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ABSTRAK 

Mukti Sari, Farida. 2015. Kemampuan Guru Memberi Penguatan dalam 

Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di SD Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. 

Sutaryono, M.Pd.,215 halaman. 

Keterampilan dasar mengajar guru merupakan kemampuan dan keahlian 

dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran agar 

tercipta suasana belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah 

keterampilan memberikan penguatan yang berkaitan erat dengan pemberian 

respon, umpan balik, dan motivasi kepada siswa untuk mempertahankan 

prestasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan guru SD di 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam memberikan penguatan pada siswa. 

Data awal yang diperoleh pemberian penguatan yang dilakukan beberapa guru di 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang cenderung ke penguatan verbal 

dibandingkan dengan penguatan non verbal. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kemampuan memberi penguatan yang dilakukan guru SD 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam melaksanakan pembelajaran tematik 

berbasis KTSP didalam kelas?. Tujuan penelitian adalah mengetahui seberapa 

besar kemampuan guru memberi penguatan dalam pembelajaran tematik berbasis 

KTSP didalam kelas. 

Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini terdiri 

atas 4 tahap, yaitu pra lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan evaluasi 

atau pelaporan. Subjek penelitian adalah 15 guru di 5 SDN Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang . Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan guru SD di Kecamatan 

Ngaliyan Kota Semarang dalam memberikan penguatan sebesar 52,6% dengan 

kategori kurang baik. Adapun dari 7 indikator pemberian penguatan, yang 

memperoleh persentase tertinggi adalah indikator gestural sebesar 85,5% dengan 

kategori sangat baik. Sedangkan indikator terendah adalah pemberian 

tanda/simbol sebesar 26,2% dengan kategori sangat tidak baik. 

Simpulan dari penelitian ini adalah kemampuan guru memberi penguatan 

di SD Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang terhitung kurang baik karena tidak 

seimbang antara pemberian penguatan secara verbal dan non verbal. Guru menilai 

memberi penguatan berupa pujian lebih mudah dibandingkan memberikan tanda 

atau simbol sebagai lambang penghargaan bagi siswa. Saran bagi guru adalah 

hendaknya dapat menyeimbangkan antara penguatan verbal dan non verbal agar 

siswa tidak jenuh dan selalu termotivasi sehingga dapat mempertahankan 

prestasinya. 

 

Kata kunci : Kemampuan; KTSP; Pembelajaran; Penguatan; Tematik
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang mengolah ilmu pengetahuan, 

nilai-nilai, dan keterampilan yang dilakukan antar manusia dari generasi ke 

generasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam Pasal 1 ayat 1   

Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 dinyatakan   bahwa: “Pendidikan   

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. Adapun tujuan pendidikan nasional yang 

tercantum dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 

Tahun 2003, yaitu : “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  Serta tujuan pendidikan 

dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

(Supardi, 2014: 145). 

Dalam komunitas sosial untuk mengimbangi laju perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pentingnya pendidikan yang berkualitas 

1 



2 

 

 

semakin disadari, sebab terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat 

Indonesia yang maju dan mandiri hanya dapat diwujudkan jika pendidikan 

masyarakat berhasil ditingkatkan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan ini tidak 

lepas dari peran serta guru sebagai tenaga pendidik. Pada pasal 1 UU  RI  No  14  

Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  disebutkan bahwa   Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari 

pengertian tersebut guru adalah pendidik profesional dengan banyak tugas yang 

diembannya, tidak hanya mendidik. Akan tetapi juga mengajar sampai dengan 

tahap mengevaluasi peserta didiknya. Dewasa ini banyak kebijakan yang 

ditempuh pemerintah dalam upaya mencari sosok guru yang baik dan memiliki 

kemampuan yang berkompeten. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, 

maka kualitas guru harus dioptimalkan. Hal ini sejalan dengan Permendiknas No. 

16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru, 

standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, 

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Mendiknas, 

2007:3).  

Kurikulum pendidikan saat ini sudah kembali lagi ke kurikulum KTSP 

yang berkaitan dengan “Pembelajaran Tematik” yang diberlakukan untuk kelas 

rendah (1,2,3). Hal ini tertera dalam  peraturan yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. Landasan yuridis tersebut adalah UU No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak 
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berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Untuk membentuk manusia-manusia yang berkualitas ini tak luput dari 

peran guru yang berkompeten. Kompetensi yang dimiliki guru harus 

diseimbangkan pula dengan keterampilan dasar mengajar guru. Sanjaya (2011:32) 

yang mengutarakan keterampilan dasar mengajar bagi guru diperlukan agar guru 

dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keterampilan dasar 

merupakan syarat mutlak agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi 

pembelajaran. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu 

mengelola pembelajaran secara lebih efektif. Turney dalam Anitah (2009:7.2) ada 

8 keterampilan dasar mengajar yang berperan penting dalam menentukan 

keberhasilan belajar, yaitu: (1) bertanya; (2) memberi penguatan; (3) mengadakan 

variasi; (4) menjelaskan; (5) membuka dan menutup pelajaran; (6) membimbing 

diskusi kelompok kecil; (7) mengelola kelas; (8) mengajar kelompok kecil dan 

perorangan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui keterampilan 

dasar mengajar guru merupakan kemampuan dan keahlian dasar yang harus 

dimiliki oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran agar tercipta suasana 

belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Ada 8 jenis keterampilan yang harus 

dimiliki guru, salah satunya adalah keterampilan memberikan penguatan. 

Djamarah (2010: 118) pemberian penguatan yang dilakukan berulang-ulang akan 

membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. dengan kata lain, pengubahan 
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tingkah laku siswa dapat dilakukan dengan pemberian penguatan. Anitah 

(2009:7.25) tujuan dari pemberian penguatan ini adalah untuk: (1) meningkatkan 

perhatian siswa; (2) membangkitkan dan memelihara motivasi siswa; (3) 

memudahkan siswa belajar; (4) mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa 

serta mendorong munculnya perilaku positif; (5) menumbuhkan rasa percaya diri 

pada siswa; (6) memelihara iklim kelas yang kondusif. Fungsi dari pemberian 

penguatan itu sendiri adalah untuk memberikan ganjaran kepada siswa sehingga 

siswa akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses 

pembelajaran (Sanjaya, 2011:37). Rusman (2013: 84) pemberian penguatan lebih 

efektif dibandingkan dengan hukuman, penguatan dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu penguatan verbal (diungkapkan dengan kata-kata langsung seperti seratus, 

excellent, bagus, pintar, ya, betul, tepat sekali, dan sebagainya) dan penguatan non 

verbal (biasanya dilakukan dengan gerak, isyarat, sentuhan, elusan, pendekatan, 

dan sebagainya).  

Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam 

menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih 

kompetensi dasar berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran 

menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh. Tentu saja untuk 

mewujudkan keberhasilan pembelajaran tematik dibutuhkan guru yang juga 

menguasai kompetensi dan keterampilan dasar mengajar dalam melakukan 

perencanaan dan pengelolaan pembelajaran tematik agar pembelajaran menjadi 

lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan utuh (Depdiknas dalam Trianto, 

2012: 118). Poerwadarminta dalam Muslich (2008: 164) tema adalah pikiran atau 
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gagasan pokok  yang menjadi pokok pembicaraan. Tema dalam pembelajaran 

tematik diharapkan akan memberikan berbagai keuntungan, diantaranya: (1) siswa 

mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, (2) siswa mampu 

mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar 

antarmata pelajaran dalam tema yang sama, (3) pemahaman terhadap materi 

pelajaran lebih mendalam dan berkesan, (4) kompetensi dasar dapat 

dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan 

pengalaman pribadi siswa, (5) siswa lebih merasakan manfaat dan makna belajar 

karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas, (6) siswa lebih termotivasi 

belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, dan (7) guru dapat 

menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan  secara tematik dapat 

dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam beberapa pertemuan, waktu 

selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau 

pengayaaan.  

Pengukuran mutu pendidikan di Indonesia salah satunya ditandai dengan 

pencapaian prestasi belajar. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Indonesia pada tahun 2012 belum begitu menggembirakan. Dari data 

terbaru yang dikeluarkan United Nation Development Program (UNDP) Index 

Pembangunan Manusia Indonesia berada di peringkat 121 dunia dari 184 negara. 

Prestasi anak-anak Indonesia yang berusia sekitar 15 tahun juga masih rendah, 

hasil survey yang dilakukan  Programme for International Student Assesment 

(PISA) pada tahun  2009, menunjukkan Indonesia hanya menempati urutan 61 

dari 65 negara. Hal ini pengaruh dari rendahnya profesionalitas guru di Indonesia 
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dapat dilihat dari kelayakan guru mengajar. Menurut Balitbang Depdiknas, guru-

guru yang layak mengajar untuk tingkat SD baik negeri maupun swasta ternyata 

hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 

65,29%, swasta 64,73%, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %. (diakses 

22/01/2015 pukul 21:28). 

Penerapan keterampilan penguatan yang dilakukan secara terus menerus 

dan tidak bervariasi akan membawa dampak kejenuhan bagi siswa. Seperti halnya 

yang ada di kelas V SD Negeri wilayah gugus II kecamatan Kretek, Bantul yang 

terdiri dari 3 sekolah, setelah peneliti melakukan pengamatan ternyata guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran (teacher center) yaitu proses pembelajaran 

yang tidak banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran, ditambah lagi dengan 

pemberian penguatan yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan perkembangan 

siswa, sehingga pembelajaran cenderung  lesu, pasif, dan siswa kurang antusias 

saat pembelajaran. Untuk itu, perlu adanya peran guru dalam memberikan 

penguatan yang tepat dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan motivasi 

belajar kepada siswa. 

Berdasarkan pengalaman ketika PPL, hal ini juga terjadi pada beberapa guru 

Sekolah Dasar di kota Semarang, bahwa pemberian penguatan pada siswa 

cenderung penguatan verbal yang sering dilakukan. Penguatan non verbal masih 

kurang, seperti mimik wajah, pemberian simbol atau benda. Selain itu guru 

cenderung memberi penguatan kepada siswa yang pandai saja. Sehingga 

terkadang menimbulkan kecemburuan antar siswa yang berakibat kurang 
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antusiasnya siswa yang kemampuannya rata-rata menengah ke bawah untuk 

mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian deskriptif yang berjudul “Kemampuan Guru Memberi Penguatan dalam 

Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di SD Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang.” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas dapat diambil 

rumusan masalah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari 

berbagai masalah yang terdapat dari penelitian ini, masalah tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana kemampuan memberi penguatan yang dilakukan guru Sekolah 

Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di dalam kelas ? 

b. Kendala apa saja yang dialami terkait dengan kemampuan memberi penguatan 

yang dilakukan guru Sekolah Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di 

dalam kelas ? 

c. Bagaimana respon siswa setelah diberi penguatan  yang dilakukan guru 

Sekolah Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di dalam kelas ? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan seberapa besar kemampuan memberi penguatan yang 

dilakukan guru Sekolah Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di dalam 

kelas. 

b. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dialami dengan kemampuan memberi 

penguatan yang dilakukan guru Sekolah Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota 

Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis 

KTSP di dalam kelas. 

c. Menganalisis respon siswa setelah diberi penguatan  yang dilakukan guru 

Sekolah Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di dalam kelas. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, baik 

secara teoritis  maupun secara praktis : 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menambah 

pengalaman sekaligus kemampuan guru serta sebagai bahan masukan untuk 

kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kemampuan guru 

memberi penguatan dalam pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di Sekolah 

Dasar. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Mendeskripsikan kemampuan memberi penguatan yang dilakukan guru 

Sekolah Dasar Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di dalam kelas. Penelitian ini 

juga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan research bagi peneliti. 

b. Bagi Guru 

Memberi masukan kepada guru Sekolah Dasar untuk melaksanakan 

keterampilan guru saat proses belajar mengajar salah satunya dengan memberi 

penguatan pada siswa, sehingga guru dapat mengembangkan keterampilan 

tersebut di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan 

sehingga meningkatkan profesionalisme sebagai pengajar. 

c. Bagi Lembaga 

Penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan masukan bagi sekolah 

untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan berkualitas dengan 

memaksimalkan potensi guru untuk mengembangkan keterampilan dasar 

mengajar khususnya memberi penguatan pada siswa. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan referensi 

untuk penelitian pendidikan yang sejenis dan memberikan sumbangan 

penelitian dalam dunia pendidikan. 
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1.5 BATASAN ISTILAH 

a. Kemampuan Guru Memberi Penguatan 

Keterampilan dasar memberi penguatan adalah segala bentuk respon yang 

merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, 

yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas 

perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau reaksi 

(Sanjaya, 2011:37). Pemberian penguatan yang dilakukan berulang-ulang akan 

membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. dengan kata lain, pengubahan 

tingkah laku siswa dapat dilakukan dengan pemberian penguatan (Djamarah, 

2010: 118). Terdapat tiga jenis penguatan yaitu penguatan verbal, penguatan non 

verbal, dan penguatan tak penuh. Penguatan verbal merupakan penguatan yang 

diberikan berupa bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan atau dorongan. 

Sementara penguatan non verbal merupakan penguatan yang dapat ditunjukkan 

melalui mimik dan gerakan badan, gerak mendekati, sentuhan, kegiatan yang 

menyenangkan, serta pemberian simbol atau benda. Sedangkan penguatan tak 

penuh diberikan untuk jawaban atau respon siswa yang hanya sebagian benar dan 

bagian lainnya masih perlu diperbaiki (Anitah, 2009: 7.25). 

b. Pembelajaran Tematik 

Sutirjo dalam Suryosubroto (2009:133) pembelajaran tematik merupakan 

satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai atau sikap 

pembelajaran, serta pemikiran, yang kreatif dengan menggunakan tema. Kadir & 

Asrohah (2014: 22-23) karakteristik dari pembelajaran tematik  antara lain: (1) 

anak didik sebagai pusat pembelajaran; (2) memberikan pengalaman langsung; (3) 
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menghilangkan batas pemisah antar mapel; (4) luwes; (5) hasil pembelajaran 

sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik; (6) menggunakan prinsip 

PAIKEM; (6) holistik; (7) bermakna. 

c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Sanjaya (2011: 128-133) dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 

15, dijelaskan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Secara umum tujuan 

diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan 

pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan. Dengan 

demikian, melalui KTSP diharapkan dapat mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 

Karateristik KTSP menurut antara lain: 1) berorientasi pada disiplin ilmu; 2) 

berorientasi pada pengembangan individu; 3) KTSP merupakan kurikulum 

teknologis. 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. KAJIAN TEORI 

2.1.1 Kurikulum 

2.1.1.1 Hakikat Kurikulum 

Kurikulum berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah currere, 

secara harafiah berarti lapangan perlombaan lari. Dalam lapangan pendidikan 

pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, 

dari mana mulai diajarkan dan kapan diakhiri, serta bagaimana cara untuk 

menguasai bahan agar dapat mencapai gelar. Akibat dari berbagai perkembangan, 

terutama perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, konsep kurikulum 

menerobos pada dimensi waktu dan tempat. Artinya, kurikulum mengambil bahan 

ajar dan berbagai pengalaman belajar tidak hanya berbatas waktu sekarang saja, 

tetapi juga memperhatikan bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar pada 

waktu lampau dan yang akan datang (Dakir, 2010:3). Kurikulum merupakan 

program, fasilitas, dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk 

mewujudkan visi dan misi lembaganya (Idi, 2013: 308). 

