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ABSTRAK

Guru sangat berpengaruh, maka diperlukan kreativitas tinggi untuk menciptakan
pambelajaran yang menyenangkan, agar pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan.
Pembelajaran menjadi aktivitas yang menyenangkan dan siswa mengikutinya dengan semangat,
nyaman, antusias. Kreativitas guru dalam pemanfaatan media menganut sistem efektivitas dan
efisiensi media yaitu menggunakan media pembelajaran yang tersedia seperti media audio, visual
maupun audio visual, dan yang menciptakan media pembelajaran sendiri dari benda–benda
sederhana yang mudah didapat dilingkungan terdekat. Kreativitas guru dalam pengelolaan kelas
untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan penataan bangku yang sering
berganti, penggunaan bahasa yang komunikatif dengan siswa, interaksi guru dan siswa yang
harmonis, dan penegakan tata tertib dalam pembelajaran yang sudah disepakati oleh peserta
didik dalam proses pembelajaran didalam kelas.
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan Meningkatkan Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kelas yang Menyenangkan di MI

Yabakii Kesugihan. Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri

Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika universitas Nahdlatul

Ulama Al Ghazali Cilacap.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2020. Materi Pelatihan dipilih

berdasarkan kebutuhan peserta MI Yabakii Kesugihan, terutama dalam Kiat meningkatkan

softskill tenaga pendidik di desa tersebut dan untuk kepentingan pengembangan pendidik di

desa. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan kemudahan

dalam pelaksanaan pengabdian.

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan dukungan dan

bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

3. Seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Guru MI Yabakii Kesugihan yang telah mengikuti kegiatan sebagai peserta

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat MI Yabakii Kesugihan.

Cilacap, 15 Oktpber 2020

Mawan Akhir Riwanto, M.Pd
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1. LATAR BELAKANG

Banyak faktor yang menyebabkan ketidakmampuan siswa dalam menyerap pelajaran

yang diberikan guru diantaranya bermula dari proses pembelajaran yang tidak menarik

dan membosankan. Akibatnya siswa menjadi malas dan tidak tertarik terhadap materi

yang disampaikan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk mengaplikasikan kegiatan

pembelajaran yang menarik di kelas misalnya dengan cara menyapa siswa dengan ramah

dan bersemangat, menciptakan suasana rileks, memotivasi siswa, dan menggunakan

metode pembelajaran yang variatif.

Peran guru sangat berpengaruh, diperlukan kreativitas tinggi untuk menciptakan

pambelajaran yang menyenangkan, agar pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan,

tanpa adanya unsur paksaan siswa yang mengikutinya, bahkan pembelajaran menjadi

aktifitas yang menyenangkan dan siswa mengikutinya dengan semangat, nyaman,

antusias dan senantiasa haus dalam mencerna materi yang disampaikan.

Siswa menikmati saat belajar adalah hal yang perlu dilakukan dan dikondisikan oleh

guru, karena pembelajaran akan jauh lebih optimal saat dilaksanakan dalam keadaan yang

menyenangkan. Guru harus bisa menjalin emosional dengan anak didik, karena hal

tersebut akan membuat anak senang untuk belajar.

Sekolah dapat menerapkan berbagai metode, menggunakan media pembelajaran serta

pengelolaan kelas secara optimal untuk menunjang tujuan pembelajaran yang

menyenangkan. Hasilnya suasana pembelajaran berlangsung begitu dinamis, para siswa

terlihat antusias dan bersemangat mengikuti proses pembelajaran, begitu juga para

gurunya terlihat aktif dan bersemangat. Pemilihan metode pembelajaran, penggunaan

media untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran yang menyenangkan serta

pengelolaan kelas yang baik menjadi kebutuhan mendasar yang harus dilaksanakan guru.

Guru dituntut memiliki kemampuan dan daya kreativitas yang tinggi untuk merespon

kebutuhan yang diperlukan dalam proses menciptakan pembelajaran yang

menyenangkan. Dalam hal ini, para guru harus lebih terbuka terhadap perkembangan dan

selalu berinovasi.
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2. TUJUAN PENGABDIAN

Subjek dari pengabdian ini adalah GURU MI Yabakii Kesugihan adapun tujuan

dari pelatihan ini adalah meningkatkan kreativitas guru dalam pemanfaatan media

pembelajaran dan pengelolaan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang

menyenangkan.

3. METODE PENGABDIAN
Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah

metode workshop atau pelatihan dan pendampingan praktek pelatihan meningkatkan

kreativitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran dan pengelolaan kelas untuk

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di MI Yabakii Kesugihan.

