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Abstrak: Pendidikan sebagai sebuah sistem memiliki unsur atau elemen yang 
memiliki peran dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan. 
Komponen tersebut seperti guru, siswa, sumber belajar, lingkungan belajar, 
kurikulum, model, dan metode pembelajaran. Keberadaan komponen ini saling 
mempengaruhi. Guru yang profesional menjadi salah satu komponen keberhasilan 
penyelenggaraan pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan 
profesionalitas guru yaitu melalui peningkatan kinerja guru terutama dengan 
melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Melalui kegiatan ini diagnosa 
masalah kesulitan belajar dan adanya inovasi pembelajaran akan optimal 
terselesaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) berbasis outline hasil 
kegiatan telah mampu menstimuli para guru dan  penguatan pemahaman serta 
keterampilan guru. Kegiatan juga telah tersusunsya  Proposal Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yang memenuhi standari kelayakan riset. 
 
Kata kunci: FGD, Kinerja guru, PTK 
 
Abstract: Education as a system has elements or elements that have a role and 
cannot be separated in the administration of education. These components such as 
teachers, students, learning resources, learning environments, curriculum, models, 
and learning methods. The existence of these components affect each other. 
Professional teachers are one component of the successful implementation of 
education. Efforts are made to realize teacher professionalism through improving 
teacher performance, especially by conducting Classroom Action Research (CAR). 
Through this activity the diagnosis of problems of learning difficulties and the 
existence of innovative learning will be optimally resolved through Focus Group 
Discussion (FGD) based on the outline of the results of the activity has been able to 
stimulate teachers and strengthen teacher understanding and skills. The activity 
has also been arranged Classroom Action Research Proposal (CAR) that meets the 
standard of research feasibility. 
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PENDAHULUAN 
 
Sistem pendidikan dipandang memiliki komponen yang yang saling berkaitan. 
Komponen–komponen tersebut memiliki peran dan fungsi masing– masing. 
Salah satu komponen dari sistem pendidikan yaitu guru. Guru yang profesional 
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menjadi salah satu komponen keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. 
Dengan adanya guru yang profesional akan meningkatkan kualitas pendidikan. 
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan profesionalitas guru yaitu melalui 
peningkatan kinerja guru. Kinerja guru yang selama ini hanya berfokus pada 
kegiatan mengajar guru (proses KBM) namun dapat ditingkatkan lagi dengan 
melakukan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian merupakan salah satu 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Kenyataan di 
lapangan ternyata tidak banyak guru yang melakukan kegiatan ini. Banyak 
faktor yang menyebabkan kegiatan penelitian tidak dapat dilaksanakan oleh 
guru diantaranya: kemampuan meneliti/kurang pengalaman yang masih 
rendah, waktu yang dimiliki terbatas karena tugas sebagai guru masih 
berorientasi pada pengajaran dan administrasi, keterbatasan dana yang belum 
mendukung, dan lain–lain. Dari beberapa faktor tersebut sebenarnya kegiatan 
penelitian yang dapat dilakukan oleh guru sebenarnya dapat berawal dari kelas 
(proses belajar mengajar). Oleh karena itu dapat dilakukan dengan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Melalui kegiatan ini tentunya akan bermanfaat bagi 
diagnosa masalah–masalah kesulitan belajar dan adanya inovasi pembelajaran. 
PTK juga berguna untuk perbaikan pengelolaan pengajaran yang dilakukan tiap 
siklus.  

Kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pengurus dan anggota 
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) ekonomi Kota dan Kabupaten Blitar. 
MGMP Ekonomi yang ada selama ini masih berkutat dengan pembahasan 
perangkat pembelajaran yang masih berorientasi dari kegiatan pengajaran. Oleh 
karena itu masih sangat memerlukan adanya sosialisasi dan pendampingan 
tentang Penelitian Tindakan Kelas. Topik–topik yang selama ini hanya berkutat 
pada model–model pembelajaran kolaborasi dan masih belum menyentuh 
adanya teknologi dan revolusi industri 4.0. Hal ini tentunya aktivitas yang 
dilakukan masih belum menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi 
saat ini.  

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) Bagaimanakah 
implementasi FGD untuk mengoptimalkan pemahaman tentang Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) di MGMP Ekonomi Kota dan Kabupaten Blitar?; (2) 
Bagaimanakah efektifitas peningkatan kinerja guru anggota MGMP Ekonomi 
Kota dan Kabupaten Blitar? Untuk mencapai tujuan kegiatan ini dilakukan 
dengan bentuk Focus Group Discussion (FGD). Metode tersebut dipilih karena 
sangat efektif dalam upaya peningkatan pemahaman dan pendampingan 
kepada anggota MGMP Ekonomi Kota Blitar. Sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Krisphianti (2019) tentang Penggunaan Focus Group Discussion 
(FGD) Dengan Proses Ground, Understand, Revise, And Use (GURU) Terhadap 
Efikasi Diri Karier Mahasiswa dengan menggunakan metode FGD tersebut 
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merupakan proses diskusi yang dilakukan dengan wawancara semi struktur 
guna mendapatkan data tentang suatu variable dan dilanjutkan dengan proses 
diskusi untuk membicarakan suatu pengalaman yang pernah dialami oleh 
individu, hingga dari pengalaman tersebut didapatkan suatu pelajaran yang 
bermakna.  

