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ABSTRAK 

 

Harjanto, Bagus Wahyu, 2011 Kegiatan Guru Memfasilitasi Siswa 

dalam Pembelajaran Berbasis Paradigma Pedagogi Reflektif di SMA Kanisius 

Harapan Tirtomoyo. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, 

Yogyakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kegiatan guru memfasilitasi 

siswa dalam pembelajaran berbasis Paradigma Pedagogi Reflektif materi peluang 

kompetensi dasar aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi dalam pemecahan 

masalah kelas XI IPAan di SMA Kanisius Tirtomoyo, (2) mengetahui kesesuaian 

pembelajaran di SMA Kanisius Tirtomoyo dengan karakteristik Pradigma 

Pedagogi Reflektif (PPR). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

dikumpulkan bersifat kualitatif, yang berkaitan dengan kegiatan guru 

memfasilitasi siswa dalam pembelajaran dan kesesuaian pembelajaran dengan 

karakteristik paradigma pedagogi reflektif. Subjek utama penelitian ini adalah 

guru kelas XI IPA SMA Kanisius Tirtomoyo. Pengumpulan data berlangsung 

pada tanggal 24 Agustus 2010–4 September 2010, berlangsung selama lima kali 

pertemuan. Pada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan kelima diadakan ulangan harian. 

Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan cara merekam kegiatan 

pembelajaran dengan alat bantu handycam. Analisis data dilakukan dengan 

prosedur: (i) reduksi data yang meliputi transkipsi data rekaman video dan 

penentuan topik-topik data, (ii) kategorisasi data, dan (iii) penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan guru memfasilitasi siswa 

dalam pembelajaran di SMA Kanisius adalah: (i) Menjelaskan materi dengan 

melibatkan siswa aktif, (ii) Menyimpulkan hasil pembelajaran, (iii) Membentuk 

kelompok dan memantau diskusi kelompok, (iv) Menunjuk kelompok untuk 

memprentasikan jawaban, (v) Memberikan motivasi kepada semua siswa, (vi) 

memberikan tugas pengamatan, dan (vii) melakukan tanya jawab tentang tugas 

pengamatan. 

 Karakteristik PPR telah tampak melalui kegiatan sebagai berikut: (i) Guru 

menyesuaikan nilai kemanusiaan yang akan ditumbuhkan dengan konteks siswa 

dan materi pelajaran. Karakteristik ini telah tampak pada pertemuan kedua, (ii) 

Guru membantu siswa mengalami nilai kemanusiaan dalam kegiatan 

pembelajaran. Karakteristik ini nampak pada pertemuan ketiga, (iii) Guru 

membantu siswa merefleksikan pengalaman terkait dengan nilai kemanusiaan. 

Karakteristik ini nampak pada pertemuan ketiga,      (iv) Guru membantu siswa 

membangun niat atau melakukan aksi untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. 

Karakteristik ini nampak pada pertemuan ketiga, dan (v) Guru mengevaluasi 

proses belajar nilai kemanusiaan pada diri para siswa. Karakteristik ini nampak 

pada pertemuan ketiga.   
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