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Kualitas pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada era globalisasi ini. 

Pada era globalisasi, peserta didik dituntut dapat berfikir kritis, kreatif dan dapat 

memecahkan suatu masalah agar dapat bersaing. Untuk melahirkan peserta didik 

berkualitas maksimal diperlukan pula guru yang melaksanakan pembelajaran 

dengan maksimal terutama dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsiskan kemampuan guru Sekolah 

Dasar dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 

pembelajaran di dalam kelas.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu 

guru kelas III SD Negeri 182/I Hutan Lindung. Teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi. Data dianalisis dengan 

menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SDN 182/I 

Hutan Lindung bahwa kegiatan eksplorasi mempunyai karakteristik utama dalam 

pelaksanaannya peserta didik mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang materi 

yang akan dipelajari nantinya. Kegiatan elaborasi mempunyai karakteristik utama 

peserta didik akan mendapatkan materi secara lengkap dan penuh dengan berbagai 

kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Kemudian kegiatan konfirmasi 

mempunyai ciri khas utama dalam pelaksanaannya dilakukan sebagai peyimpulan 

dan penyempurnaan suatu pembelajaran. Hal yang guru lakukan untuk melakukan 

kegiatan eksplorasi adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Model pembelajaran yang sering 



beliau gunakan tidak selalu sama tergantung dari materi yang diajarkan. Media 

yang paling sering digunakan adalah papn tulis dan buku pelajaran/buku paket. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa guru Bahasa Indonesia di SDN 182/I Hutan Lindung dalam 

melaksanakan kegiatan eksplorasi dapat terlihat pada kemampuan guru dalam 

mengelola kelas sehingga mampu menggali kemampuan peserta didik, kemudian 

dalam melaksanakan kegiatan elaborasi dapat terlihat pada kemampuan guru 

dalam mengelola kelas sehingga mampu memunculkan gagasan baru serta 

menambah motivasi belajar untuk peserta didik, dan pada kegiatan konfirmasi 

dapat terlihat pada kemampuan guru dalam melaksanakan penguatan, refleksi, 

maupun review. 

 

Kata kunci: eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, Bahasa Indonesia  

  



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses pemartabatan manusisa menuju puncak 

optimasi potensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan 

adalah proses membimbing, melatih dan memandu manusia terhindar atau keluar 

dari kebodohan dan pembodohan. Menurut Danim, (2013:3) pendidikan dapat 

didefinisikan sebagai “proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, 

dinamis dan intensif menuju kedewasaan individu, di mana prosesnya 

dilaksanakan secara kontinyu dengan sifat yang adaptif dan nirlimit atau tiada 

akhir”. 

Kualitas pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada era globalisasi ini. 

Pada era globalisasi, peserta didik dituntut dapat berfikir kritis, kreatif dan dapat 

memecahkan suatu masalah agar dapat bersaing. Persaingan dalam era globalisasi 

seperti sekarang ini sangatlah ketat, sehingga jika peserta didik tidak mampu 

berpikir secara kreatif, berpikiran secara luas dan memanfaatkan ilmu yang ada 

dengan maksimal maka dengan otomatis peserta didik tersebut tidak akan mampu 

bersaing dalam dunia globalisasi ini. Untuk melahirkan peserta didik berkualitas 

maksimal diperlukan pula guru yang melaksanakan pembelajaran dengan 

maksimal terutama dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 

Dengan memaksimalkan kualitas guru yang ada maka dengan kurikulum, 

model dan metode apapun guru akan tetap melaksanakan kegiatan mengajar 

dengan baik. Guru akan mampu bertahan dalam berbagai situasi dan kondisi. Jika 

guru mengetahui apa yang kurang dalam pengajarannya maka guru dan instansi 

pendidikan mampu mencarikan suatu solusi untuk memperbaiki dan 

memaksimalkan kualitas guru yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa masih banyak 

guru sekolah dasar yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dengan tidak maksimal dan seimbang, misalnya guru hanya 

melaksanakan kegiatan elaborasi saja tanpa menggunakan kegiatan eksplorasi dan 

konfirmasi, atau guru hanya melaksanakan kegiatan eksplorasi dan elaborasi saja. 