Jadi kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai 

bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan 

dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang 

dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan 

peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.  

12 
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2.1.1.2 Pengembangan Kurikulum 

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang 

cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan 

dan hasil pendidikan (Sukmadinata, 2012: 38). Pengembangan kurikulum pada 

hakikatnya merupakan pengembangan komponen-komponen kurikulum yang 

membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu komponen tujuan, bahan, metode, 

peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan lain-lain (Idi, 

2013: 208).  

Dari pendapat para ahli maka pengembangan kurikulum adalah 

mengembangkan komponen-kompenen kurikulum menjadi sistem kesatuan 

kurikulum itu sendiri. Komponen-komponen tersebut mencakup komponen 

tujuan, metode, peserta didik, bahan, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, 

dan sebagainya. 

Dakir (2010:100-1-4) pengembangan kurikulum dibagi menjadi: 

a. Pengembangan Kurikulum Tingkat Nasional 

Pengembangan kurikulum tingkat Nasional pada taraf nasional pokja 

kurikulum biasanya mengembangkan berbagai komponen kurikulum 

penunjang, yang dijadikan dasar pelaksanaan untuk lembaga-lembaga 

pendidikan terkait.  

b. Pengembangan Kurikulum Tingkat Lokal 

Salah satu sasaran pengembangan kurikulum tingkat Lokal adalah penyusunan 

kurikulum muatan lokal. Sedangkan kegiatannya dapat bberupa penataran, 
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seminar, KKG, dan kegiatan lainnya yang menunjang mendukung profesi 

kependidikan.  

c. Pengembangan Kurikulum Tingkat Sekolah 

Untuk pendidikan tinggi terutama pada pengembangan Tri Dharma perguruan 

tinggi program pendidikan, penelitian, dan pengabdian, pada masyarakat. 

Untuk pendidikan tingkat menengah ke bawah, sekolah dapat mengembangkan 

kurikulum yang bersifat ekstrakurikuler. 

d. Pengembangan Kurikulum Tingkat Kelas 

Pengembangan kurikulum tingkat kelas ini tergantung pada inisiatif guru. 

Meskipun kurikulum yang tertulis sangat bagus tetapi kalau guru tidak inisiatif 

hasilnya tidak memuaskan.  

2.1.1.3 Prinsip-prinsip  Pengembangan Kurikulum 

Sukmadinata (2012: 150-151) prinsip-prinsip umum dalam pengembangan 

kurikulum meliputi: 

a. Prinsip relevansi 

Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum yaitu relevansi ke 

luar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya 

tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya 

relevan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sedangkan 

relevansi di dalam kurikulum yaitu ada kesesuaian atau konsistensi antara 

tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. 
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b. Prinsip Fleksibilitas 

Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum harus 

bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada (Sanjaya, 2011: 40). 

c. Prinsip kontinuitas 

Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum hendaknya 

berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu 

jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan 

dengan pekerjaan. 

d. Prinsip praktis 

Kurikulum hendaknya mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, 

dan biayanya juga murah. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum 

kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal 

pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak prktis dan sukar. 

e. Prinsip efektivitas 

Walaupun kurikulum tersebut harus murah, sederhana, dan murah tetapi 

keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum 

ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kurikulum akan 

mempengaruhi keberhasilan pendidikan. 

2.1.1.4 Kurikulum KTSP 

Diantara otonomi yang lebih besar diberikan kepada sekolah adalah 

menyangkut pengembangan kurikulum, yang kemudian disebut KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yakni kurikulum operasional yang 

disusun oleh dan dilaksankaan di masing-masing sekolah. Berdasarkan UU No. 
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20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan panduan dari BSNP (Badan 

Standar Nasional Pendidikan), panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua 

bagian. Pertama, panduan umum yang memuat ketentuan umum pengembangan 

kurikulum yang dapat dietrapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL. 

Kedua, model KTSP sebagai salah satu contoh alternatif hasil akhir 

pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman 

pada panduan umum yang dikembangkan BSNP (Muhaimin, 2008:3). 

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 15, dijelaskan bahwa 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-

masing satuan pendidikan. Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah 

untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian 

kewenangan kepada lembaga pendidikan. 

2.1.1.4.1Karateristik KTSP 

Sanjaya (2011: 130-131) Karateristik KTSP adalah sebagai berikut: 

Dilihat dari desainnya KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada disiplin 

ilmu. Hal ini dapat dilihat dari pertama, struktur program KTSP yang memuat 

sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. Kedua , kriteria 

keberhasilan KTSP lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi 

pelajaran. 

a. KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Pada 

KTSP struktur kurikulumnya terdapat komponen pengembangan diri, yakni 
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komponen kurikulum yang menekankan kepada aspek pengembangan minat 

dan bakat siswa. 

b. KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Hal ini tampak 

pada salah satu prinsip KTSP, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Dengan 

demikian, maka KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan oleh daerah. 

c. KTSP merupakan kurikulum teknologis. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

standar kompetensi, kompetensi dasar yang kemudian di jabarkan pada 

indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan 

penilaian. 

2.1.1.5 Implementasi KTSP dan Konsep Belajar Tuntas 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sekarang 

disosialisasikan untuk dapat diimplementasiikan saat ini dipilih guna memenuhi 

tuntutan perubahan dan perkembangan iptek, kondisi pendidikan di seluruh 

wilayah NKRI, serta semangat otonomi pendidikan di Indonesia. Sebagai suatu 

model yang dipilih, KTSP dapat dikembangan dengan mengintegrasikan 

pendekatan sistem/teknologi, pendekatan berpusat pada peserta didik, dan 

pendekatan berpusat pada masalah/inkuiri. Jadi dapat digarisbawahi bahwa 

implementasi KTSP dalam pengembangannya masih menggunakan KBK dalam 

standar isi dan dalam prosesnya mengintegrasikan dengan kebutuhan 

pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kecakapan hidup (Muhaimin, 

2008:9).  
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Suryosubroto (2009: 81) belajar tuntas adalah satu filsafat yang mengatakan 

bahwa dengan sistem pengajaran yang tepat semua siswa dapat belajar dengan 

hasil yang baik dari hampir seluruh materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. 

Belajar tuntas merupakan proses pembelajaran yang di lakukan dengan 

sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk mengadaptasikan pembelajaran pada 

siswa kelompok besar, membantu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat 

pada siswa, dan berguna untuk menciptakan kecapatan belajar (rate of program). 

Belajar tuntas dilandasi dua asumsi yaitu: (1) bahwa adanya korelasi antara 

tingkat keberhasilan dengan kemampuan potensial (bakat); (2) apabila 

pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, mka peserta didik 

akan mampu menguasai bahan yang disajikan kepadanya ( Yamin, 2011: 121). 

2.1.1.5.1 Prinsip-prinsip Belajar Tuntas 

Pada dasarnya belajar tuntas akan menciptakan peserta didik memiliki 

kemampuan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengecilkan 

perbedaan antara anak cerdas dengan anak yang tidak cerdas. Belajar tuntas 

menciptakan anak didik dapat mencapai tujuan pembelajaran, sehingga di dalam 

kelas tidak terjadi anak crdas akan mencapai semua tujuan pembelajaran sedang 

anak didik yang kurang cerdas mencapai sebagian tujuan pembelajaran atau tidak 

mencapai sama sekali tujuan pembelajaran (Yamin, 2011: 121).  

Adapun ciri-ciri belajar mengajar dengan prinsip belajar tuntas antara lain: 

a. Pengajaran didasarkan atas tujuan-tujuan pensisikan yang telah ditentukan 

terlebih dahulu.  Ini berarti bahwa tujuan dari strategi belajar mengajar adalah 
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agar hampir semua siswa atau semua siswa dapat mencapai tingkat penguasaan 

tujuan pendidikan. 

b. Memperhatikan perbedaan individu. Maksudnya adalah perbedaan siswa 

dalam hal menerima rangsangan dan dari dalam dirinya serta laju belajarnya. 

Dalam hal ini pengembangan proses belajar mengajar hendaknya dapat 

disesuaikan dengan sensitivitas indra siswa. 

c. Evaluasi dilakukan secara kontinu dan didasarkan atas kriteria. Hal ini 

diperlukan agar guru menerima umpan balik yang cepat, sering, dan 

sistematis. Jadi evaluasi dilakukan pada awal dan pada akhir pembelajaran 

berlangsung. 

d. Menggunakan program perbaikan dan program pengayaan, adalah sebagai 

akibat dari penggunaan evaluasi yang kontinu dan berdasarkan kriteria serta 

pandangan terhadap perbedaan kecepatan belajar mengajar siswa dan 

administrasi sekolah. 

e. Menggunakan prinsip siswa belajar aktif. Prinsip siswa belajar aktif 

memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan 

kegiaatan-kegiatan yang dilakukannya sendiri. 

f. Menggunakan satuan pelajaran yang kecil. Cara belajar mengajar dengan 

menunggunakan prinsip belajar tuntas menuntut pembagian bahan pengajaran 

menjadi unit-unit yang kecil. Pembagian unit pelajaran menjadi bagian-

bagian kecil ini sangat diperlukan guna dapat memperoleh umpan balik 

secepat mungkin. 
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2.1.1.5.2 Strategi Belajar Tuntas 

Bloom dalam Yamin (2011: 124) menyebutkan tiga strategi dalam belajar 

tuntas, yaitu mengidentifikasi prakondisi, mengembangkan prosedur operasional 

dan hasil belajar. Selanjutnya mengimplementasikan dalam pembelajaran klasikal 

yang memberikan “bumbu” untuk menyesuaikan dengan kemampuan individual 

yang meliputi: 

a. Corrective Technique  

Pengajaran remedial, yang dilakukan dengan memberikan pengajaran 

terhadap tujuan yang gagal dicapai oleh peserta didik, dengan prosedur dan 

metode yang berbeda dari sebelumnya. 

b. Memberikan tambahan waktu kepada peserta didik yang membutuhkan (belm 

menguasai bahan secara tuntas) 

Suryosubroto (2009: 101) dalam pelaksanaan belajar tuntas, bila siswa 

belum mencapai ketuntasan yang ditetapkan, siswa diberi program perbaikan 

sampai mencapai ketuntasan. Sebaliknya, para siswa yang telah mencapai 

ketuntasan yang ditetapkan, dapat diberi program pengayaan. 

2.1.2 Belajar 

2.1.2.1 Hakikat Belajar 

Pandangan Hilgard dalam Thobroni (2011:19) belajar adalah perubahan 

tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalamannya. Slameto dalam Hamdani (2010: 20 ) belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 
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baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.  

Ernest dalam Anitah (2009: 2.4) belajar merupakan proses perubahan 

tingkah laku yang diperoleh melalui latihan dan perubahan itu disebabkan karena 

ada dukungan dari lingkungan yang positif yang menyebabkan terjadinya interaksi 

edukatif.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan 

belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks, serta sebagai 

usaha sadar  untuk mengembangkan potensi diri yang dialami oleh siswa itu 

sendiri.   

2.1.2.2 Teori- Teori Belajar 

a. Teori Kontruksivisme 

Menurut teori kontruktivis ini, satu prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan 

memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka 

sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi 

mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa anak tangga yang 

membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri 

yang harus memanjat anak tangga tersebut (Nur dalam Trianto, 2009:28). 
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b. Teori Belajar Kognitif menurut Piaget 

Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan 

interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari tindakan. Piaget 

yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting 

bagi terjadinya perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi sosial 

dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu 

memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran itu menjadi lebih 

logis ( Nur dalam Trianto, 2009: 29) 

Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang 

perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun 

sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan 

interaksi-interaksi mereka. Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh 

mulai dari bayi yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa mengalami 

empat tingkat perkembangan kognitif. Rifai dan Anni (2011:27-30) empat tingkat 

perkembangan kognitif tersebut adalah: 

a) Tahap sensori motor 

Pada tahap sensori motor (lahir -2 tahun), terbentuknya konsep kepermanenan 

objek dan kemajuan gradual dari perilaku reflektif ke perilaku yang mengarah 

kepada tujuan. 

b) Tahap pra-operasional 

Pada tahap pra-operasional (2-7 tahun), perkembangan kemampuan 

menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan objek-objek dunia. Pemikiran 

masih egosentris dan sentrasi. 
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c) Tahap opersional konkret 

Pada tahap operasional konkret (7-11 tahun), perbaikan dalam kemampuan 

untuk berpikir secara logis. Kemampuan-kemampuan baru termasuk 

penggunaan operasi-operasi yang dapat-balik. Pemikiran tidak lagi sentrasi 

tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrisan. 

d) Tahap operasional formal 

Pada tahap operasional formal (11 tahun-dewasa ), pemikiran abstrak dan 

murni simbolis mungkin dilakukan. Masalah-masalah dapat dipecahkan 

melalui penggunaan eksperimen sistematis. 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran 

adalah: 

Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan 

tahap perkembangan kognitif peserta didik. Berdasarkan teori kognitif di atas 

dapat diketahui bahwa peserta didik usia SD berada pada tahap operasional 

konkret (7-11 tahun), oleh karena itu dalam pembelajaran haruslah disesuaikan 

dengan menggunakan benda-benda konkret yaitu media dalam pembelajaran. 

Sebab bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena 

itu guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak serta diharapkan guru mampu menggunakan media dalam pembelajaran 

sehingga memudahkan siswa untuk menerima materi serta siswa dapat belajar 

lebih baik karena didukung dengan lingkungan yang baik pula.   
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c.Teori Behavioristik 

Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar 

adalah bahwa hasil belajar (perubahan perilaku) itu tidak disebabkan oleh 

kemampuan internal manusia (insight), tetapi karena faktor stimulus yang 

menimbulkan respon. Untuk itu, agar aktivitas belajar siswa di kelas dapt 

mencapai hasil belajar yang optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian 

rupa (menarik dan spesifik) sehingga mudah direspon oleh siswa. (Rifai dan Anni, 

2011:106). 

d.Teori John Dewey 

John Dewey dalam Dimyati dan Mudjiono ( 2013: 46) belajar itu dialami 

melalui perbuatan langsung (learning by doing). Belajar harus dilakukan oleh 

siswa secara aktif, baik individual maupun kelompok dengan cara memecahkan 

masalah (problem solving) dan guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. 

 Bloom dalam Rifa’i dan Anni (2011: 86) menyampaikan tiga ranah belajar 

yang merupakan hasil belajar, yaitu: (1) ranah kognitif mencakup pengetahuan, 

kemampuan, dan kemahiran intelektual; (2) ranah afektif mencakup perasaan, 

sikap, minat, dan nilai; (3) ranah psikomotor mencakup kemampuan fisik seperti 

kemampuan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Aspek kognitif  dibedakan atas enam jenjang  yaitu: 

a. Ranah Kognitif sebelum revisi (Siregar dan Hartini, 2014:9): 

     Tujuan ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktifitas otak adalah termasuk 

dalam ranah kognitif.  
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a) Pengetahuan, tentang suatu materi yang telah dipelajari. 

b) Pemahaman, memahami makna materi. 

c) Aplikasi atau penerapan penggunaan materi atau aturan teoritis yang prinsip. 

d) Analisa, sebuah proses analisis teoritis dengan menggunakan kemampuan akal. 

e) Sintesa, kemampuan memadukan konsep, sehingga menemukan konsep baru. 

f) Evaluasi, kemampuan melakukan evaluatif atas penguasaan materi 

pengetahuan. 