FGD dipilih dalam kegiatan ini karena memiliki karakteristik yang sesuai. 
Hal ini karena melalui FGD dapat diperoleh suatu hasil akhir yang berasal dari 
pemikiran partisipan dari interaksi yang dilakukan. Menurut (Lehoux, Poland, 
& Daudelin, 2006) menyebutkan bahwa karakterisitik FGD ini yaitu data yang 
dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses 
diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat. Untuk mewujudkan 
kegiatan FGD yang ideal maka peran fasilitator dan moderator yang terlatih 
sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi diskusi agar sesuai dengan konteks topik 
yang dibicarakan dan sesuai dengan konteks penyelesaian masalah. Cara ini 
dipandang efektif untuk menjadi metode yang tepat bagi upaya untuk 
mengoptimalkan kinerja guru dalam melakukan kegiatan Penelitian Tindakan 
Kelas. 

  
METODE 

 
Kegiatan yang dilakukan melalui metode FGD menggunakan langkah–langkah 
sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Langkah – langkah FGD 

 
Berdasarkan gambar di atas dijelaskan sebagai berikut: (1) persiapan FGD 

yang terdiri dari persiapan kebutuhan mulai dari pembentukan kelompok dan 
hal – hal teknis selama proses diskusi. (2) Pembukaan FGD yang dilakukan 
dengan mengawali tujuan dari FGD sampai berinteraksi dengan peserta dan 
mengajukan pertanyaan secara umum kepada audience. (3)  Pelaksanaan atau 
Teknik Pengelolaan FGD. 

Persiapan  
FGD

Pembukaan 
FGD

Pelaksanaan 
atau Teknik 
Pengelolaan 

FGD
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HASIL & PEMBAHASAN 

 
Kegiatan yang sudah dilakukan merupakan Focus Group Discussion (FGD) 
dengan pendampingan penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  

 
Sumber: Data Tim Pengabdian 

Gambar 2. Pendampingan oleh Ketua Tim Pengabdian Saat FGD 
 
Hasil FGD yang dilakukan pada MGMP Ekonomi Kota Blitar secra rinc 

dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap utama. Pertama, tahap persiapan FGD. 
Pertama yang dilakukan pada tahapan ini yaitu menentukan jumlah kelompok 
FGD menjadi 6 kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 
orang guru. Tempat diskusi FGD dilakukan di SMAN 3 Blitar dengan layout 
meja bundar agar masing-masing kelompok dengan mudah malakukan diskusi. 
Tidak kalah penting juga, yaitu persiapan administrasi seperti undangan peserta 
diurus oleh tim pengabdian dengan melakukan prosedur pada LP2M (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UM. Selanjutnya persiapan fasilitator 
sesuai dengan bidang keilmuan untuk menunjang kualitas dari pengabdian ini. 
Terdapat 4 fasilitator yaitu Prof. Dr. Sri Umi Mintarti W., S.E., M.P., Ak. yang 
menjelaskan mengenai konsep esensial PTK, Sri Handayani, S.Pd., M.Pd. yang 
akan menjelaskan mengenai sistematikan proposal PTK, Annisya’, S.Pd., M.Pd. 
menjelaskan tat acara penyusunan laporan PTK dan terakhir Ermita Yusida, S.E., 
M.E menjelaskan mengenai aturan dan cara publikasi artikel ilmiah. Tidak lupa 
notulensi dan perlengkapan FGD yang dibantu oleh mahasiswa S1 Pendidikan 
Ekonomi. Perlengkapan yang disiapkan meliputi materi tentang Konsep Esensial 
PTK dan Sistematika Penyusunan Proposal PTK serta template lembar FGD saat 
diskusi kelompok. 
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Kedua, tahap pembukaan FGD. Sebagai awal bertemu dengan peserta 
maka tim pengabdian memeperkenalkan diri serta penjelasan job description 
masing-masing. Perkenalan dilakukan pada saat opening ceremony kegiatan 
pengabdian masyarakat oleh Tim Pengabdian. Kemudian Ketua pengabdian (Sri 
Handayani, S.Pd., M.Pd.) memberikan penjelasan tentang tujuan kegiatan ini 
diadakan yaitu untuk meningkatkan kinerja guru yang menjadi anggota MGMP 
Ekonomi Kota Blitar. Penekanan yang disampaikan pada FGD ini yaitu 
Menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak bertujuan untuk memberikan 
ceramah tetapi untuk mengumpulkan pendapat dari peserta. Tekankan bahwa 
fasilitator ingin belajar dari para peserta. Selain itu pendapat dan umpan balik 
dari peserta juga sangat penting dalam kegiatan FGD ini. Sehingga FGD tidak 
hanya satu arah namun dua arah agar tujuan pengabdian dapat tercapai. 
Selanjutnya tim pelaksana juga menyampaikan alur dan teknis pelaksanaan 
pengabdian. Terakhir setelah opening ceremony, tim pelaksana melakukan sharing 
atau tukar informasi dengan para guru mengenai program-program di sekolah 
yang menjadi fokus saat ini. 