Di dalam suatu sekolah seringkali ditemukan ada satu atau dua guru yang 

mengajar dengan semaunya sendiri, misalnya ketika pembelajaran peserta didik 

hanya diminta untuk mencatat sampai jam pelajaran berakhir, sedangkan guru 

hanya duduk diam dan membaca koran. Jika guru mengajar dengan monoton 

maka peserta didik akan bosan dan ramai sendiri di kelas, kelas lain yang berada 

di sisi kiri dan kanannya juga akan merasa terganggu. Melihat kondisi tersebut, 

peneliti berupaya untuk melakukan survei terkait kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Setelah melakukan survei tersebut 

peneliti akan mendeskripsikannya agar dapat diketahui bagaimana kemampuan 

guru dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti ingin mengungkapkan 

secara nyata dan jelas melalui penelitian ini mengenai kemampuan guru 

melaksanakan kegiatan eksplorasi dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, 

maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

dalam Pembelajaran SD Negeri 182/I Hutan Lindung”. 

 



KAJIAN PUSTAKA 

Guru  

Profil Guru Ideal  

Hamalik (2007:118) beberapa syarat menjadi guru adalah: (a) Harus 

memiliki bakat sebagai guru, (b) Harus memiliki keahlian sebagai guru, (c) 

Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, (d) Memiliki mental yang sehat, 

(e) Berbadan sehat, (f) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (g) 

Guru adalah manusia berjiwa pancasila, (h) Guru adalah seorang warga negara 

yang baik.  

Sedangkan menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam (Djamarah, 2010:32) 

menjadi seorang guru itu tidak sembarangan dan harus memenuhi beberapa 

persyaratan diantaranya: (a) Bertaqwa kepada Tuhan YME, (b) Berilmu, (c) Sehat  

jasmani, (d) Berkelakuan baik. 

 

Peranan Guru  

Menurut Dananjaya (2013:35) “peran guru adalah secara sadar dan 

terencana mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, memproses 

pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensinya sendiri”. 

 

Menurut Adam dan Deccey (dalam Lucchiana, 2013:Online)  “peranan 

guru dalam proses belajar mengajar adalah “(1) guru sebagai demonstrator, (2) 

guru sebagai pengelola kelas,(3) guru sebagai mediator dan fasilitator dan (4) 

guru sebagai evaluator”. Guru sebagai pengelola kelas harus memiliki 

managemen kelas, tanpa kemampuan ini maka performance dan karisma guru 

akan menurun, bahkan kegiatan pembelajaran bisa kacau tanpa tujuan. 

 

Keterampilan Guru  

Keterampilan dasar mengajar guru pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru 

sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara 

terencana dan profesional. Keterampilan dasar mengajar guru secara aplikatif 

indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar sebagai 

berikut (Rusman, 2012:81). 
1. Keterampilan Membuka Pelajaran  

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai 

pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi peserta didik agar 

mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga 

usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

2. Keterampilan Bertanya  

Pertanyaan dapat berupa kalimat tanya atau dalam bentuk suruhan, sehingga 

peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif. Dalam kegiatan 

pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini dikarenakan 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas peserta 

didik.  

3. Keterampilan Memberi Penguatan  

Pemberian penguatan lebih efektif dibadingkan dengan hukuman. Secara 

psikologis individu membutuhkan pengharagaan atas segala usaha yang telah 

dilakukannya, apalagi penghargaan itu dinilai baik, sukses, efektif dan seterusnya.  



4. Keterampilan Mengadakan Variasi  

Penggunaan variasi dalam proses pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan peserta didik karena pembelajaran yang monoton. 

Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 

pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga peserta didik senantiasa 

menunjukkan ketekunan,  antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran.  

5. Keterampilan Menjelaskan  

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian informasi secara 

lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan 

satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat. Penyampaian informasi 

yang terlaksana dengan baik disajikan dengan urutan yang cocok merupakan ciri 

utama kegiatan menjelaskan. 

 

Di dalam kegiatan inti ada tiga tahapan kegiatan yang harus dikerjakan 

secara seimbang dan berkelanjutan. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Berikut merupakan penjelasan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi secara lebih rinci : 

1. Eksplorasi  

Akbar (2013:138) mengatakan bahwa Eksplorasi adalah memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan berbagai 

informasi, memecahkan masalah dan inovasi.   