Ranah Kognitif setelah direvisi(Siregar dan Hartini, 2014:9) : 

a) Mengingat (remembering)  

Meningkatkan ingatan atas materi yang disajikan dalam bentuk yang sama 

seperti yang diajarkan. 

b) Mengerti (understanding).  

Mampu membangun arti dari pesan pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, 

tulisan, maupun grafis. 

c) Memakai (applying).  

Menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan 

masalah. 

d) Menganalisis (analyzing).  

Memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya dan menentukan 

bagaimana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain dan kepada 

keseluruhan struktur. 

e) Mengevaluasi (evaluating).  

Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar tertentu. 
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f) Mencipta (creating). 

Membuat suatu produk yang baru dengan mengatur kembali unsure-unsur atau 

bagian-bagian ke dalam suatu pola atau struktur yang belum pernah ada 

sebelumnya. 

b. Ranah afektif  

Ranah afektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa, sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya. Bila seseorang memiliki penguasaan kognitif yang tinggi, ciri-ciri 

belajar efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 

Misalnya; perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai 

guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar dan hubungan sosial.  

c. Ranah Psikomotor 

     Ranah Psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) 

atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar 

tertentu. Adapun kategori dalam ranah psikomotor; (a) Peniruan, (b) Manipulasi, 

(c) Pengalamiahan, (d) Artikulasi (Siregar dan Hartini, 2014:3). 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Suprijono dalam Thobroni (2011:21), prinsip belajar terdiri dari tiga hal. 

Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Kedua, 

belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena dorongan kebutuhan dan tujuan 

yang ingin dicapai. Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman 

pada dasarnya adalah hasil interaksi antara peserta didik dan lingkungannya.  
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UNESCO dalam Sanjaya (2011: 110) prinsip belajar sepanjang hayat 

sejalan dengan empat pilar pendidikan universal seperti yang dirumuskan yaitu:  

a. Learning to know 

Belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil 

belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. 

b. Learning to do 

Belajar itu bukan hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan 

akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir 

penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan global. 

c. Learning to be 

Belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan kata 

lain, belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan 

kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. 

d. Learning to live together 

Belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual 

maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri 

dari kelompoknya. 

2.1.2.4 Tujuan Belajar 

 Suprijono dalam Thobroni (2011:22), tujuan belajar eksplisit diusahakan 

untuk dicapai dengan tindakan instruksional yang dinamakan instructional effects, 

yang biasanya berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan, tujuan 

belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional disebut nurturant 
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effects. Bentuknya berupa kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta 

demokratis. 

Diantara beberapa tujuan belajar adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Pemilikan pengetahuan dan  

kemampuan  berfikir  sebagai  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Dengan  kata lain  

tidak  dapat  mengembangkan  kemampuan  berfikir  tanpa  bahan 

pengetahuan,  sebaliknya  kemampuan  berfikir  akan  memperkaya 

pengetahuan.  Tujuan  ialah  yang  memiliki  kecenderungan  lebih  besar 

perkembanganya  di  dalam  kegiatan  belajar.  Dalam  hal  ini  peran  guru 

sebagai pengajar lebih menonjol. 

b. Penanaman konsep dan keterampilan  

Penanaman  konsep  atau  merumuskan  konsep,  juga  memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan itu memang dapat di didik, yaitu dengan banyak 

melatih kemampuan. 

c. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru  

harus  lebih  bijak  dan  hati-hati  dalam  pendekatanya. Untuk  ini dibutuhkan 

kecakapan mengarahkan motivasi dan berfikir dengan tidak lupa menggunakan 

pribadi guru itu sendiri sebagai contoh. 

(Sadirman,2008:28diakseshttp://m.kompasiana.com/post/read/642040/2/belajar-

tujuan-belajar-Rabu, 14 Jan 2014:09.30) 

 

http://m.kompasiana.com/post/read/642040/2/belajar-tujuan-belajar-Rabu
http://m.kompasiana.com/post/read/642040/2/belajar-tujuan-belajar-Rabu
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2.1.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar merupakan suatu usaha untuk menghasilkan perubahan-perubahan, 

perubahan itu salah satunya berupa hasil belajar. Dalam perubahan tersebut tentu 

saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Slameto (2010: 54) faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

intern dan dan faktor ekstern. Faktor intern ialah faktor yang ada dalam diri 

individu yang sedang belajar. Faktor intern terdiri dari faktor jasmaniah, 

psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada 

di luar individu. Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar dikelompokkan 

menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Anitah (2009: 2.7) faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa. Faktor dari dalam diri siswa 

diantaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, 

kelemahan dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. Sedangkan faktor dari luar diris 

siswa yang mempengaruhi belajar diantaranya adalah lingkungan fisik dan non 

fisik (termasuk suasana kelas dalam belajar, seperti riang gembira, 

menyenangkan), lingkungan sosial budaya, lingkungan keluarga, program 

sekolah, guru, pelaksana pembelajaran, dan teman sekolah. 

2.1.2.6 Belajar yang Efektif 

 Pembelajaran dikatakan efektif apabila tingkat penguasaan siswa, 

ketuntasan belajar siswa, dan ketercapaian indikator tersebut tercapai sesuai 

dengan batasan yang telah ditetapkan.   
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. Slameto (2010: 73- 88) mengemukakan cara belajar yang efektif 

diantaranya yaitu : 

a. Perlunya Bimbingan 

Kecakapan dan ketangkasan belajar berbeda secara individual. Walaupun 

demikian kita dapat membantu peserta didik dengan memberi petunjuk-

petunjuk umum tentang cara belajar yang efisien. Di samping memberi 

petunjuk-petunjuk tentang cara belajar, baik pula peserta didik diawasi dan 

dibimbing sewaktu mereka belajar.  

b. Kondisi dan Strategi Belajar 

 Untuk meningkatkan cara belajar yang efektif perlu memperhatikan beberapa 

hal berikut ini: (1) Kondisi internal, yaitu kondisi yang ada di dalam diri siswa 

itu sendiri; (2) kondisi eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar diri pribadi 

manusia misalnya keadaan lingkungan fisik yang digunakan untuk belajar 

harus bersih, ruangan cukup terang, dan sarana yang diperlukan untuk belajar 

itu memadai; (3) strategi belajar diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang 

maksimal. Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan 

strategi belajar yang tepat. 

c. Metode Belajar 

Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan 

dan keterampilan. Beberapa kebiasaan belajar yang memengaruhi belajar 

antara lain : (1) pembuatan jadwal dan pelaksanaannya; (2) membaca dan 
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membuat catatan; (3) mengulangi bahan pelajaran; (3) konsentrasi; (4) 

mengerjakan tugas. 

2.1.2.7 Masalah-Masalah Belajar 

Dalam proses belajar tidak semuanya berjalan dengan lancar. Pasti 

terdapat masalah atau hambatan untuk mencapai keberhasilan. Subini (2011: 42-

44) macam-macam gangguan belajar pada anak yaitu sebagai berikut: 

a. Learning Disorder 

Learning Disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan ketika proses belajar 

seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. 

b. Distractability 

Anak dengan gangguan distractability tidak dapat membedakan stimulus yang 

penting dan tidak. 

c. Learning Disabilities 

Learning disabilities adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada 

gejala ketika anak tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah 

potensi intelektualnya. 

d. Learning Disfunction 

Learning disfunction adalah gejala yang menunjukkan ketika proses belajar 

mengajar seseorang tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak 

ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan alat indra atau gangguan 

psikologis lainnya. 
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e. Under Achiever 

Under achiever adalah mengacu pada anak-anak yang memiliki tingkat potensi 

intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya terolong rendah. 

f. Slow Learner 

Slow learner adalah anak yang lambat dalam proses belajarnya sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan anak lain yang 

memiliki tingkat potensi intelektual sama. 

Majid (2012: 226) masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang 

dialami oleh seseorang murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. 

Terdapat masalah-masalah belajar dapat digolongkan atas: 

a. Sangat cepat dalam belajar 

b. Keterlambatan akademik 

c. Lambat belajar 

d. Penempatan kelas 

e. Kurang motif dalam belajar 

f. Sikap dan kebiasaan buruk 

2.1.2.8 Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 

Setiap masalah, gangguan, dan hambatan yang terjadi pada suatu proses 

memerlukan cara untuk mengatasinya. Subini (2011: 110) jika seorang anak 

mengalami gangguan kesulitan belajar karena faktor internal, seperti gangguan 

otak, anak masih dapat diobati (dirangsang) untuk bisa berfungsi optimal. Seorang 

anak yang mempunyai kesulitan belajar membutuhkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Identifikasi sedini mungkin 
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b. Tes dan observasi untuk memperoleh gambaran yang menjadi kekuatan dan 

kelemahannya. 

c. Dukungan dari orang tua dan guru 

d. Rencana pembelajaran individual 

e. Konseling dan profesional terkait 

f. Pengembangan ketrampilan untuk mandiri 

g. Pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja 

Ada beberapa alternatif pemecahan kesulitan belajar, Irham & Wiyani 

(2014: 286) yang dapat dilakukan sebagai berikut:  

a. Jika sumber kesulitan belajar berasal dari faktor bawaan dan kemampuan dasar 

belajar, dapat dilakukan penyaluran kepada program pendidikan tertentu yang 

lebih sesuai dengan tingkat kecerdasan atau jenis bakatnya. 

b. Jika sumber kesulitan belajar berasal dari pribadi siswa misal sikap, kebiasaan, 

minat, motivasi, dan sebagainya, maka masih ada kemungkinan mengatasi 

melalui penciptaan conditioning dan pembelajaran yang inovatif. 

c. Jika sumber kesulitan belajar dari luar siswa, akan sangat mungkin diatasi 

terutama jika menyangkut lingkungan sekolah. Namun sangat tergantung 

kondisi sekolah dan lingkungan yang bersangkutan. 

2.1.3 Pembelajaran 

2.1.3.1 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah dialog interaktif dan pembelajaran merupakan 

proses organik dan konstruktif (Suprijanto, 2012: 13). Pada pembelajaran guru 

mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya 
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pembelajaran. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dijelaskan mengenai pengertian pembelajaran yaitu proses interaksi antara siswa 

dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Gagne dalam Djamarah (2010: 325) pembelajaran adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu proses belajar anak didik, yang berisi 

serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar anak didik yang bersifat 

internal.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran 

adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan, mengorganisai dan menciptakan lingkungan yang baik serta mampu 

mengelola proses belajar untuk terjadi interaksi antara guru dengan siswa 

sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. 

2.1.3.2 Hakikat Mengajar  

Sanjaya (2011: 96) secara deskriptif mengajar diartikan sebagai proses 

penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses 

penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu. Sebagai 

proses menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan, maka mengajar 

mempunyai beberapa karakteristik sebagi berikut: (a) proses pengajaran 

berorientasi pada guru; (b) siswa sebagai objek belajar; (c) kegiatan pengajaran 

terjadi pada tempat dan waktu tertentu; (d) tujuan utama pengajaran adalah 

penguasaan materi pelajaran. Mursell dalam Slameto (2010: 33) menggambarkan 

mengajar sebagai mengorganisasikan belajar sehingga dengan mengorganisasikan 
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itu, belajar menjadi berarti atau bermakna bagi siswa. Alvin dalam Daryanto 

(2013: 162) mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, 

membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan 

skill, attitude ideal (cita-cita), apprectons (penghargaan) dan knowledge. 

Berdasar pendapat para ahli tersebut dapat diketahui mengajar adalah 

proses interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dalam rangka 

penyampaian informasi. 

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Terdapat prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Uno & Mohamad  (2012: 

191) beberapa prinsip belajar pada pembelajaran efektif adalah sebagai berikut: 

a. Perhatian 

Siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan 

yang mengarah untuk mencapai tujuan belajar. Adanya tuntutan untuk selalu 

memberikan perhatian, menyebabkan siswa harus menciptakan atau 

membangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang dipelajarinya. Peranan 

perhatian sangat penting dimiliki siswa karena kajian dari teori belajar 

pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian dari siswa tak 

mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap materi pelajaran akan timbul pada 

siswa jika materi yang disajikan sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Motivasi 

Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu atau keadaan seseorang yang mendorongnya untuk  

melakukan sesuatu atau keadaan seseorang untuk mrnyrbabkan kesiapannya 
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untuk memulai serangkaian perbuatan. Sedangkan motivasi adalah suatu 

kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya (energi) atau suatu keadaan 

yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah 

tujuan untuk memperhalus perasaannya, dengan demikian motivasi untuk 

mengetahui dan mempelajari seni pun akan tinggi. 

c. Keaktifan 

Belajar hanya memungkinkan terjadi apabila siswa aktif dan 

mengalaminya sendiri. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah 

menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Dengan 

demikian inisiatif harus datang dari siswa itu sendiri, peran guru sekedar 

sebagai pembimbing dan pengarah. 

d. Keterlibatan Langsung 

Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajarnya, dalam bentuk 

kerucut pengalamannya, menempatkan bahwa belajar yang paling baik adalah 

melalui pengalaman langsung. Dalam belajar, siswa tidak hanya mengamati, 

tetapi harus menghayati, terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap 

proses dan hasilnya. 

e. Pengulangan  

Pengulangan merupakan prinsip belajar yang berpedoman pada pepatah 

“latihan menjadikan sempurna” (Bell, 1991). Dengan pengulangan, maka daya-

daya yang ada pada individu seperti mengamati, memegang, mengingat, 

mengkhayal, merasakan, dan berfikir akan berkembang. 
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f. Tantangan 

Siswa menghadapi tujuan yang harus dicapai, tetapi untuk mencapainya 

selalu ada hambatan yang harus dihadapi, tetapi ada motif yang mengatasi 

hambatan tersebut, sehingga tujuan dapat tercapai, begitu seterusnya. 

g. Penguatan 

Dalam belajar, siswa akan lebih bersemangat apabila mengetahui akan 

mendapatkan hasil (balikan) yang menyenangkan. Namun dorongan belajar 

menurut B. F. Skinner bukan hanya yang menyenangkan, tetapi juga yang tidak 

menyenangkan atau dengan kata lain penguatan positif dan negatif dapat 

memperkuat belajar. 

h. Perbedaan Individual 

Perbedaan individual berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Dengan demikian perbedaan ini perlu diperhatikan oleh seorag guru. 

Pemberian bimbingan kepada siswa harus memperhatikan kemampuan dan 

karaketristik setiap siswa.  

2.1.3.4 Tujuan Pembelajaran 

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang hendak dicapai. Yamin (2011: 

133) Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir 

pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Tujuan pembelajaran 

disebut juga dengan tujuan instruksional. Sardiman (2014: 68-69) Tujuan 

instruksional dibagi menjadi dua yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan 

instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus merupakan hasil belajar siswa 

setelah selesai belajar dan dirumuskan dengan suatu pernyataan yang bersifat 
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umum. Sedangkan tujuan instruksional umum merupakan tujuan instruksional 

yang bersifat khusus sebagai penjabaran dari tujuan umum instruksional. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut dapat kita ketahui tujuan 

pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2.1.3.5 Perencanaan Pembelajaran 

Anitah (2009: 12.8) secara praktis penyusunan perencanaan pembelajaran 

guru sudah harus menguasai bagaimana menjabarkan kompetensi dasar menjadi 

indikator, bagaimana dalam memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dasar, bagaimana memilih alternatif metode mengajar yang dianggap 

paling sesuai untuk mencapai kompetensi dasar, dan bagaimana mengembangkan 

evaluasi belajar.  