4. TIM PENGABDIAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri

dari:

1) Mawan Akhir Riwanto, M.Pd sebagai Ketua.

2) Avika Rizkiani sebagai anggota.

3) Muftiana Rahmawati sebagai anggota.

5. PESERTA PENGABDIAN
Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan meningkatkan kreativitas guru dalam

pemanfaatan media pembelajaran dan pengelolaan kelas untuk menciptakan

pembelajaran yang menyenangkan bagi para pendidik. Peserta dari kegiatan ini adalah

pendidik di MI Yabkaii Kesugihan dengan jumlah peserta sekitar 75 orang.

6. JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari Senin, 5 Oktober

2020. Jadwal dan susunan acara terlampir.
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7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKM
Kegiatan pelatihan meningkatkan kreativitas guru dan pengelolaan kelas untuk

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas tenaga pendidik dengan pemanfaatan media pembelajaran pada 5 Oktober 2020

dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir.

A. Materi Pelatihan

a) Kreativitas Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Untuk Menciptakan

Pembelajaran Yang Menyenangkan

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima

pesan. Media pembelajaran lebih menitik beratkan pada efektifitas dan kegunaannya.

Semahal apapun nilai sebuah media jika tidak mampu mengantarkan pada

pemahaman sebuah materi maka akan sia-sia. Justru media pembelajaran yang

tercipta dari hasil kreativitas guru akan lebih berguna karena sesuai dengan kebutuhan

pada suatu pembelajaran. Apalagi jika pembuatan suatu media dapat melibatkan

siswa maka akan mempunyai efek pembelajaran yang lebih efektif, karena siswa

secara aktif terlibat.

Sekolah berusaha menggunakan media-media kreatif dan efektif untuk

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Guru mengoptimalkan

media pembelajaran yang tersedia juga secara kreatif membuat berbagai benda

sederhana menjadi media pembelajaran. Dengan pemilihan media yang tepat

membuat siswa dapat dengan mudah menyerap materi dalam suasana yang

menyenangkan dan rileks. Berikut media pembelajaran yang biasa digunakan:

1) Media Audio

Media ini mampu memberikan pengalaman belajar kepada siswa secara baik dan

efektif. Bentuk media audio bisa berupa rekaman suara, rekaman radio dan lain

sebagainya. Di dalam dunia pendidikan media audio sering di jumpai di laboratorium

bahasa. Oleh karena belum memiliki ruang laboratorium khusus, biasanya

penggunaan media ini hanya menggunakan alat perekam seperti telepon genggam

yang diputar dikelas.

2) Media Visual

8



Media Visual (Gambar) adalah media yang menitik beratkan pada indra

penglihatan. Di dalam pembelajaran, media visual mampu meningkatkan minat

belajar siswa dan dapat memberikan hubungan antara dunia nyata dengan isi materi

pelajaran. Ada beberapa media visual yang digunakan sebagai media pembelajaran,

diantaranya gambar representasi sesuatu, misalnya foto, peta dan gambar-gambar

yang mewakili pengetahuan tentang sesuatu.

3) Media Audio Visual

Media Audio Visual adalah media yang menggabungkan antara media audio dan

visual. Di sekolah biasanya siswa diajak menonton sebuah tayangan edukatif yang

terkait dengan materi pembelajaran melalui layar monitor.

4) Media Serbaneka

Media serbaneka adalah media yang dibuat berdasarkan potensi yang terdapat

suatu daerah, bisa di sekolah, diperkampungan atau di suatu lokasi yang dapat

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Untuk contohnya serbaneka berupa:

Media tiga dimensi, papan (board), realita dan sumber belajar pada masyarakat. Perlu

upaya kreatif untuk membuat media ini, yaitu dengan kejelian untuk mengubah

benda-benda disekitar menjadi media pembelajaran yang efektif.

b) Kreativitas Guru Dalam Pengelolaan Kelas Untuk Menciptakan Pembelajaran

Yang Menyenangkan

1) Penataan Tempat Duduk

Adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas. Karena

pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai.

Dengan penataan tempat duduk yang baik maka diharapkan akan menciptakan

kondisi belajar yang kondusif, dan juga menyenangkan bagi siswa.

2) Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa

Komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan interaksi yang

terjadi. Mengelola kelas dan memecahkan konflikdalam pembelajaran, secara

konstruktif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Terdapat tiga aspek

utama komunikasi dalam pembelajaran, yaitu keterampilan berbicara, mendengar dan

komunikasi nonverbal. Guru harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas.
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Kejelasan dalam berbicara merupakan unsur yang sangat penting agar pembelajaran

yang dilakukan oleh guru dan proses belajar yang diikuti siswa dapat berjalan dengan

baik. Saat berbicara dan berkomunikasi dengan siswa, guru diharapkan menggunakan

tata bahasa yang benar, kosa kata yang dapat dipahami dan tepat pada perkembangan

anak, melakukan penekanan pada kata-kata kunci dengan mengulang penjelasan,

berbicara dengan tempo yang tepat, tidak menyampaikan hal-hal yang kabur atau

bermakna ganda (ambigu), serta menggunakan perencanaan dan pemikiran logis

sebagai dasar berbicara.

3) Guru memancing keaktifan siswa dengan sering memberikan umpan pertanyaan.

Pertanyaan dapat merangsang siswa berpikir dan berbuat. Sehingga siswa berani

menjawab pertanyaan guru dan mampu menggunakan gagasannya sendiri dalam

menjawabnya bukan hanya mengulangi gagasan yang sudah dikemukakan guru.

Kategori pertanyaan yang termasuk jenis pertanyaan ini antara lain pertanyaan

produktif, terbuka, dan imajinatif. Pertanyaan ini dapat digunakan untuk tujuan

merangsang siswa berpikir.

4) Guru berperan sebagai teman bagi siswa didalam maupun diluar kelas.

Mengelola kelas secara efektif dapat lebih mudah dilakukan apabila guru dan

siswa memiliki sifat kedekatannya sebagai teman. Untuk itu tidak hanya keterampilan

berbicara yang dibutuhkan, tapi sekaligus dapat berperan sebagai pendengar yang

baik. Selain komunikasi verbal, interaksi di dalam kelas juga dapat terjadi komunikasi

nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya dilakukan untuk menegaskan pesan

verbal, namun seringkali pesan nonverbal lebih efektif dalam mencapai sasaran

pesan. Seperti, ekspresi wajah, komunikasi mata, gerak gerik badan dan sentuhan.

5) Guru memperhatikan tingkah laku siswa didalam kelas.

Terutama kepada siswa yang kurang memperhatikan yaitu dengan menegur

langsung dan melalui pembicaraan secara personal. Pada siswa yang tidak fokus dan

gaduh, guru memberikan perhatian lebih. Biasanya guru langsung menegur langsung

dengan isyarat, dan jika hal itu kurang berhasil, guru langsung mendekati siswa
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tersebut dan menegurnya secara personal, dengan mengajak siswa agar lebih

konsentrasi dan tidak menggangu siswa yang lain.

6) Guru membuat tata tertib yang disepakati oleh siswa.

Peraturan atau tata tertib merupakan unsur penting dalam mengelola kelas untuk

menciptakan ketertiban siswa. Pembuatan peraturan dalam kelas berfungsi sebagai

sarana melatih kedisiplinan siswa. Kedisiplinan merupakan salah satu prinsip

pengelolaan kelas yang baik. Peraturan dibuat agar dapat mendidik siswa. Sanksi

yang diberikan jika siswa melanggar peraturan bukanlah hukuman fisik, melainkan

hukuman yang mendidik dan membuat efek jera siswa.

B. Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PPM
Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan pelatihan

meningkatkan kreativitas guru dalam pemanfaatan media pembelajaran dan

pengelolaan kelas untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan harusnya

dibagi menjadi kelompok kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang sehingga

pelatihan tersebut lebih efektif serta efisien.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara

Lampiran 2 : Surat Tugas

Lampiran 3 : Materi Pelatihan

Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan

Lampiran 5 : Daftar Hadir
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Lampiran 1. Jadwal dan Susunan Acara

No Jam Rincian kegiatan

1.

2.

3.

4.

08.00-09.00

10.00-10.30

10.30-11.15

11.15-12.00

Registrasi peserta

Pembukaan

Presentasi dan penjelasan lengkap tentang Meningkatkan

Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Kelas yang

Menyenangkan

Praktek bersama
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Lampiran 2.  Surat Tugas dan Daftar Hadir

S U R A T   TUGAS

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.19/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LP2M)  Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Nama :  Misbah Khusurur, M.S.I

Jabatan :  Kepala LP2M

Memberikan tugas kepada:

1. Mawan Akhir Riwanto, M.Pd

2. Avika Rizkiani

3. Muftiana Rahmawati

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ”Pelatihan Meningkatkan Kreativitas Guru
dalam Meningkatkan Kelas yang Menyenangkan” Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 30 September 2020

Kepala LP2M UNUGHA Cilacap

Misbah Khusurur, M.S.I

NIK. 951011186
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Lampiran 3. Materi Pelatihan

1. Materi pelatihan
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Lampiran 4. Foto Kegiatan
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Lampiran 5. Daftar Hadir
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