Secara harfiah, eksplorasi berarti (1) penyelidikan; penjajakan; 

penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak 

(tentang keadaan), terutama sumber sumber alam yang terdapat di tempat itu;  (2) 

Kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. 

Eksplorasi merupakan langkah awal dalam membangun pengetahuan melalui 

peningkatan pemahaman atas suatu fenomena (American Dictionary). Strategi 

yang digunakan dalam siklus ini adalah memperluas dan memperdalam 

pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif. Melalui siklus eksplorasi, 

peserta didik diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui 

stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan eksplorasi, proses 

pembelajaran tidak hanya berfokus pada apa yang peserta didik temukan, namun 

sampai pada bagaimana mereka mengeksplorasi pengetahuan tersebut. Informasi 

tidak hanya disusun oleh guru akan tetapi perlu ada keterlibatan peserta didik 

untuk memperluas, memperdalam, atau menyusun informasi atas inisiatif peserta 

didik sendiri.  

Jadi, dalam kaitan dengan pembelajaran, eksplorasi adalah tahapan 

pembelajaran di mana peserta didik diminta aktif menelaah dan menemukan 

informasi suatu pengetahuan/konsep ilmu baru, teknik baru, metode dan rumus 

baru, atau menyelidiki pola hubungan antar unsur konsep ilmu,  sambil berusaha 

memahaminya. Inti kegiatan eksplorasi adalah pelibatan peserta didik dalam 

menelaah sesuatu hal baru, entah berhubungan dengan materi pelajaran 

sebelumnya maupun yang benar-benar baru bagi peserta didik. 

Dalam Permendiknas RI No. 41 tahun 2007, pada saat kegiatan Eksplorasi 

yang harus guru laksanakan adalah sebagai berikut :  
1. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema Materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

2. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain;  



3. memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

4. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  

5. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau 

lapangan. 

 

Seperti contoh dalam kegiatan eksplorasi guru di bawah ini: 

1. Memberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru mengenai cara 

membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat. 

2. Mendiskusikan materi bersama siswa (Buku: Bahan Ajar bahasa 

Indonesia), cara membaca puisi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang 

tepat.  

3. Memberikan kesempatan pada peserta didik mengkomunikasikan secara 

lisan atau mempresentasikan mengenai cara membaca puisi dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang tepat. 

4. Melibatkan peserta didik dalam membahas contoh dalam Buku : Bahasa 

Indonesia kelas III mengenai cara membaca puisi dengan lafal, intonasi 

dan ekspresi yang tepat. 

 

Sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Eksplorasi yang telah dilakukan 

guru, menurut Akbar (2013:138-139) dalam kegiatan Eksplorasi peserta didik 

harus mengalami :  
1. mencari informasi yang luas dan dalam tentang materi yang dipelajari;  

2. belajar dengan beragam pendekatan, metode dan sumber;  

3. interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lain;  

4. terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  

5. melakukan percobaan, misalnya di laboratorium, studio, dan lapangan. 

 

2. Elaborasi  

Kegiatan Elaborasi merupakan serangkaian kegiatan mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna 

(Akbar, 2013:137).  

Elaborasi berarti penggarapan secara tekun dan cermat. Maka dalam suatu 

kegiatan pembelajaran, elaborasi adalah kegiatan di mana peserta didik 

mengerjakan suatu tes secara cermat atau peserta didik menyimpulkan suatu 

konsep ilmu (hasil eksplorasi) secara cermat. Misalnya, setelah kegiatan peragaan 

dengan persegi satuan, peserta didik menetukan bagaimana rumus luas bangun 

datar persegi panjang yang sebenarnya. Peserta didik harus memahami, 

mencermati semua hal, sehingga peserta didik berani menyatakan rumusan 

tersebut.   