Ketiga, tahap Pelaksanaan atau Teknik Pengelolaan FGD. Setelah situasi 
akrab pada sesi pembukaan, maka langsung dilanjutkan dengan melakukan 
diskusi di masing – masing kelompok. Seluruh kelompok berdiskusi dengan 
tema racangan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya setiap kelompok 
menyajikan hasil diskusi masing – masing kelompok dengan metode presentasi. 
Pada sesi presentasi ini, peserta dari kelompok lain bebas bertanya dan 
memberikan tanggapan atau saran pada kelompok yang melakukan presentasi. 
Kemudian hasil presentasi yang dilakukan oleh tiap kelompok direview oleh 
seluruh fasilitator. Fasilitator memberikan ulasan tentang kriteria2 penelitian 
tindaka kelas yang ideal dan bagus sesuai dengan rancangan yang sudah 
ditetapkan oleh masing-masing kelompok. Terakhir, tim pengabdian 
menyimpulkan hasil pelaksanaan FGD yang sudah dilakukan. 

 
Sumber: Data Tim Pengabdian 

Gambar 3. Pemaparan materi Konsep Esensial Penelitian Tindakan Kelas 
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Sumber: Data Tim Pengabdian 

Grafik 4. Post Test Pemahaman Peserta tentang konsep esensial 
Penelitian tindakan kelas 

 
Dalam kegiatan FGD juga dilakukan post test pemahaman peserta tentang 

seputar Penelitian Tindakan Kelas. Hasil yang diperoleh yaitu pada grafik 1 di 
bawah ini. 

 
 
 
Berdasarkan grafik 1 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 29 peserta 

dari 35 peserta (77%) telah memahami konsep esensial Penelitian tindakan Kelas. 
Sehingga hanya ada 6 peserta (23%) yang masih belum mendalam memahami 
konsep esensial Penelitian Tindakan Kelas. 

Dari kegiatan FGD yang telah dilakukan pada MGMP Ekonomi Kota dan 
kabupaten Blitar secara umum pemahaman peserta pelatihan (Anggota MGMP) 
Ekonomi dapat meningkat melalui FGD. Bukti pemahaman ini dapat dilihat dari 
hasil Post Test yang dilakukan pada akhir kegiatan FGD yang berisi tentang 
konsep, esensi, dan pedoman penyusunan PTK. Dari 6 kelompok ada  FGD 
tentang penelitian tindakan kelas ada 3 kelompok yang memiliki judul penelitian 
tindakan kelas yang menarik karena mengintegrasikan teknolog dalam 
perumusan judul PTK. Hal ini sejalan dengan Sunarto (2013) yang menuliskan 
artikel dengan judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Melalui Model 
Supervisi Artistik dengan Strategi Focus Group Discussion (FGD)” melalui 
penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dengan strategi FGD dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran guru dan guru-guru memberikan 
tanggapan yang baik terhadap model. Peningkatan ini ditunjukan dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai rata-rata hasil supervisi pada siklus I 
adalah 81,25 menjadi 86,26 pada siklus II atau meningkat 6,17%. (2) Tanggapan 
guru-guru terhadap model supervisi artistik dalam kategori baik sebesar 63,8% 
dan sangat baik 33,7%. FGD sangat efektif dalam upaya peningkatan kualitas 
guru. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Khamim (2017) yang menemukan 
bahwa penggunaan teknik FGD adalah untuk meningkatkan kemampuan guru 
dalam menerapkan pembelajaran PQ4R dan agar terus dilakukan.  

Dari hal tersebut FGD memiliki banyak kelebihan, yaitu: (a) sinergisme: 
suatu kelompok mampu menghasilkan informasi, ide dan pandangan yang lebih 
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luas; (b) manfaat bola salju: komentar yang didapat secara acak dari peserta 
dapat memacu reaksi berantai respons yang beragam dan sangat mungkin 
menghasilkan ide-ide baru; (c) stimulan: pengalaman diskusi kelompok sebagai 
sesuatu yang menyenangkan dan lebih mendorong orang berpartisipasi 
mengeluarkan pendapat; (d) keamanan: individu biasanya merasa lebih aman, 
bebas dan leluasa mengekspresikan perasaan dan pikirannya dibandingkan 
kalau secara perseorangan yang mungkin ia akan merasa khawatir; (e) spontan: 
individu dalam kelompok lebih dapat diharapkan menyampaikan pendapat 
atau sikap secara spontan dalam merenspons pertanyaan.  

 
SIMPULAN 

 
Simpulan dalam artikel ini didapat antara lain: (1) FGD yang dilakukan adalah 
dengan tahapan dan langkah–langkah sebagai berikut: a) Persiapan FGD; b) 
pembukaan FGD; dan c) pelaksanaan dan tata kelola FGD. (2) Kinerja guru dapat 
optimal melalui adanya FGD Penyusunan Penelitian Tindakan Kelas. Adapun 
tindak lanjut dari kegiatan ini adalah implementasi Penelitian Tindakan kelas 
yang dilakukan di sekolah terpilih.  
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