatuan, kerja sama karena
serasa senasib sepenanggungan
antar sesama kelompok, rasa
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tanggung jawab terhadap orang
lain, menjunjung tinggi hak-hak
orang lain, kerjasama untuk tujuan
bersama, menyampaikan kepentingan pribadi untuk kepentingan
orang banyak.
Adapun langkah-langkah
pelaksanaan tindakan kelas dilakukan melalui empat tahap,
yaitu perencanaan tindakan,
pelaksanaan tindakan, observasi
dan interpretasi, dan refleksi
Setelah data diolah dan dianalisis akan diketahui hasil dari
penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan
bahwa peningkatkan prestasi
belajar Ilmu pengetahuan Sosial materi Mengindentifikasi dan
menyimpulkan isi teks Eksposisi

melalui metode rolle playing pada
siswa siswa VIII A SMP Negeri 1
Klaten Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat dilakukan
melalui metode rolle playing dan
hasilnya dapat mencapai indikator
kinerja yang telah ditentukan yaitu
84 di atas indikator keberhasilan
80. Hasil tersebut adalah bahwa
rata rata nilai bahasa Indonesia
sebelum tindakan 69, rata rata siklus I adalah 73, 50 siklus II adalah
79,85 dan siklus III adalah 88. Adapun KKM mapel bahasa Indonesia
adlah 78.00 Dengan demikian
bahwa metode rolle playing dapat
meningkatkan hasil belajar bahasa
Indonesia pada siswa kelas VIII A
SMPN 1 Klaten semester I tahun
pelajaran 2019/2020. (*)
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