Pada tahap elaborasi, image abstrak dalam pikiran menjadi panduan 

utama, berdasarkan kegiatan ekslorasi sebelumnya. Di sini, peserta didik tidak 

bisa hanya mengandalkan kemapuan motorik saja. Kemampuan kognitif peserta 

didik harus diandalkan, dimana peserta didik mengutamakan penalaran dalam 

menarik kesimpulan dari apa yang telah dieksplorasinya.  Jika secara nalar tidak 

bisa diterima, maka peserta didik pasti terdorong untuk mengulangi 

percobaan/eksplorasi.  

Intinya adalah dalam kegiatan elaborasi pada proses pembelajaran peserta 

didik menyelesaikan tugas-tugas untuk menguasai suatu kompetensi secara tekun 



dan cermat di bawah bimbingan guru.  

Dalam Permendiknas RI No. 41 tahun 2007, pada saat kegiatan Elaborasi 

yang harus guru laksanakan adalah sebagai berikut :  
1. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna;  

2. memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis;  

3. memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa takut; 

4. memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif;  

5. memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar;  

6. memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok;  

7. memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 

kelompok;  

8. memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan;  

9. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

 

Seperti contoh dalam kegiatan elaborasi guru di bawah ini: 

1. Membiasakan peserta didik membaca puisi dengan lafal, intonasi dan 

ekspresi yang tepat. 

2. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas mengerjakan latihan 

soal yang ada pada buku ajar Bahasa Indonesia untuk dikerjakan secara 

individual. 

 

3. Konfirmasi  

Secara harfiah, konfirmasi diartikan sebagai pembenaran, penegasan, dan 

pengesahan. Dalam pembelajaran, konfirmasi adalah penegasan kebenaran 

tentang suatu konsep berdasarkan rujukan resmi. Misalnya, membandingkan 

rumus yang disimpulkan peserta didik dengan merujuk pada rumus dalam buku 

pelajaran resmi.   

Tahapan kegiatan konfirmasi dapat diwujudkan dalam bentuk peserta 

didik mempresentasikan pekerjaanya dan mempertahankan kebenaran kesimpulan 

yang dibuat dengan sesuai hasil elaborasi dan eksplorasi dan membandingkannya 

dengan konsep yang telah dinyatakan dalam sumber belajar resmi (misalnya 

buku).  Kegiatan menjelaskan hasil pekerjaan dilakukan secara mendetail, semua 

argumen/pengamatan disampaikan secara mendetail sehingga secara logika 

mendukung kebenaran kesimpulan akhir (Akbar, 2013:137).  

Secara singkat dapat diartikan bahwa kegiatan konfirmasi dalam 

pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru bersama-sama dengan peserta 

didik dalam rangka penegasan, pengesahan, atau pembenaran hasil eksplorasi dan 

elaborasi.  

Dalam Permendiknas RI No. 41 tahun 2007, pada saat kegiatan 

Konfirmasi yang harus guru laksanakan adalah sebagai berikut : 
1. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik;  

2. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber;  

3. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 



pengalaman belajar yang telah dilakukan;  

4. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar;  

5. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang 

baku dan benar;  

6. membantu menyelesaikan masalah;  

7. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi;  

8. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;  

9. memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 

Seperti contoh dalam kegiatan konfirmasi guru di bawah ini: 

1. Memberikan umpan balik pada peserta didik dengan memberi penguatan 

dalam bentuk lisan pada peserta didik yang telah dapat menyelesaikan 

tugasnya. 

2. Memberi konfirmasi pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh 

peserta didik melalui sumber buku lain. 

3. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang sudah dilakukan 

4. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang dan belum bisa 

mengikuti dalam materi mengenai membaca puisi dengan lafal, intonasi 

dan ekspresi yang tepat. 

 

Sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Konfirmasi yang telah dilakukan 

guru, menurut Akbar (2013:138-139) dalam kegiatan Konfirmasi peserta didik 

harus mengalami :  
1. Memperoleh umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilannya.  

2. Memperoleh konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber. 

3. Melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang dilakukan.  

4. Memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar 

dari guru. Di sini guru, rekan guru, atau kelompok lain berfungsi sebagai :  

1) Narasumber dan fasilitator menjawab bagi para peserta didik yang 

menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar.  

2) Membantu menyelesaikan masalah.  