Majid (2012: 17) konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai 

proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan 

pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang 

akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

2.1.3.6Pembelajaran PAIKEM 

Djamarah (2010:369) Pembelajaran PAIKEM adalah sebuah pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam 

dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, dengan 

penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan 

berbagai sumber dan alat bantu belajar (termasuk pemanfaat lingkungan), supaya 
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pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Djamarah (2010:380) Adapun 

prinsip pembelajaran PAIKEM antara lain: 

a. Mengalami, peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun 

emosional. 

b. Komunikasi, kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi 

antara guru dan peserta didik. 

c. Interaksi, kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya inetraksi multi 

arah. 

d. Refleksi, kegiatan pembelajaran memungkinkan peserta didik memikirkan 

kembali apa yang telah dilakukan.  

2.1.3.7 Evaluasi Pembelajaran  

2.1.3.7.1 Definisi Evaluasi Pembelajaran 

Poerwanti (2008:1-5) evaluasi adalah proses pemberian makna atau 

penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil 

pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu.  

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau  sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa untuk mengukur tingkat pemahaman 

danpenguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran tertentu.  

Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yangdilakukan 

untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, ataubenda, 

sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Angka yang diperoleh dari 

hasil  pengukuran proses dan hasil pembelajaran tersebut bersifat kuantitatif dan 
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belum dapat memberikan makna apa-apa, karena belum menyatakan tingkat 

kualitas dari apa yang diukur. 

Penilaian adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil 

pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan 

kriteria tertentu.   

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah suatu tindakan untuk menilai hasil belajar siswa, mengetahui keefektifan 

komponen pembelajaran, serta menentukan langkah bagi pembelajaran 

selanjutnya. Hasil belajar dapat diketahui setelah guru melakukan evaluasi melalui 

tes, pengukuran, dan penilaian.  

2.1.3.7.2  Tujuan Evaluasi 

Djamarah (2010: 247) tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara 

belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi anak didik, serta 

menempatkan anak didik pada situasi belajar mengajar yang lebih tepat sesuai 

dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalah untuk 

memperbaiki atau mendalami dan memperluas pelajaran, dan yang terakhir adalah 

untuk memberitahukan/melaporkan kepada para orang tuawali anak didik 

mengenai penentuan kenaikan kelas dan penentuan kelulusan anak didik.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tujuan evaluasi yaitu  untuk 

memperoleh informasi tentang hasil belajar dan kemajuan belajar siswa yang 

nantinya hasil tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan tindak 

lanjut terhadap pembelajaran yang dilakukan serta pengembangan kurikulum. 
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2.1.3.7.3 Jenis Evaluasi 

Hamdani (2011: 306) Evaluasi prestasi belajar siswa di sekolah dibagi 

menjadi empat jenis sebagai berikut: 

a. Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif dilakukan setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan 

atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu proses 

pembelajaran telah berjalan sesuai dengann rencana.  

b. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan 

penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Evaluasi ini dilaksanakan 

setelah guru menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk satu 

semester.  

c. Evaluasi Penempatan 

Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan 

siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

d. Evaluasi Diagnostik 

Evaluasi ini ditujukan untuk membantu memecahkan masalah belajar yang 

dialami oleh siswa tertentu. Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam 

beberapa tahapan. Pada tahap awal evaluasi dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan awal atau pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai siswa. Tahap 

proses diperlukan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang masih belum 
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dikuasai dengan baik, sementara pada tahap akhir, evaluasi diagnostik untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa atas seluruh materi yang telah dipelajari. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa jenis evaluasi 

meliputi: (1) formatif; (2) sumatif; (3) penempatan; (4) diagnostik.  

2.1.4  Pembelajaran Tematik 

2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan 

mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik 

pembahasan. Sutirjo dalam Suryosubroto (2009:133) pembelajaran tematik 

merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai 

atau sikap pembelajaran, serta pemikiran, yang kreatif dengan menggunakan 

tema. Ibnu Hajar (2013: 21) kurikulum tematik dapat diartikan sebagai kurikulum 

yang memuat konsep pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada para peserta didik. 

Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dengan maksud sebagai 

upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk 

mengimbangi padatnya materi kurikulum.  

2.1.4.2 Prinsip Pembelajaran Tematik 

Trianto (2012: 85-86) secara umum prinsip-prinsip pembelajaran tematik 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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a. Prinsip penggalian tema 

Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama dalam pembelajaran 

tematik. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan 

menjadi target utama dalam pembelajaran. Dengan demikian dalam penggalian 

tema tersebut hendaklah memerhatikan beberapa persyaratan antara lain: 

a) Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan 

untuk memadukan banyak mata pelajaran. 

b) Tema harus bermakna, maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus 

memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. 

c) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. 

d) Tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. 

e) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik 

yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. 

f) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku 

serta harapan masyarakat. 

g) Tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber 

belajar. 

b. Prinsip pengelolaan pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan 

dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menenmpatkan diri 

sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran. Prabowo dalam Trianto 

(2012: 85) dalam pengelolaan pembelajaran hendaklah guru dapat bertindak 

sebagai berikut: 
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a) Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang mendominasi pembicaraan 

dalam proses belajar mengajar. 

b) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap 

tugas yang menuntut adanya kerja sama kelompok. 

c) Guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak 

terpikirkan dalam perencanaan. 

c. Prinsip evaluasi 

Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimana 

suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Dalam hal 

ini maka dalam melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran tematik diperlukan 

beberapa langkah-langkah positif antara lain: (1) memberi kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya: (2) guru 

perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah 

dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. 

d. Prinsip reaksi 

Dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh 

oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu guru dituntut agar mampu 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas 

tujuan-tujuan pembelajaran.Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua 

peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit melainkan ke suatu keastuan 

yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru 

hendaknya menemukan kiat-kiat untuk mmunculkan keperemukaan hal-hal yang 

dicapai melalui dampak pengiring tersebut. 
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2.1.4.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Kadir & Asrohah (2014: 22-23) pembelajaran tematik memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Anak didik sebagai pusat pembelajaran 

Anak didik sebagai pelaku utama pendidikan. Semua arah dan tujuan 

pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik, sedangkan guru 

hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi yang dibutuhkan anak didik dalam 

mengembangkan dirinya sesuai dengan minat dan motivasinya. 

b. Memberikan pengalaman langsung  

Anak didik diharap mengalami sendiri proses pembelajarannya dari 

persiapan, proses sampai produknya. 

c. Menghilangkan batas pemisahan antar mata pelajaran 

Sesuai dengan karakter pembelajaran tematik yang terintegrasi, maka 

pemisahan antara berbagai mata pelajaran menjadi tidak jelas. 

d. Fleksibel (luwes) 

Pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubung-hubungkan antara 

pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. 

e. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik 

Pembelajaran tematik akan memberikan dorongan untuk timbulnya minat 

dan motivasi belajar anak didik dan anak didik dapat memperoleh kesempatan 

banyak untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat 

dan kebutuhannya. 
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f. Menggunakan prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan) 

Pembelajaran tematik harus melibatkan anak didik secara aktif dalam 

mengembangkan kreativitas anak didik tetapi juga mencapai sasaran. 

g. Holistik 

      Pembelajaran tematik bersifat integrated, dan satu tema dilihat dari 

berbagai perspektif. 

h. Bermakna 

Meningkatkan kebermaknaan pembelajaran. Pembelajaran akan semakin 

bermakna bilamana memberikan kegunaan bagi anak didik. 

2.1.4.4 Implementasi Pembelajaran Tematik di Sekolah 

Suryosubroto (2009: 137-138) pembelajaran tematik dilakukan dengan 

beberapa tahapan-tahapan yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merancang 

pembelajaran tematik, yaitu: (1) pelajari kompetensi dasar pada kelas dan 

semester yang sama dari setiap mata pelajaran; (2) pilihlah tema yang dapat 

mempersatukan kompetensi-kompetensi untuk setiap kelas dan semester; (3) 

buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan yang lama; (4) buatlah 

pemetaan pembelajaran tematik; (5) susunlah silabus dan rencana pembelajaran 

berdasarkan matriks atau jaringan topik pembelajaran topik. 
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b. Penerapan pembelajaran tematik 

Pada tahap ini intinya guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

disusun sebelumnya. Pembelajaran tematik ini akan dapat diterapkan dan 

dilaksanakan dengan baik perlu didukung dengan laboratorium yang memadai. 

c. Evaluasi pembelajaran tematik 

Evaluasi pembelajaran tematik difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. 

Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa 

dalam proses pembelajaran, sedangkan evaluasi haisl tidak diarahkan pada 

tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi. 

2.1.5 Guru 

2.1.5.1 Profil Guru Ideal 

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya 

pada tingkat institusional dan instruksional. Ametembun dalam Djamarah (2010: 

32) menyatakan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik baik secara individual 

maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sementara itu J. 

Sudarminto dalam Khoiru & Ahmadi (2014: 144) citra guru yang ideal adalah 

sadar dan tanggap akan perubahan zaman, pola tindak keguruannya, guru tersebut 

maju dalam penguasaan dasar keilmuan dan perangkat instrumentalnya yang 

diperlukannya untuk belajar lebih lanjut atau berkesinambungan. 

Menurut jurnal manajemen pendidikan Educational Leaderships dalam 

Rojai & Risa (2013: 18-19) menyatakan bahwa ada lima hal yang harus dimiliki 

seseorang untuk menjadi guru profesional yaitu: 1) guru profesional memiliki 
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omitmen dan tanggung jawab kepada siswa dan proses belajarnya; 2) setiap mata 

pelajaran atau bahan pelajaran yang hendak disampaikan termasuk teknik 

penyampaiannya pun harus benar-benar dikuasai guru; 3) guru memiliki tanggung 

jawab melakukan evaluasi terhadap siswa; 4) guru harus memiliki waktu untuk 

melakukan refleksi dan koreksi terhadap apa pun yang sudah dilakukannya; 5) 

guru profesional seyogianya merupakan bagian dalam masyarakat belajar dalam 

lingkup profesinya. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa guru yang 

ideal adalah guru yang profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

menguasai kompetensi guru, memiliki kemampuan intelektual yang mumpuni, 

selalu memahami perkembangan siswa, memiliki kemampuan mengorganisasikan 

proses belajar. Dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya dibutuhkan 

seorang guru yang bisa mengajar namun juga dibutuhkan seorang guru yang ideal 

dan profesional.  

2.1.5.2 Peran Guru 

Banyak peranan yang diperlukan guru sebagai pendidik. Djamarah 

(2010:43-48) semua peranan guru dapat diuraikan dibawah ini: 

a. Guru sebagai demonstrator 

Guru harus menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan 

dan meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya untuk 

membantu hasil belajar yang dicapai siswa. 
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b. Guru sebagai pengelola kelas 

Guru harus mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta 

merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. 

c. Guru sebagai mediator 

Guru hendaknya memiliki pengetahun dan pemahaman yang baik 

mengenai media pembelajaran agar proses pembelajaran lebih efektif. Selain 

itu, guru juga harus memiliki keterampilan untuk memilih, menggunakan, dan 

mengusahakan media tersebut dengan baik. Sedangkan sebagai fasilitator, guru 

hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang efektif dan menunjang 

pencapaian tujuan dan proses pembelajaran. 

d. Guru sebagai evaluator 

Guru harus memiliki kemampuan untuk menilai prestasi siswa. Sudah 

seharusnya guru mengikuti terus menerus hasil belajar siswa dari waktu ke 

waktu untuk mendapatkan umpan balik yang dijadikan titik tolak untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran selanjutnya.   

e. Guru sebagai korektor 

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan 

mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan, dan 

nilai yang buruk harus guru singkirkan dari jiwa dan watak anak didik. 

f. Guru sebagai supervisor 

Sebagai supervisor, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan 

menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.  
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Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu guru mengemban 

tanggung jawab yang besar dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Untuk itu diperlukan suatu keterampilan dasar mengajar bagi guru. 

2.1.5.3 Kinerja Guru 

Guru tersebut dapat dikatakan ideal atau tidaknya dapat dilihat melalui 

kinerja nya. Supardi (2014: 40) kinerja guru adalah kemampuan dan keberhasilan 

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh 

indikator-indikator: (1) kemampuan menyusun rencana dan program 

pembelajaran, (2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, (3) kemampuan 

mengadakan hubungan antar pribadi, (4) kemampuan melaksanakan penilaian, (5) 

kemampuan melaksanakan program pengayaan, dan (6) kemampuan 

melaksanakan program remedial. 

Gibson dalam Supardi (2013: 31) Teori kinerja guru terdapat tiga 

kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja variabel 

individu, variabel organisasi, variabel psikologis. Variabel individu 

dikelompokkan pada subvariabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang, 

dan demografis. Variabel psikologis terdiri dari subvariabel persepsi, kepribadian, 

belajar, dan motivasi. Variabel organisasi, digolongkan dalam sub variabel 

sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan.  

2.1.5.4 Kompetensi Guru (8 Ketrampilan Dasar Guru) 

Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang harus 

dimiliki guru dalam proses pembelajaran. Turney dalam Anitah (2009: 7.2) 



51 

 

 

mengklasifikasikan delapan keterampilan mengajar yang dianggap dapat 

menentukan keberhasilan pembelajaran sebagai berikut: 

a. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Sanjaya (2011: 43-44) secara khusus tujuan membuka pelajaran adalah 

menarik perhatian siswa, menumbuhkan motivasi belajar siswa, dan memberikan 

acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Sementara 

itu menutup pelajaran bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri 

kegiatan pembelajaran (Mulyasa, 2013: 84). 

