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 Sebuah profesi akan dikatakan baik apabila menjalankan peran sesuai dengan jabatan 

yang dipegangnya, peran seorang guru tidak hanya pada saat mengajar tetapi dimulai dari 

perencanaan yang matang sampai dengan mengevaluasi. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran guru dalam membentuk kerja 

sama siswa pada kelas V di SDN 34/I Teratai. 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan triangulasi, observasi dan 

wawancara digunakan untuk melihat peran guru dalam membentuk kerja sama siswa dan 

dokumentasi dari observasi yang dilakukan peneliti selama mengumpulkan data tentang 

peran guru dalam membentuk kerja sama. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan peran guru sangat penting  dalam membentuk 

kerja sama siswa, hal ini dikarenakan perbedaan daya tangkap dan tingkah laku yang berbeda 

membuat siswa tidak ingin untuk membantu teman yang memiliki daya tangkap rendah hal 

ini mengakibatkan siswa yang lambat menangkap pembelajaran akan menggangu teman lain 

sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan adanya peran guru sebagai perancang, 

pengelola, pengarah, evaluator, dan konselor permasalahan yang ditemukan bisa diselesaikan. 

 Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah guru telah menjalankan 

perannya dalam membentuk kerja sama siswa. Peran guru dapat dilihat pada saat proses 

pembelajaran dalam diskusi dengan adanya guru kerja sama siswa bisa terbentuk. 
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan suatu 

upaya untuk membentuk generasi yang 

berakhlak mulia dan mampu menempatkan 

dirinya dalam situasi apapun. Peranan guru 

sangatlah penting dan dibutuhkan untuk 

membangun generasi muda yang mampu 

bersaing dimana pun dia berada serta 

generasi muda tersebut bisa 

mengharumkan negara kita  

Peran guru adalah pendidik 

professional yang memiliki tugas 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, 

mengevaluasi dan memiliki kemampuan 

untuk menyampaikan pengetahuan atau 

melatih keterampilan peserta didik serta 

menjalankannya 

Kerja sama merupakan sekelompok 

orang yang memiliki tujuan yang sama 

untuk mencapainya dan memecahkan 

permasalahan yang di hadapi diharapkan 

setiap orang dalam kelompok tersebut 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk membentuk sebuah 

kerja sama yang baik diperlukan seorang 

pemimpin yang baik, di dunia pendidikan 

guru merupakan pemimpin di dalam kelas 

dan untuk membentuk kerja sama guru 

diperlukan peran guru agar kerja sama 

siswa bisa terbentuk. 

Dengan adanya kerja sama yang 

baik seluruh siswa bisa saling membantu 

dalam memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru tentu saja hal ini tidak 

lepas dari peranan guru sebagai perancang, 

pengolah, pengarah, evaluator dan 

konselor. Dengan peranan yang dijalankan 

guru sehingga kerja sama dapat terjalin 

dengan baik (observasi dan wawancara 18 

april 2017) 

 Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Guru 

Dalam Membentuk Kerja Sama Siswa 

Pada Kelas V Di SDN 34/I Teratai”. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan dan masalah 

yang diteliti, penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
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deskriptif termasuk salah satu jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengangkat fakta, 

keadaan, variabel dan fenomena-fenomena 

yang terjadi ketika penelitian berlangsung 

dan menyajikan apa adanya. 

 Subjek dalam penelitian ini adalah 

Guru kelas V A di SDN 34/I Teratai.. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

34/I Teratai. Tepatnya di Kec. Muara 

Bulian Kab. Batanghari. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Teknik observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi partisipasi pasif yaitu 

peneliti datang di tempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut.  

Peneliti melakukan observasi ke 

sekolah untuk melihat peran guru dalam 

membentuk kerja sama. 

Tabel 3.1 Instrumen Observasi 

N Indikator 

(Guru) 

Indikator 

o (Siswa) 

1

. 

Guru 
sebagai 
perancan
g 
pembelaj
aran. 

Menarik perhatian 
siswa. 

2

. 

Guru 
sebagai 
pengelol
a 
pembelaj
aran. 

Sesuai dengan 
tingkat 
perkembangan 
siswa. 

3

. 

Guru 
sebagai 
pengarah 
pembelaj
aran. 

Memiliki lebih dari 
satu kemungkinan 
pemecahan atau 
jawaban. 

4

. 

Guru 
sebagai 
evaluator
. 

Pada umumnya tidak 
mencari jawaban 
yang 
benar,melainkanme
ngutamakanpertimb
angan dan 
perbandingan. 

5

. 

Guru 
sebagai 
konselor. 

Dapat bertukar 
informasi dan 
bertukar 
pikiran. 
 

Dapat belajar 
dari orang lain. 
  

Wawancara di gunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam dari responden.Dalam hal ini 

peneliti melakukan wawancara dengan 

guru kelas mengenai peran guru dalam 

membentuk kerja sama siswa.  
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Teknik dokumentasi ini dilakukan 

untuk mendukung data yang diperoleh dari 

teknik observasi dan teknik wawancara. 

Dokumentasi adalah ditujukkan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian seperti, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang 

relevan dengan. Dokumentasi yaitu 

mengumpulkan dokumen dan data-data 

yang diperlukan dalam permasalahan 

penelitian lalu disusun secara intens 

sehingga mendukung dan menambah 

kepercayaan dan pembuktian suatu 

kejadian.  

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan 

yang dilakukan peneliti, pada pembahasan  

ini akan difokuskan pada dua hal yang 

menjadi fokus dari penelitian ini yaitu: 

Pertama, mendeskripsikan peran guru 

dalam membentuk kerja sama.  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti guru kelas V  maka 

dapat dijelaskan bahwa untuk membentuk 

suatu kerja sama yang baik peran guru 

sangat mempengaruhi baik sebagai 

perancang, pengarah, pengelolah, 

evaluator maupun konselor tanpa salah 

satu dari peran tersebut pembelajaran tidak 

akan berjalan dengan lancar dan kerja 

sama siswa dalam diskusi tidak akan 

berjalan dengan baik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian-uraian yang 

telah dipaparkan di Bab IV Hasil dan 

Pembahasan, peneliti menyimpulkan 

bahwa peran guru dalam membentuk kerja 

sama siswa telah berjalan sebagaimana 

semestinya ditinjau dari peran guru 

sebagai perancang, pengarah, pengelolah, 

evaluator, dan konselor.  

Ada beberapa saran yang dapat 

penulis berikan berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian berkaitan dengan 

peran guru dalam membentuk kerja sama 

siswa pada kelas V di SDN 34/I Teratai. 

Beberapa saran yang dimaksud adalah 

sebagai berikut.  
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1. Kepada kepala sekolah agar 

memberi dukungan kepada guru 

untuk membentuk pembelajaran. 

2. Kepada guru agar tetap 

menjalankan perannya 

sebagaimana mestinya dan 

menggunakan serta mengasah 

kreatifitasnya untuk membentuk 

kerja sama siswa dan 

meningkatkan pengetahuan siswa. 

Kepada peneliti lain untuk 

mengkaji dan mencari solusi untuk 

mengatasi bagaimana manajemen 

waktu. 
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