3) Memberi acuan agar peserta didik dapat mencek hasil eksplorasi.  

4) Memberi informasi untuk eksplorasi lebih jauh.  

5) Memberikan motivasi bagi peserta didik yang belum berpartisipasi secara 

aktif. 

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Proses pembelajaran, yaitu proses interaksi yang dilakukan antara guru 

dan siswa dengan melahirkan pengalaman. Pengalaman-pengalaman tersebut akan 

menciptakan pengubahan setiap perilaku siswa menuju ke arah yang lebih baik. 

Perilaku seseorang dalam pembelajaran akan bertumpu pada struktur afektif, 

kognitif, dan psikomotorik. Menurut Hamalik, (2005:7) kegiatan pembelajaran 

Bahasa Indonesia ialah kegiatan pembelajaran yang berupaya menciptakan 

kondisi belajar bagi peserta didik. Selain itu, pembelajaran menggunakan silabus 

dan RPP sebagai pedoman pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu 

agar pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa. Dalam pembelajaran guru 



menerapkan siswa dapat bersosialisasi antarteman agar pembelajaran tersebut 

dapat berlangsung efektif dan efisien.  

Kegiatan pembelajaran siswa dituntut untuk aktif, inovatif, dan kreatif 

sehingga pembelajaran dapat dikuasai dengan mudah. Perkembangan siswa 

bergantung potensi dalam diri masing-masing siswa. Untuk itu, siswa harus 

belajar dengan sungguh-sungguh agar pembelajaran dapat sesuai kompetensi 

dasar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik.  

Pembelajaran bahasa mencakup aspek menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Mengenai pembelajaran sering di indentikan dengan pengajaran juga 

terlihat dalam redaksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 (tentang standar proses) 

dinyatakan “perancanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. Hasil dari pembelajaran yaitu kegiatan yang 

mengutamakan potensi dalam diri masing-masing siswa. Kegiatan pembelajaran 

siswa dituntut untuk aktif, inovatif, dan kreatif sehingga pembelajaran dapat 

dikuasai dengan mudah. Oleh karena itu, Pembelajaran bahasa tidak hanya 

meningkatkan keterampilan berbahasa tetapi untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir, bernalar, dan memperluas wawasan.  

 

METODE PENELITAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2011:15) 

menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti 

sebagai instrumen kunci pengambilan data. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji, telah ditempuh pengumpulan data dengan berbagai cara yaitu melalui 

observasi, interview, dan dokumentasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Nasution (Sugiyono, 2012:333) menyatakan bahwa analisis data telah 

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan 

dan berlangsung terus sampai sampai hasil penelitian. Namun dalam penelitian 

kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:334) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

 

 



HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SDN 182/I 

Hutan Lindung bahwa kegiatan eksplorasi mempunyai karakteristik utama dalam 

pelaksanaannya peserta didik mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang materi 

yang akan dipelajari nantinya. Kegiatan elaborasi mempunyai karakteristik utama 

peserta didik akan mendapatkan materi secara lengkap dan penuh dengan berbagai 

kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran. Kemudian kegiatan konfirmasi 

mempunyai ciri khas utama dalam pelaksanaannya dilakukan sebagai peyimpulan 

dan penyempurnaan suatu pembelajaran. Hal yang guru lakukan untuk melakukan 

kegiatan eksplorasi adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran. Model pembelajaran yang sering 

beliau gunakan tidak selalu sama tergantung dari materi yang diajarkan. Media 

yang paling sering digunakan adalah papn tulis dan buku pelajaran/buku paket. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa guru Bahasa Indonesia di SDN 182/I Hutan Lindung dalam 

melaksanakan kegiatan eksplorasi dapat terlihat pada kemampuan guru dalam 

mengelola kelas sehingga mampu menggali kemampuan peserta didik, kemudian 

dalam melaksanakan kegiatan elaborasi dapat terlihat pada kemampuan guru 

dalam mengelola kelas sehingga mampu memunculkan gagasan baru serta 

menambah motivasi belajar untuk peserta didik, dan pada kegiatan konfirmasi 

dapat terlihat pada kemampuan guru dalam melaksanakan penguatan, refleksi, 

maupun review. 
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