Komponen keterampilan membuka pelajaran meliputi: (1) menarik perhatian 

dan menimbulkan motivasi; (2) memberi acuan dan membuat kaitan atau 

hubungan di antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dikuasai anak didik. Sedangkan komponen keterampilan 

menutup pembelajaran meliputi: (1) review hal-hal yang dianggap penting atau 

kunci bahan pelajaran yang diberikan; (2) evaluasi terhadap proses interaksi 

edukatif yang dilakukan (Djamarah, 2010:  142-144). 

b. Keterampilan Bertanya 

Kegiatan bertanya memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan agar 

tujuan bertanya dapat tercapai dengan baik. Anitah (2009: 7.7-7.15) komponen-

komponen bertanya dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu: 1) 

keterampilan bertanya dasar, meliputi: (1) pengungkapan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, (2) pemberian acuan, (3) pemusatan, (4) pemindahan giliran, (5) 

penyebaran, (6) pemberian waktu berpikir, (7) pemberian tuntunan; serta 2) 
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keterampilan bertanya lanjut: (1) perubahan tuntutan kognitif dalam menjawab 

pertanyaan, (2) pengaturan  urutan pertanyaan, (3) penggunaan pertanyaan 

pelacak, dan (4) peningkatan terjadinya interaksi. 

c. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan berkaitan dengan stimulus guru agar peserta didik 

mampu terlibat dalam eksplorasi dan elaborasi materi pembelajaran (Karwati & 

Priansa, 2014: 84). Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan adalah 

sebagai berikut: (1) kejelasan dalam menyampaikan penjelasan; (2) penggunaan 

contoh dan ilustrasi; (3) pemberian tekanan; (4) balikan (Mulyasa, 2013: 81). 

d. Keterampilan Mengadakan Variasi 

Penggunaan variasi dalam kegiatan pembelajaran ditujukan untuk mengatasi 

kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton, dengan 

mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan pembelajaran lebih 

bermakna dan optimal, sehingga siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, 

antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan pembelajaran (Rusman, 2013: 

85). Djamarah (2010: 124) menyebutkan tiga aspek dalam keterampilan 

mengadakan variasi yaitu variasi gaya mengajar, variasi dalam menggunakan 

media, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan siswa. 

e. Keterampilan Memberikan Penguatan 

Sanjaya (2011:37) keterampilan dasar memberi penguatan adalah segala 

bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap 

tingkah laku siswa, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik 

bagi siswa atas perbuatan atau responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan 
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atau reaksi. Murni (2010:116-117), penguatan adalah pemberian respon positif 

yang dilakukan guru atas perilaku positif yang dicapai anak dalam proses 

belajarnya, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku 

tersebut. Keterampilan pemberian penguatan  perlu mendapat perhatian sebab 

respon positif adalah penghargaan yang diberikan guru untuk memotivasi anak 

mempertahankan prestasi. Dakir (2010:117) Adapun tujuan dari pemberian 

penguatan adalah: (1) Meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar, (2) 

Membangkitkan motivasi siswa, (3) Mengarahkan pengembangan berfikir siswa 

kearah berfikir divergent, (4) Mengatur dan mengembangkan didi anak sendiri, 

(5) Mengendalikan serta memodifikasi tingkah laku siswa yang kurang positif.  

d. Keterampilan mengelola kelas 

Djamarah (2010: 144) guru menggunakan pengelolaan kelas untuk 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas untuk mencapai tujuan 

pengajaran secara efisien dan memungkinkan anak didik dapat belajar. Anitah 

(2009: 8.37) mengelompokkan komponen keterampilan mengelola kelas menjadi 

dua yaitu keterampilan yang bersifat preventif dan keterampilan yang represif. 

Keterampilan yang bersifat preventif ini mencakup kemampuan guru untuk 

mencegah terjadinya gangguan sehingga kondisi belajar dapat diciptakan dan 

dipelihara. Sementara itu keterampilan yang bersifat represif merupakan 

keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengatasi gangguan 

yang muncul secara berkelanjutan sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat 

dikembalikan menjadi kondisi yang optimal. 
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e. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Djamarah (2010: 157-159) Empat karateristik diskusi kelompok kecil menurut 

yaitu melibatkan sekelompok individu, melibatkan peserta dalam interaksi tatap 

muka tidak formal, memiliki tujuan dan bekerja sama, serta mengikuti aturan. 

Diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat untuk memberikan pengalaman bagi 

anak didik yang terlibat di dalamnya. Hal yang perlu diperhatikan guru dalam 

diskusi kelompok kecil agar dapat efektif dan efisien adalah guru harus sering 

menjalankan fungsinya sebagai pembimbing. 

f. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan  

Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, guru berperan sebagai 

organisator kegiatan pembelajaran, sumber informasi bagi siswa, motivator, 

penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, mendiagnosis kesulitan siwa 

dan memberi bantuan,  peserta kegiatan yang punya hak dan kewajiban yang sama 

dengan peserta lainnya (Anitah, 2009: 8.53). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan guru harus menguasai 

keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan 

yang mutlak harus dimiliki guru agar kegiatan belajar mengajar di kelas dapat 

dilakukan dengan optimal sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Keterampilan guru yang seharusnya dilaksanakan dalam pembelajaran adalah 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan 

mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. 
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Dari 8 keterampilan dasar mengajar guru yang telah diuraikan, skripsi ini 

mengambil keterampilan guru dalam memberikan penguatan. 

2.1.5.5  Keterampilan Guru Memberi Penguatan 

2.1.5.5.1 Pengertian Pemberian Penguatan 

Djamarah (2010: 118) pemberian penguatan yang dilakukan berulang-

ulang akan membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. dengan kata lain, 

pengubahan tingkah laku siswa dapat dilakukan dengan pemberian penguatan.  

Anitah (2009:7.25) penguatan adalah respon yang diberikan terhadap 

perilaku atau perbuatan yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya 

atau meningkatnya perilaku atau perbuatan yang dianggap baik tersebut. 

Mulyasa (2013:77), penguatan (reinforcement) merupakan respon terhadap 

suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali 

perilaku tersebut.  

Murni (2010:116-117), penguatan adalah pemberian respon positif yang 

dilakukan guru atas perilaku positif yang dicapai anak dalam proses belajarnya, 

dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. 

Keterampilan pemberian penguatan perlu mendapat perhatian sebab respon positif 

adalah penghargaan yang diberikan guru untuk memotivasi anak mempertahankan 

prestasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pemberian penguatan 

adalah pemberian respon terhadap perbuatan atau perilaku yang bertujuan untuk 

memotivasi atau mempertahankan perilaku tersebut. 
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2.1.5.5.2 Tujuan Pemberian Penguatan 

Murni (2010:117) Adapun tujuan dari pemberian penguatan adalah: 

a. Meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar 

b. Membangkitkan dan memelihara motivasi siswa 

c. Mengarahkan pengembangan berfikir siswa  

d. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya 

perilaku positif 

e. Mengatur dan mengembangakan diri anak sendiri dalam proses belajar 

2.1.5.5.3 Prinsip Pemberian Penguatan 

Anitah (2009: 7.28-7.30) mengemukakan prinsip pemberian penguatan 

diantaranya:  

a. Kehangatan dan Keantusiasan, penguatan yang diberikan guru haruslah disertai 

dengan kehangatan. Kehangatan ini ditunjukkan dengan berbagai cara, 

misalnya dengan wajah berseri disertai senyuman, suara riang penuh perhatian, 

dan sikap yang memberi kesan bahwa penguatan diberikan memang sungguh-

sungguh. 

b. Kebermaknaan, artinya siswa merasa terdorong untuk meningkatkan 

penampilannya. Misalnya guru mengatakan “model yang kamu rancang sangat 

menarik”. Dengan pujian tersebut akan mendorong siswa untuk bekerja lebih 

giat lagi dalam menciptakan model. 

c. Menghindari respon yang negatif, artinya respon negatif seperti kata-kata kasar, 

hukuman, atau ejekan dari guru merupakan senjata ampuh yang dapat 
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menghancurkan iklim kelas yang kondusif dan kepribadian siswa sendiri. Oleh 

karena itu, guru hendaknya menghindari segala jenis respon negatif tersebut. 

d. Penguatan harus diberikan dengan segera, bahwa agar dampak positif yang 

diharapkan tidak menurun bahkan hilang artinya  tidak ada waktu tunggu 

antara respon yang ditunjukkan dengan penguatan yang diberikan. 

e. Variasi dalam penggunaan penguatan, artinya pemberian penguatan dilakukan 

dengan variasi yang beragam agar memberikan dampak yang cukup tinggi bagi 

siswa. Sebab pemberian penguatan yang monoton cenderung membosankan 

dan tidak memberikan dampak apa-apa bagi siswa. 

2.1.5.5.4 Komponen Pemberian Penguatan 

Djamarah (2010:120-122) komponen nya yaitu: (1) penguatan verbal, (2)  

penguatan gestural, (3) penguatan kegiatan, (4) penguatan mendekati, (5) 

penguatan sentuhan, (6) penguatan tanda. Selain itu Anitah (2009:7.25-7.28) 

komponennya meliputi: 

a. Penguatan Verbal, penguatan yang ditunjukkan dengan komentar, pujian, atau 

dukungan. Penguatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 

a) dengan kata-kata, seperti bagus, baik, benar, dan pintar. 

b) Dengan kalimat, seperti pekerjaanmu baik sekali, pikiranmu kritis sekali, 

pertanyaanmu baik sekali, pekerjaanmu dapat jadi contoh bagi teman-

temanmu. 

b. Penguatan Non Verbal, penguatan yang ditunjukkan dengan tindakan. 

Penguatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 
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a) Mimik dan gerakan badan, seperti memberikan senyuman, anggukan, tepuk 

tangan, mengacungkan jempol. 

b) Sentuhan, seperti menepuk bahu siswa, mengangkat tangan siswa yang 

menang, menjabat tangan siswa, dan membelai kepala siswa. 

c) Mendekati, seperti mendekati bangku siswa, berdiri di samping siswa atau 

kelompok diskusi. 

d) Pemberian tanda/simbol, seperti memberikan tanda centang, bintang, atau 

warna tertentu di buku pekerjaan siswa. Selain itu bisa juga dengan pemberian 

benda-benda yang tidak mahal tetapi berguna bagi siswa (pensil, buku, atau 

pin). 

e) Kegiatan yang menyenangkan, seperti kegiatan yang digemari siswa dengan 

menunjuk beberapa siswa sebagai ketua tim, dan meminta siswa yang dapat 

menyelesaikan tugasnya dapat membantu temannya yang lain.  

2.1.5.5.5Problematikan Pemberian Penguatan 

Anitah (2009:7.25) dalam kegiatan pembelajaran, penguatan mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan keefektifan pembelajaran. Pujian atau respon 

positif guru terhadap perilaku siswa yang positif akan membuat siswa merasa 

senang karena dianggap mempunyai kemampuan. Namun sayangnya, guru sangat 

jarang memuji perbuatan siswa yang positif, yang sering terjadi adalah guru 

menegur atau memberi respon negatif terhadap perbuatan siswa yang negatif. 

Oleh sebab itu guru perlu melatih diri sehingga terampil dan terbiasa memberikan 

penguatan. 
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Mulyasa (2013:78) Sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan guru dalam memberikan penguatan, antara lain: 

a. Penguatan harus diberikan dengan sungguh-sungguh 

b. Penguatan yang diberikan harus memiliki makna yang sesuai dengan 

kompetensi yang diberi penguatan 

c. Hindarkan respon negatif terhdap jawaban peserta didik 

d. Penguatan harus dilakukan segera setelah suatu kompetensi ditampilkan 

e. Penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi 

2.1.5.6 Guru Profesional 

Rifa’I Anni (2011: 7) terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang standar nasional dan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen meyatakan bahwa pendidik wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, pendidik, sehat  jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program 

sarjana atau program diploma empat. Kemudian kompetensi pendidik yang 

dimaksud yaitu meliputi: 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 
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b. Kompetensi kepribadian   

Kemampuan yang berkaitan dalam performans pribadi seorang oendidik, 

seperti berpribadi mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik, dan berakhlak mulia. 

c. Kompetensi Profesional 

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan  mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nasional. 

d. Kompetensi Sosial 

Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif, dengan: peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. 

2.1.5.6.1 Guru Profesional dan Kurikulum 

Kurikulum mengandung muatan akademis, namun penerapannya 

berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman. David Berlo 

mengemukakan bahwa guru sebagai sumber dalam menyampaikan pesan kepada 

audiens harus memiliki keterampilan berkomunikasi, sikap, pengetahuan, dan 

memperhatikan konteks sosial budaya.  Di samping itu guru juga memiliki 

kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia kependidikan, 

seperti perubahan kurikulum satu kali dalam 10 tahun. Guru harus cepat 

beradaptasi dengan perubahan itu dengan cara mengikuti penataran, workshop, 

dan belajar dengan teman seprofesi (Abizar dalam Yamin, 2011: 48). Sehingga 

sebagai guru yang profesioanl tidak akan takut terhadap perubahan kurikulum 
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yang terjadi. Tetap bisa beradaptasi dengan segera, karena kurikulum adalah 

pedoman bagi guru untuk mengajar. 

2.1.5.6.2 Guru Profesional Sebagai Pengendali Mutu Pendidikan 

Yamin (2011: 55-56) peran guru di sekolah memiliki peran ganda, di 

pundak merekalah terletak mutu pendidikan. Guru berperan sebagai seorang 

manajerial yang akan mengelola proses pembelajaran, merencanakan 

pembelajaran, mendesain pembelajaran, melaksanakan aktivitas pembelajaran 

bersama siswa, dan melakukan pengontrolan atas kecakapan dan prestasi siswa. 

Mekanisme organisasi pendidikan mulai dari mandat yang diberikan oleh 

penguasa, pemilik, pemodal, atau pemerintah kepada pemimpin organisasi (kepala 

sekolah) sebagai top manager. Kemudian kepala sekolah melimpah wewenang 

kepada masing-masing wakil kepala sekolah atau executive manager (kepala 

bagian kurikulum, kesiswaan, dan humas). Selanjutnya pelimpahan wewenang 

kepada wali-wali kelas atau operative manager, dan kemudian pelimpahan 

wewenang untuk penentuan mutu pendidikan adalah guru juga sebagai supervisor. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan peran guru profesional 

sebagai pengendali mutu pendidikan yaitu sebagai manajerial yang mengelola 

proses pembelajaran. Selain itu guru juga berperan sebgai supervisor dalam 

pendidikan. Oleh karena itu, guru profesional harus memiliki keterampilan dan 

beripikir kritis dalam menyikapi mutu pendidikan. 

2.1.5.6.3 Guru profesional Sebagai Agen Budaya dan Moral 

Guru di dalam sekolah tidak hanya mentransferkan pengetahuan kepada 

siswa. Guru juga sebagai pelopor untuk menciptakan orang-orang berbudaya, 
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berbudi, dan bermoral. Namun seiring perkembangan zaman, karakter bangsa 

semakin mengalami penurunan. Etika dan moralitas bangsa Indonesia juga 

semakin rendah. Teori-teori yang diajar di sekolah bertentangan dengan praktik di 

lapangan (lingkungan luar sekolah) sangat banyak mempengaruhi sikap, perilaku 

para siswa. Hal tersebut menuntut guru dalam menerapkan pendidikan karakter 

(Yamin, 2011: 58).  

2.1.5.7 Problematika Profesi Keguruan 

Rojai dan Risa (2013: 20), profesi keguruan memiliki tantangan dan 

problematikanya sendiri. Meski tergolong sebagai pekerjaan yang profesional, 

namun profesi keguruan masih dipandang sebelah mata dan kurang begitu 

bergengsi dibanding dengan profesi lainnya. Alasannya karena imbalan yang 

diperoleh guru atas kegiatan mengajarnya yang penuh dengan beban dan tanggung 

jawab masih sangat kecil. Bahkan yang paling miris lagi, di beberapa negara, gaji 

guru itu cenderung lebih kecil dengan pekerjaan lain meski tingkat pendidikannya 

sama. Selain itu, faktor lain yang menjadi tantangan adalah tuntutan kuat dari 

masyarakat yang cenderung berubah, bahkan meningkat. Jika tuntutan masyarakat 

semakin banyak, sedangkan kemampuan guru yang memenuhi tuntutan tersebut 

terbatas, jelas akan menimbulkan masalah baru. 

2.1.6  Siswa 

2.1.6.1 Tahap Perkembangan Siswa Sekolah Dasar 

Anitah (2009:2.20-2.24) perkembangan siswa merupakan salah satu aspek 

yang harus diperhatikan dalam proses belajar. Fase-fase perkembangan yang 

dialami siswa harus dipahami oleh guru supaya dalam pembelajaran tidak 
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mengalami hambatan psikologis yang mengakibatkan hasil belajar tidak optimal. 

Perkembangan siswa SD usia 6-12 tahun yang termasuk pada perkembangan masa 

pertengahan memiliki fase-fase yang unik. Tahapan perkembangan siswa dapat 

dilihat dari aspek perkembangan berikut: 

a. Perkembangan Fisik 

Perkembangan fisik ini berkaitan dengan perkembangan berat, perkembangan 

tinggi badan, dan perkembangan motorik. Siswa SD, kemampuan motoriknya 

mulai lebih halus dan terarah. Tetapi berat badan siswa laki-laki lebih ramping 

dari pada siswa perempuan. 

b. Perkembangan Sosial 

Perkembangan sosial siswa SD, sudah terasa ada pemisahan kelompok jenis 

kelamin sehingga dalam pengelompokkan, siswa lebih senang berkelompok 

berdasarkan jenis kelamin padahal kurang sesuai menurut kriteria 

pengelompokkan belajar. 

c. Perkembangan Bahasa 

Perkembangan bahasa siswa terus berlangsung secara dinamis. Dilihat dari cara 

siswa berkomunikasi menunjukkan bahwa mereka sudah mampu menggunakan 

bahasa yang halus dan kompleks. 

d. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif pada siswa SD berlangsung secara dinamis. Untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan kognitif dalam fase operasioanal konkret 

pada siswa SD, acuannya adalah terbentuknya hubungan-hubungan logis diantara 

konsep atau skema. 
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e. Perkembangan Moral 

Perkembangan moral yang harus dimiliki siswa SD adalah kemampuan bertindak 

menjadi orang baik. Oleh karena itu pada tahap ini ditanamkan rasa kebersamaan 

kemampuan saling menghargai. 

f. Perkembangan Ekspresif 

Pola perkembangan ekspresif siswa SD, dapat dilihat dari kegiatan ungkapan 

bermain dan kegiatan seni tari. 

g. Aspek Intelegensi 

Dalam kehidupan sehari-hari intelegensi itu tidak berfungsi dalam bentuk 

murni, tetapi setiap individu memiliki campuran yang unik dari berbagai 

intelegensi. 

2.1.6.2 Kebutuhan Siswa 

 Rifa’I dan Anni (2011:146) Abraham Maslow menyampaikan teori 

motivasi manusia berdasarkan pada hierarki kebutuhan, kebutuhan pada tingkat 

paling rendah adalah kebutuhan fisik (physiological need), seperti rasa lapar dan 

haus yang harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi  kebutuhan akan rasa 

aman (safety needs). Kebutuhan ketiga adalah kebutuhan menjadi milik dan 

dicintai (love/belonging need), kemudian kebutuhan penghargaan (esteem need), 

yakni merasa bermanfaat dan hidupnya berharga, dan akhirnya kebutuhan 

aktualisasi diri (self-actualization) untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. Seperti pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Piramida Kebutuhan Manusia Menurut Maslow 

Pemikiran Maslow tentang Teori Hierarki Kebutuhan Individu sudah dikenal luas, 

namun aplikasinya untuk kepentingan pendidikan siswa di sekolah tampaknya 

belum mendapat perhatian penuh. Secara ideal, dalam rangka pencapaian 

perkembangan diri siswa, sekolah seyogyanya dapat menyediakan dan memenuhi 

berbagai kebutuhan siswanya. Berikut ini ringkasan tentang beberapa 

kemungkinan yang bisa dilakukan di sekolah dalam mengaplikasikan teori 

kebutuhan Maslow (https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/24/aplikasi-

teori-kebutuhan-maslow-di-sekolah/diakses Sabtu, 9/05/2015 pkl 14.45): 

a. Kebutuhan Fisiologis, seperti dengan penyediaan ruang kelas dengan kapasitas 

yang memadai. 

b. Kebutuhan akan rasa aman, dengan sikap guru yang menyenangkan dan 

menunjukkan penerimaan terhadap siswa. 

c. Kebutuhan akan rasa dicintai, seperti dengan menciptakan hubungan baik 

anatara guru dengan siswa, siswa dengan siswa sehingga saling mnegasihi satu 

sama lain. 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/24/aplikasi-teori-kebutuhan-maslow-di-sekolah/diakses
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/24/aplikasi-teori-kebutuhan-maslow-di-sekolah/diakses
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d. Kebutuhan akan harga diri, dengan mengembangkan pengetahuan baru 

berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya (scaffolding) serta 

mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

e. Kebutuhan akatualisasi diri, dengan memberikan kesempatan kepada para 

siswa untuk melakukan yang terbaiknya serta memberikan kekebasan kepada 

siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang 

dimilikinya. 

2.1.6.3 Sikap Guru dan Orang Tua Siswa Mengenai Kreativitas 

  Uno (2012: 153) seorang guru yang kreatif adalah seorang guru dalam 

penampilan yang sejati, dituntut menunjukkan perwujudan pribadi yang utuh, 

unik, dan holistik. Posisi guru sebagai perwujudan individu yang “digugu dan 

ditiru”, menunjukkan harapan masyarakat akan keteladanan guru sebagai pribadi 

yang utuh, dengan kompetensi yang sarat nilai sebagai sebuah kepribadian unik 

karena bersifat khas dibandingkan dengan jabatan lainnya. Tuntutan masyarakat 

terhadap kompetensi guru yang sarat nilai menunjukkan bahwa guru sebagai 

pribadi yang holistik dalam arti kompetensi yang harus dimiliki guru tidak sebatas 

kompetensi akademis dalam wacana-wacana teoritis, tetapi harus aplikatif 

terhadap dinamika lingkungan yang berkembang dinamis seiring bergulirnya 

waktu. Dinamika lingkungan kehidupan yang berkembang dinamis dalam semua 

aspek menjadi tantangan bagi guru sebagai agen pembelajar sekaligus agen 

perubahan karena seorang guru harus profesional, yaitu bagaimana guru 

memerankan kedudukan dan fungsi profesionalnya untuk meningkatkan layanan 

pendidikan. 
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  Dalam hal ini orang tua siswa dapat ikut berpartisipasi untuk selalu 

memberi dukungan. Dengan begitu guru dan orang tau siswa dapat berkolaborasi 

dengan baik dalam menumbuhkan kreativitas. 

2.1.6.4 Peranan Intelegensi dan Kreativitas terhadap Prestasi Belajar 

David dalam Subini (2011: 71) intelegensi adalah kemampuan untuk 

bertindak secara terarah, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungannya secara 

efektif. Sedangkan psikolog Donald Stener menyebut intelegensi sebagai suatu 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan 

berbagai masalah. Menurut Weschler dalam Hamalik (2012: 89) mennyatakan 

bahwa intelegensi adalah kecakapan global dari individu untuk bertindak secara 

bertujuan, berpikir secara rasional, dan berhubungan dengan lingkungan secara 

efektif.  Subini (2011: 79) Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi intelegensi 

individu, diantaranya: (1) faktor genetik, (2) faktor lingkungan, (3) faktor minat 

dan pembawaan yang khas, (4) faktor gizi, (5) faktor kematangan, (6) faktor 

pembentukan, (7) faktor kebebasan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat intelegensi tiap 

orang berbeda. Hal ini disebabkan karena banyak faktor tersebut. Akan tetapi 

tingkat intelegensi seseorang tidak satu-satunya menjadi tolok ukur prestasi 

belajar siswa. Prestasi belajar ditentukan oleh banyak faktor pula selain faktor 

intelegensi, ada pula faktor kemampuan diri lainnya.  
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kemampuan guru 

dalam memberi penguatan pada siswa. Hasil penelitian tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

Penelitian ini dilakukan oleh Arifin dengan judul “Peningkatan  Motivasi 

Belajar  Melalui Analisis Pengaruh Pemberian Penguatan Dalam Kegiatan 

Pembelajaran   Siswa Sma Negeri 3 Takalar”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian penguatan terhadap motivasi belajar siswa SMA 

Negeri 3 Takalar. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; pemberian penguatan dalam kegiatan 

pembelajaran dapat memberi pengaruh positif terhadap peningkatan motivasi 

belajar siswa SMA Negeri 3 Takalar. (Jurnal Universitas Negeri Makassar:2013) 

Menurut Aryati dengan penelitiannya yang berjudul “Analisis Deskriptif 

Keterampilan Guru Kelas Memberi Penguatan dalam Proses Pembelajaran di MI 

Miftahul Akhlaqiyah Ngaliyan Semarang” peneliti ingin mengetahui keterampilan 

guru kelas dalam memberikan penguatan serta bagaimana respon siswa terhadap 

pemberian penguatan yang diberikan oleh guru. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Keterampilan guru kelas memberi penguatan dalam proses pembelajaran 

dari kelas I-VI di MI Miftahul Akhlaqiyah Ngaliyan Semarang secara garis besar 

sudah memberikan penguatan baik secara verbal maupun non verbal. Hal ini 

terbukti dari respon peserta didik terhadap pemberian penguatan yang diberikan 

oleh guru MI Miftahul Akhlaqiyah Ngaliyan Semarang Tahun 2011/2012 adalah 

respon positif yaitu suka, senang dan bangga. Respon tersebut dibuktikan dengan 
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tinggah laku peserta didik seperti tersenyum, bertepuk tangan, berteriak (yes dan 

hore) dan menepuk dada. Sehingga pemberian penguatan positif dari guru dapat 

menumbuhkan semangat dan gairah belajar peserta didik. (Jurnal IAIN Walisongo 

Semarang:2011/2012). 

Penelitian ini juga dilakukan oleh Sari yang meneliti “Keterampilan Guru 

Dalam Memberi Penguatan (Reinforcement) Kepada Siswa Kelas Tinggi Di SD 

Negeri Bogo Pandak Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

keterampilan guru dalam memberi penguatan dan mendeskripsikan dampak 

pemberian penguatan terhadap siswa kelas tinggi di SD Negeri Bogo Pandak 

Bantul. Hasil dari penelitian ini adalah guru kelas tinggi di SD Negeri Bogo 

Pandak Bantul sudah menggunakan keterampilan penguatan walaupun secara 

teori Bapak/ Ibu guru belum mengetahui hakikat keterampilan penguatan. Adapun 

dampak penggunaan penguatan positif yaitu (1) meningkatkan kepercayaan diri 

siswa, (2) meningkat keaktifan atau motivasi belajar, dan (3) menciptakan suasana 

akrab dan hangat antara guru dan siswa. Dampak penguatan negatif berupa 

sindiran ataupun bentakan dari guru pada beberapa siswa kelas tinggi dapat 

meningkatkan semangat atau motivasi belajar siswa dikarenakan siswa merasa 

malu kepada guru dan teman-teman serta ingin membuktikan bahwa siswa 

tersebut mampu. Guru dan siswa juga menganggap penguatan tanda berupa nilai 

yang tinggi merupakan penguatan yang baik bagi siswa kelas tinggi. (Jurnal 

Universitas Negeri Yogyakarta:2012). 

Penelitian ini dilakukan oleh Riwulare yang berjudul “Ketrampilan 

Mengajar Guru Dalam Memberikan Penguatan (Reinforcement) Untuk 
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Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 

2 Manado”. Tujuan Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui apakah 

ketrampilan mengajar guru dalam hal ini memberikan Penguatan dapat 

meningkatkan hasil belajar Siswa pada Mata pelajaran Ekonomi di kelas Xb Sma 

Negeri 2 Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada putaran pertama 

terdapat  9 dari 24 siswa yang memperoleh nilai diatas 75, dengan demikian 

prosentase pencapaian tuntas belajar hanya mencapai  37.5% sedangkan pada 

putaran kedua sudah 22 dari 24 siswa yang memperoleh nilai diatas 75. Dengan 

demikian prosentase pencapaian tuntas belajar telah mencapai  91.6% .hal ini 

disebabkan oleh karena keterampilan mengajar guru dalam hal ini memberikan 

penguatan yang diterapkan lebih terarah dan benar-benar diserap serta diterima 

oleh siswa-siswa. (Jurnal Universitas Manado:2013). 

Penelitian yang dilakukan Nadia yang berjudul Implementasi Keterampilan 

Guru dalam Memberi Penguatan pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV di 

SDN Sananwetan II Kota Blitar, bertujuan untuk mengetahui pengetahuan guru 

mengenai pemberian penguatan yang meliputi jenis penguatan, cara penggunaan 

pemberian penguatan, dan prinsip pemberian penguatan, untuk mengetahui jenis 

penguatan muncul dalam kegiatan belajar mengajar, untuk mengetahui interaksi 

antara guru dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar, dan  untuk 

mengetahui pengelolaan kelas dalam kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia 

kelas IV SDN Sananwetan II Kota Blitar. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa guru sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai 

pemberian penguatan. Berkaitan dengan pemberian penguatan, interaksi antara 
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guru dengan peserta didik dan pengelolaan kelas dapat dikatakan sudah baik. 

Akan tetapi guru belum menggunakan jenis penguatan secara maksimal. Guru 

hanya menggunakan tiga jenis penguatan dari lima jenis penguatan yang ada. 

Dengan demikian, guru diharapkan melatih dan membiasakan diri untuk 

menerapkan jenis penguatan yang belum pernah digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar. (Jurnal Universitas Negeri Malang:2014). 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Penciptaan suasana kelas yang kondusif dan tercapainya tujuan 

pembelajaran merupakan keinginan bagi seorang guru sebagai tenaga pendidik. 

Akan tetapi pada kenyataannya, seringkali keinginan tersebut belum dapat 

terwujud karena banyak faktor. Faktor tersebut bisa berasal dari siswa atau bahkan 

dari guru itu sendiri. Guru tidak berhasil memberikan motivasi pada siswa untuk 

membangkitkan semangat belajarnya. Sehingga respon dari siswa itu sendiri 

kurang antusias dengan proses pembelajaran yang ada dan hal ini akan 

berpengaruh pada tingkat keberhasilan belajar siswa 

Pemberian penguatan pada siswa berperan penting dalam proses 

pembelajaran. Namun pemberian penguatan yang dilakukan guru kelas rendah di 

SD Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang cenderung penguatan secara verbal saja 

yang diberikan. Sehingga tidak seimbang antara verbal dan non verbal.  

Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian ini, dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Permasalahan 

Tindakan 

Hasil 

Dalam memberikan penguatan pada siswa, 

guru cenderung memberikan penguatan 

secara verbal. Penguatan non verbal jarang 

digunakan sehingga tidak seimbang antara 

keduanya. Seperti pemberian tanda/simbol 

dinilai guru repot dan kurang praktis. 

 

Tahapan yang harus dilakukan guru dalam 

memberikan penguatan Djamarah (2010:120-122): 

a. Memberi penguatan berupa kata atau kalimat 

pujian. 

b. Memberi penguatan berupa gestural 

Memberi penguatan berupa sentuhan. 

c. Memberi penguatan dengan mendekati. 

d. Memberi penguatan dengan pemberian 

tanda/simbol. 

e. Memberi penguatan melalui kegiatan. 

 

Gambaran umum tentang kemampuan 

guru memberi  penguatan  dalam 

pembelajaran tematik berbasis KTSP. 

Kondisi di lapangan, guru dalam member 

penguatan mencapai indikator 

keberhasilan sebesar  22≤ skor ≤28 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang akan peneliti gunakan untuk mengkaji 

permasalahan, adalah rancangan yang digunakan dalam penelitian deskriptif 

(descriptive reasearch). Sukmadinata (2006:72) penelitian deskriptif adalah suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Ghony & 

Almanshur (2012: 13) penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek 

yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang 

yang diamati. 

 Jenis penelitian deskriptif pada penelitian ini adalah jenis studi kasus. 

Prastowo (2011: 129) metode studi kasus adalah metode penelitian yang 

dilakukan secara intensif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa 

peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk 

mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Karena sifatnya yang mendalam dan 

mendetail itu, studi kasus (pada umumnya) menghasilkan gambaran yang 

longitudinal. 
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Tahap-tahap menurut Moleong dalam Ghony & Almanshur (2012: 144- 155), 

ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap pra lapangan 

Pada tahap ini, peneliti mengadakan survei pendahuluan yakni dengan mencari 

subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini peneliti melakukan 

penjajagan lapangan (field study) di SD yang terdapat di kecamatan Ngaliyan 

kota Semarang terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi. Peneliti 

juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku 

dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan 

penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian 

yang digunakan dalam melakukan penelitian serta menyusun instrumen 

penelitian.  

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka 

pengumpulan data. Untuk hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di 

beberapa SD di kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Peneliti melakukan 

penelitian tentang kemampuan guru dalam memberi penguatan pada siswanya 

saat proses pelaksanaan belajar mengajar. Dalam hal ini penelilti 

mengumpulkan data menggunakan teknik observasi langsung, wawancara, 

angket, dan dokumentasi. 

c. Tahap analisis data 

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam 

tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada 



75 

 

 

interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan beberapa tahapan yang dimulai dari pengumpulan data, 

pengolahan data, dan penafsiran data. 

d. Tahap evaluasi dan pelaporan 

Pada tahap ini peneliti berusaha melakukan konsultasi dan pembimbingan 

dengan dosen pembimbing. Sehingga dalam tahap penelitian ini, seorang 

peneliti bisa mengevaluasi apakah penelitian yang dilakukan  sudah sesuai 

dengan informasi yang dikumpulkan. Sehingga jika sudah lengkap dan sesuai 

penelitian bisa untuk dilaporkan. 

3.2 Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Subjek 

Arikunto  dalam Prastowo (2011: 28)  subjek  penelitian adalah  benda,  

hal  atau  orang  tempat  data  dan  variabel  penelitian  melekat dan 

dipermasalahkan. Adapun subyek  penelitian dalam penelitian  ini adalah  guru 

SD di kecamatan Ngaliyan kota Semarang. 

3.2.2 Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di 5 SD Negeri kecamatan Ngaliyan kota 

Semarang, diantaranya adalah SDN Purwoyoso 02, SDN Bringin 01, 

SDNKalipancur 02, SDN Podorejo 01, dan SDN Ngaliyan 05. 

3.2.3 Waktu 

Waktu penelitian dilaksanakan pada  3-27 Maret 2015.  
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Sugiyono (2013:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah guru Sekolah Dasar 

kecamatan Ngaliyan kota Semarang. 

3.3.2 Sampel 

Nasution (2009:86-87) sampling adalah memilih sejumlah tertentu dari 

keseluruhan populasi.  Untuk teknik pengambilan sampelnya peneliti 

menggunakan cara random sampling. Random sampling atau sampel acak yaitu 

kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam 

keseluruhan populasi. Acakan juga tidak berarti bahwa seorang masuk sampel 

secara kebetulan saja, karena teknik acak ini dilakukan menurut prosedur tertentu. 

Maksud dari pernyataan tersebut adalah peneliti menentukan sampel yang diambil 

secara acak tiap kelurahan. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel  penelitian 

adalah 15 guru yang terdiri dari guru kelas 1, 2, dan 3 yang berasal dari 5 SD di 

kecamatan Ngaliyan kota Semarang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi 

Sukmadinata (2012:220) observasi (observation) atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 
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pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Untuk penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis observasi langsung.  

3.4.2 Wawancara 

Nasution (2009:113) adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan 

dan jawaban diberikan secara verbal dan biasanya komunikasi dilakukan dalam 

keadaan saling berhadapan, namun bisa juga dilaksanakan melalui telepon. 

Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek 

penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Pada penelitian ini 

peneliti akan mewawancarai guru, siswa, dan kepala sekolah. 

3.4.3 Angket 

 Margono (2009: 167) angketmerupakan suatu alat pengumpul informasi 

dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara 

tertulis pula oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket 

yang ditujukan kepada responden yaitu guru dan kepala sekolah. 

3.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian yang meliputi foto-foto, laporan kegiatan, video, dan data yang relevan 

penelitian lainnya (Susanti, 2010: 21). 

3.5 Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari berbagai sumber yang 

dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 
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lapangan dianalisis untuk mendapat kesimpulan. Nasution dalam Sugiyono 

(2013:336) menjabarkan analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu : 

a. Analisis sebelum di lapangan 

Pada tahap analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil 

studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan dijadikan sebagai fokus 

peneitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti masuk ke lapangan. 

b. Analisis selama di lapangan  

Analisis data dalam penelitian ini yang digunakan selama di lapangan  

menggunakan model Miles and Huberman meliputi tahap reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi/ conclusion drawing. 

a) Reduksi data (data reduction) 

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga harus 

dicatat dan dirinci secara teliti. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dicari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam 

mereduksi data peneliti mendasarkan pada tujuan yang akan dicapai.  

b) Penyajian data (data display) 

   Setelah data direduksi langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam 

menyajikan data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami 
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apa yang terjadi, merencanakan tindak lanjut berdasarkan apa yang dipahami 

tersebut. Selain dengan teks naratif, penyajian data juga dapat ditampilkan 

dalam bentuk grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Kemungkinan 

dalam praktiknya di lapangan ditemui fenomena sosial yang bersifat kompleks, 

dan dinamis sehingga apa yang ditemui saat memasuki lapangan dan setelah 

berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. 

Untuk itu peneliti akan menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki 

lapangan, yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila telah 

lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung 

oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan maka hipotesis tersebut terbukti 

dan akan berkembang menjadi teori grounded. Teori grounded merupakan 

teori yang ditemukan di lapangan kemudian diuji dengan cara pengumpulan 

data yang terus-menerus. 

c) Verifikasi/ Conclusion 

    Setelah penyajian data langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak karena masalah 
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dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

c. Analisis setelah selesai di lapangan 

Setelah dilakukan pengambilan data di lapangan langkah selanjutnya adalah 

membuat deskripsi yang berisi kesimpulan atau sebuah penemuan baru. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2010 : 345). 

Lembar observasi penilaian kemampuan guru memberi penguatan, dianalisis 

dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif  kualitatif  yaitu dengan 

memberikan predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang) sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu 

menentukan kategori (tolok ukur) berupa skor maksimum dan minimum yang 

diperoleh yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya. Langkah-langkah 

dalam mengelola data skor adalah sebagai berikut (Arikunto, 2007:268): 

a) Menentukan skor terendah. 

b) Menentukan skor tertinggi. 

c) Mencari median. 

d) Mencari rentang nilai menjadi 4 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang. 

Untuk menentukan median dan rentang nilai menjadi empat kategori dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

N = banyak skor     

         Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  untuk data genap atau Q1 =  untuk data ganjil 

          Q2 = kuartil kedua / median 

Letak Q2 =  untuk data genap maupun data ganjil 

          Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

       Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Kriteria Ketuntasan Kategori Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

      (Herhyanto dan Hamid, 2008:1.2) 

N = (T ─ R) + 1 
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Pedoman penilaian tiap indikator pada keterampilan guru, skor maksimum adalah 

4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu “sangat baik, 

baik,cukup dan kurang”. 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

   = 4-0 

   = 4 

K = 4 (karena menggunakan 4 kriteria) 

i =   

i =  = 1 

Kriteria Skor Keterampilan Dasar Mengajar  

                        Tabel 3.2 

Kriteria Skor Keterampilan Dasar Mengajar 

Skor Kategori 

3,1  -  4,0 Sangat baik 

2 ,1 - 3,0 Baik 

1,1  - 2,0 Cukup 

0 – 1,0 Kurang 

 

Keterangan : 

Skor yang berada pada rentang 3,1 sampai 4,0 termasuk dalam kategori 

“sangat baik”. Skor yang berada pada rentang 2,1 sampai 3,0 termasuk dalam 
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kategori “baik”. Skor pada rentang 1,1 sampai 2,0 termasuk dalam kategori 

“cukup”. Dan skor pada rentang 0 sampai 1,0 termasuk dalam kategori “kurang”. 

Pedoman penilaian keterampilan dasar mengajar 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 7 indikator kemampuan guru 

memberi penguatan dalam pembelajaran Tematik berbasis KTSP di Sekolah 

Dasar. Skor maksimum masing-masing indikator adalah 4 dan skor minimumnya 

adalah 0. Predikat yang digunakan yaitu “sangat baik, baik, cukup dan kurang”. 

Untuk menentukan skor keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut: 

Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 28 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (28 ─ 0) + 1 = 29 

   Q2 = median 

Letak Q1  =  ( n + 1 ) 

  =  ( 29 + 1 )  

  =  (30) 

  = 7.5 
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Letak Q2 =  ( n + 1 ) 

=  ( 29 + 1) 

=  (30) 

= 15 

Letak Q3 =  ( 3n + 1) 

=  ( 3(29) + 1 ) 

=  (87+ 1) 

=  (88) 

= 22 

Q4 = kuartil empat = T = 28 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

Tabel 3.3   

Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

22≤ skor ≤28 Sangat baik 

15≤ skor <22 Baik 

7.5≤ skor  <15 Cukup 

0≤ skor <7.5 Kurang 

(Arikunto, 2007 : 270-272) 
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Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 22 sampai kurang dari atau sama dengan 28, 

termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau sama dengan 15 

sampai kurang dari 22, termasuk dalam kategori “baik”. Skor lebih dari atau sama 

dengan 7,5 sampai kurang dari 15, termasuk dalam kategori “cukup”, dan skor 

lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 7,5, termasuk dalam kategori 

“kurang”. 

Data yang diperoleh dari angket akan dianalisis sesuai dengan bentuk 

instrumen yang digunakan. Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam instrumen yang 

digunakan memiliki empat pilihan jawaban yaitu Selalu, Sering, Kadang-Kadang, 

Tidak Pernah. Setiap pilihan jawaban diberi skor memiliki skor tersendiri, pilihan 

jawaban Selalu diberi skor empat, pilihan jawaban Sering diberi skor tiga, pilihan 

jawaban Kadang-Kadang diberi skor dua, pilihan jawaban Tidak Pernah diberi 

skor satu. Setelah itu dihitung berapa responden yang memilih jawaban Selalu, 

Sering, Kadang-Kadang, Tidak Pernah. Selanjutnya data interval tersebut dapat 

dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap 

jawaban dari responden dengan rumus: 

  dimana n adalah jumlah skor jawaban responden, dan N adalah jumlah 

skor ideal. 

Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk persentase dan dihitung 

dengan menggunakan analisis deskriptif persentase. Analisis deskriptif persentase 

digunakan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. 
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Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat persentase skor jawaban 

dari hasil observasi dan dari masing-masing responden, dihitung dengan rumus: 

P=  ) x 100 % 

Keterangan: 

P = Persentase respon, skor 

S = Jumlah respon pada tiap komponen indikator, jumlah skor yang didapat 

N = Jumlah responden total, jumlah skor maksimal 

Untuk menentukan kategori deskripsi persentase (DP) yang diperoleh, maka 

dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Menentukan persentase tertinggi (% t) = (4/4) x 100% = 100% 

2. Menentukan persentase terendah (% r) = (1/4) x 100% = 25% 

3. Mencari rentang    = 100% - 25%  = 75% 

4. Menentukan interval kriteria  = 75% / 5  = 15% 

Dengan demikian klasifikasi tingkatan dalam bentuk persentase sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4  

Klasifikasi Tingkatan dalam Persentase 

No Rentangan Persentase Predikat 

1 

2 

3 

4 

5 

85 < % skor ≤ 100 

70 < % skor ≤ 85 

55 < % skor ≤ 70 

40 < % skor ≤ 55 

25 < % skor ≤ 40 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

Sangat Tidak Baik 

(Ali, 1992: 186) 
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3.6 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan uji credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (obyektivitas) (Sugiyono, 2013:366).  

a. Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitiatif 

diantaranya dilakukan dengan cara-cara di bawah ini : 

a) Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas karena 

peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan hubungan peneliti 

dengan nara sumber akan semakin akrab, saling terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi . 

b) Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan cara ini peneliti akan 

mengecek kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak sehingga dapat 

meningkatkan kredibilitas data. 

c) Triangulasi 

Triangulasi data merupakan pengujian kredibilitas data dengan pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 
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digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu yaitu pengujian 

kredibilitas data dengan melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya. 

d) Analisis data negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga 

pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data 

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Jika tidak 

ada yang berbeda atau bertentangan yang ditemukan berarti data yang diperoleh 

bisa dianggap kredibel. 

e) Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

b. Pengujian Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal yang menunjukkan derajad 

ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Untuk itu peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan 

uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 
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c. Pengujian Dependability 

Uji dependability dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang 

independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti 

dalam melakukan penelitian.  

d. Pengujian Konfirmability 

Pengujian konfirmability mirip dengan dependability sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari 

proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmability.  

Penelitian akan dinyatakan valid apabila telah memenuhi standar 

keabsahan data kualitatif seperti yang telah dipaparkan di atas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi 

penelitian Kemampuan Guru Memberi Penguatan dalam Pembelajaran Tematik 

Berbasis KTSP di SD Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dan pembahasan yang 

disajikan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Persentase secara keseluruhan kemampuan guru dalam memberikan 

penguatan di SD Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebesar 52,6% dengan 

kategori kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan 

wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian guru lebih dominan 

menggunakan penguatan secara verbal. Sehingga antara penguatan verbal dan 

non verbal tidak seimbang. Dalam meberikan penguatan, guru lebih sering 

menggunakan kata atau kalimat pujian daripada pemberian tanda atau simbol 

sebagai lambang penghargaan siswa. 

b. Kendala yang dialami guru dalam memberikan penguatan adalah indikator 

pemberian tanda/simbol. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru yang menunjukkan bahwa indikator  pemberian 

tanda/simbol memperoleh persentase terendah sebesar 26,6% dengan kategori 

sangat tidak baik. Dari 15 guru yang diwawancara, terutama yang berusia 50 

147 
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tahun keatas beranggapan bahwa indikator ini dinilai repot, kurang praktis, 

dan butuh persiapan.  

c. Respon siswa terhadap kemampuan guru dalam memberikan penguatan 

adalah bahwa sebagian besar siswa yang diteliti sangat senang, bersemangat, 

dan termotivasi ketika diberi penguatan oleh gurunya. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa siswa 

kelas 1, 2, dan 3 dari 5 SD di kecamatan Ngaliyan kota Semarang yaitu 

respon siswa sangat senang, bersemangat, dan termotivasi dengan adanya 

pemberian penguatan yang telah diberikan guru. Sehingga dengan adanya 

pemberian penguatan tersebut, mereka jadi lebih mudah untuk menerima dan 

memahami materi yang disampaikan oleh guru.  

5.2. SARAN 

Berdasarkan penelitian Kemampuan Guru Memberi Penguatan dalam 

Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di SD Kecamatan Ngaliyan Kota 

Semarang, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

Dalam pemberian penguatan hendaknya dapat diseimbangkan antara 

verbal dan non verbal. Apabila penguatan non verbal seperti pemberian 

tanda/simbol dinilai cukup repot, dapat mencari cara lain dengan membuat benda 

yang sederhana dan mudah persiapannya seperti simbol bintang dari kertas untuk 

diberikan pada siswa sebagai wujud penghargaan saat KBM dalam kelas.  
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5.2.2 Bagi Siswa 

Dengan adanya pemberian penguatan dari guru hendaknya siswa selalu 

merasa termotivasi dan berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan 

prestasinya baik secara akademik maupun non akademik. 

5.2.3 Bagi Sekolah/Lembaga 

Dengan tetap menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara siswa 

dengan guru, guru dengan guru, dan guru dengan kepala sekolah akan 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif. Selalu diadakan evaluasi dan refleksi  

agar kinerja guru mendapatkan hasil yang lebih baik kedepannya. 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

PENELITIAN 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL: 

Kemampuan Guru Memberi Penguatan dalam Pembelajaran Tematik Berbasis 

KTSP di SD Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 

No Variabel Aspek Indikator Alat 

instrume

n 

Jumlah 

Butir 

Sumber 

Data 

1. Kemampuan 

guru memberi 

penguatan 

Penguatan 

verbal 

 

Penguatan non 

verbal 

1.Menggunakan 

kata-kata 

2.Menggunakan 

kalimat 

3.Gestural 

4. Sentuhan 

5.Mendekati 

6.Pemberian 

tanda atau 

simbol 

7.Melalui 

kegiatan 

(Anitah:2009) 

1.Observa

si 

 

 

 

 

2.Wawanc

ara 

  

 

 

3. Angket 

7 butir 

yang 

akan 

diobserv

asi 

10 butir 

pertanya

an 

wawanca

ra 

20 butir 

pertanya

an 

angket 

1.Guru 

2.Foto 

3.Video 

 

2. Siswa Respon siswa g. Siswa mampu 

memusatkan 

perhatian 

pada saat 

pembelajaran 

h. Siswa mampu 

mempelajari 

pengetahuan 

dan 

1.Wwanca

ra 

10 butir 

pertanya

an 

wawanca

ra 

1.Siswa 

2.Foto  
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mengembang

kan berbagai 

kompetensi 

dasar antar isi 

mata 

pelajaran 

i. Siswa mampu 

memahami 

materi mata 

pelajaran 

secara lebih 

mendalam 

dan berkesan 

j. Siswa mampu 

mengetahui 

hubungan 

antara 

pengalaman 

dan 

pengetahuan 

yang sudah 

dimiliki 

dengan apa 

yang akan 

dipelajari 

k. Siswa mampu 

merasakan 

manfaat dan 

makna belajar 

l. Siswa 

menjadi lebih 

bergairah 

dalam belajar 

Sumber: 

Panduan 

KTSP 2007 

dalam Kadir 
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dan Asrohah 

(2014: 7) 

3. Kepala Sekolah Kinerja guru 1.Kemampuan 

menyusun 

rencana dan 

program 

pembelajaran 

2. Kemampuan 

melaksanakan 

pembelajaran 

3. kemampuan 

mengadakan 

hubungan antar 

pribadi 

4. Kemampuan 

melaksanakan 

penilaian\ 

5. Kemampuan 

melaksanakan 

program 

pengayaan 

6. Kemampuan 

melaksanakan 

program 

remedial. 

(Supardi, 

2013:40) 

 

1.Wwanca

ra 

 

 

 

 

2. Angket 

 

 

 

 

 

10 butir 

pertanya

an 

wawanca

ra 

10 butir 

pertanya

an 

angket 

1Kepala 

Sekolah 

2. Foto 
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INSTRUMEN OBSERVASI 

KEMAMPUAN GURU MEMBERI PENGUATAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS KTSP DI SD KECAMATAN 

NGALIYAN KOTA SEMARANG 

Pertemuan ke …. 

 

Nama Guru   : 

Jenis Kelamin   :  

Alamat    : 

Usia    : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja   : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

Satuan Pendidikan Kelas :    

Tanggal Observasi  : 

Jam Pelajaran ke  : 

Jumlah Siswa Waktu Diamati : 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri angka 0 pada kolom 

skor. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check  () pada tingkat 

kemampuan 1. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check  () pada tingkat 

kemampuan 2. 

d. Jika deskriptor nampak 3, maka beri tanda check  () pada tingkat 

kemampuan 3. 

e. Jika deskriptor nampak 4, maka beri tanda check  () pada tingkat 

kemampuan 4. 

(Depdiknas:2008) 
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No Komponen dan 

Indikator 

Deskriptor Tingkat 

Kemampuan 

Sk

or 

4 3 2 1 

A. Penguatan Verbal       

1. Menggunakan kata-

kata 

1.Guru mengucapkan kata 

“benar”. 

2.Guru mengucapkan kata 

“bagus”. 

3.Guru mengucapkan kata 

“tepat”. 

4.Guru mengucapkan kata 

“baik”. 

     

2. Menggunakan 

kalimat 

1.Guru mengucapkan kalimat 

“Pekerjaanmu baik sekali”. 

2.Guru mengucapkan kalimat 

“Saya setuju dengan 

pendapatmu”. 

3. Guru mengucapkan kalimat 

“Pikiranmu kritis sekali”. 

4. Guru mengucapkan kalimat 

“Itu pertanyaan yang baik 

sekali”. 

     

B. Penguatan Non 

Verbal 

      

3. Gestural 1.Guru menaikkan jempol. 

2.Guru mengangguk 

menyetujui. 

3.Guru memberikan 

senyuman. 

4.Guru memberikan tepuk 
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tangan. 

4. Sentuhan 1.Guru menepuk pundak 

siswa. 

2.Guru menjabat tangan siswa. 

3.Guru mengangkat tangan 

siswa. 

4.Guru membelai kepala 

siswa. 

     

5. Mendekati 1.Guru mendekati bangku 

siswa. 

2.Guru memberi perhatian 

pada pekerjaan siswa. 

3.Guru mendekati kelompok 

diskusi. 

4.Guru berdiri disamping 

kelompok diskusi. 

     

6. Pemberian tanda 

atau simbol 

1.Guru memberikan simbol 

atau tanda pada siswa  sebagai 

lambang penghargaan. 

2.Guru memberikan komentar 

tertulis pada buku pekerjaan 

siswa. 

3.Guru mendokumentasi hasil 

kerja kelompok yang terbaik 

dan dijadikan sebagai contoh 

untuk siswa lain. 

4.Guru memajang hasil karya 

siswa yang terbaik. 

     

7. Melalui kegiatan 1.Guru meminta siswa 

membantu temannya apabila 
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dia selesai mengerjakan 

pekerjaannya terlebih dahulu 

dengan tepat. 

2.Guru meminta siswa 

memimpin diskusi kelompok. 

3.Guru menunjuk siswa dalam 

diskusi kelompok. 

4.Guru mengelompokkan 

siswa secara heterogen dalam 

diskusi. 

Jumlah Skor  

 

Untuk menentukan skor keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut:  

Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 28 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (28 ─ 0) + 1 = 29 

   Q2 = median 

Letak Q1  =  ( n + 1 ) 

  =  ( 29 + 1 )  

  =  (30) 

  = 7.5 

Letak Q2 =  ( n + 1 ) 

=  ( 29 + 1) 
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=  (30) 

= 15 

Letak Q3 =  ( 3n + 1) 

=  ( 3(29) + 1 ) 

=  (87+ 1) 

=  (88) 

= 22 

Q4 = kuartil empat = T = 28 

 

Kategori Skor Keterampilan Guru 

Skor Kategori 

22≤ skor ≤28 Sangat baik 

15≤ skor <22 Baik 

7.5≤ skor  <15 Cukup 

0≤ skor <7.5 Kurang 

(Arikunto, 2007 : 270-272) 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 22 sampai kurang dari atau sama dengan 28, 

termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau sama dengan 15 

sampai kurang dari 22, termasuk dalam kategori “baik”. Skor lebih dari atau sama 

dengan 7,5 sampai kurang dari 15, termasuk dalam kategori “cukup”, dan skor 

lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 7,5, termasuk dalam kategori 

“kurang”. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

KEMAMPUAN GURU MEMBERI PENGUATAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS KTSP DI SD KECAMATAN 

NGALIYAN KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru   : 

Jenis Kelamin   :  

Alamat    : 

Usia    : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja   : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

Satuan Pendidikan Kelas :    

 

Daftar Pertanyaan Guru: 

1. Apakah pengertian pemberian penguatan menurut Bapak/Ibu sebagai guru? 

2. Apakah Bapak/Ibu memberikan penguatan kepada siswa ketika dalam proses 

pembelajaran?  

3. Menurut Bapak/Ibu apa fungsi pemberian penguatan kepada siswa?  

4. Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam memberikan penguatan kepada siswa?  

5. Dalam pemberian penguatan, Bapak/Ibu guru lebih sering menggunakan 

penguatan secara verbal atau non verbal?  

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan penguatan positif dan negatif kepada 

siswa?  

7. Apakah Bapak/Ibu melakukan variasi dalam memberikan penguatan kepada 

siswa?  

8. Dalam pemberian penguatan melalui pemberian tanda atau simbol (non verbal) 

biasanya Bapak/Ibu guru memberikan ke siswa apa? 

9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana respon siswa setelah diberikan penguatan 

positif? 

10. Pada akhir proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu guru pernah 

melakukan refleksi diri? 
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INSTRUMEN WAWANCARA RESPON SISWA TERHADAP  

KEMAMPUAN GURU MEMBERI PENGUATAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS KTSP DI SD KECAMATAN 

NGALIYAN KOTA SEMARANG 

 

Nama Siswa : 

Kelas  : 

 

Daftar Pertanyaan Siswa: 

1. Apakah kamu senang jika diberikan pujian dari guru atas hal-hal yang kamu 

lakukan saat di kelas? 

2.  Bagaimana cara gurumu memberi pujian tersebut?  

3.  Apakah kamu bersemangat ketika guru memberikan materi pelajaran?  

4. Apakah kamu memahami materi yang disampaikan Bapak/Ibu guru? 

5.  Apakah kamu sudah bisa fokus ketika pembelajaran?  

6.  Apakah materi pembelajaran yang kamu dapat dari sekolah juga terdapat pada 

pengalaman mu sehari-hari? 

7. Apakah kamu merasa terkesan dengan kegiatan belajar yang kamu  lakukan? 

8.  Apakah kamu sudah merasakan manfaat belajar? 

9. Apakah kamu memiliki keinginan tentang cara belajar yang kamu senangi? 

10. Apakah kamu termotivasi setelah guru memberikan pengutan-penguatan 

positif?  
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INSTRUMEN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

TERHADAP KINERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK 

BERBASIS KTSP DI SD KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG 

 

Nama Kepala Sekolah  : 

Jenis Kelamin   :  

Alamat    : 

Usia    : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja   : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

 

Daftar Pertanyaan Kepala Sekolah: 

1. Menurut Anda, bagaimana kinerja guru kelas yang baik? 

2. Apakah anda sering mengadakan evaluasi terhadap kinerja guru kelas? 

3. Apakah guru kelas sudah menerapkan empat kompetensi dasar 

(pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) guru? 

4. Bagaimankah kesiapan guru kelas dalam mengelola pembelajaran? 

5. Apakah guru kelas sudah mampu mengorganisasikan siswanya untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran? 

6. Bagaimanakah cara guru kelas mengendalikan sikap ketika menghadapi 

siswa yang kurang sopan dan berperilaku negatif? 

7. Apakah guru kelas sudah mampu mengembangkan sikap positif pada 

siswa? 

8. Apakah guru kelas sudah memiliki wawasan dan pola pikir yang luas dan 

jauh ke depan dalam menghadapi setiap permasalahan? 

9. Apakah guru kelas bersifat terbuka terhadap setiap kritikan dan masukan? 

10. Bagaimankah kemampuan guru kelas bergaul dengan rekan sejawat/rekan 

sekerja? 
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INSTRUMEN ANGKET GURU 

KEMAMPUAN GURU MEMBERI PENGUATAN DALAM 

PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS KTSP DI SD KECAMATAN 

NGALIYAN KOTA SEMARANG 

 

Nama Guru   : 

Jenis Kelamin   :  

Alamat    : 

Usia    : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja   : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

Satuan Pendidikan Kelas :    

 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anda dengan lengkap pada tempat yang tersedia. 

2. Anda dipersilahkan  menjawab setiap pertanyaan  di bawah ini dengan cara  

memilih   salah satu jawaban yang  Anda anggap  paling  benar  dengan 

memberi tanda  silang  (x). 

3. Kesungguhan  dan kejujuran  Anda  dalam menjawab sangat  kami harapkan. 

4. Atas  bantuan  Anda  kami   sampaikan  terima  kasih. 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah anda pernah menggunakan kata-kata “benar, bagus, baik” ketika 

memberi penguatan pada siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

2. Apakah anda pernah menggunakan kata-kata “tepat” ketika memberi 

penguatan pada siswa saat proses KBM? 
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a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

3. Apakah anda pernah mengucapkan kalimat  “pekerjaanmu baik sekali” ketika 

memberi penguatan pada siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

4. Apakah anda pernah mengucapkan kalimat  “saya setuju dengan pendapatmu” 

ketika memberi penguatan pada siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

5. Apakah anda pernah mengucapkan kalimat  “pikiranmu kritis sekali” ketika 

memberi penguatan pada siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

6. Apakah anda pernah mengucapkan kalimat  “itu pertanyaan yang baik sekali” 

ketika memberi penguatan pada siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

7. Apakah anda pernah menaikkan jempol tangan ketika memberi penguatan pada 

siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

8. Apakah anda pernah mengangguk menyetujui ketika memberi penguatan pada 

siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

9. Apakah anda pernah memberikan senyuman ketika memberi penguatan pada 

siswa saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 
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10.Apakah anda pernah betepuk tangan ketika memberi penguatan pada siswa saat 

proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

11.Apakah anda pernah menepuk pundak siswa ketika memberi penguatan saat 

proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

12.Apakah anda pernah menjabat tangan siswa ketika memberi penguatan saat 

proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

13. Apakah anda pernah mendekati bangku siswa ketika memberi penguatan saat 

proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

14. Apakah anda pernah memberi perhatian pada pekerjaan siswa ketika memberi 

penguatan saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

15. Apakah anda pernah mendekati kelompok diskusi ketika memberi penguatan 

saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

16. Apakah anda pernah berdiri disamping kelompok diskusi ketika memberi 

penguatan saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

17. Apakah anda pernah memberikan simbol atau tanda pada siswa  sebagai 

lambang penghargaan ketika memberi penguatan saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
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b. Sering  d. Tidak pernah 

18. Apakah anda pernah memberikan komentar tertulis pada buku pekerjaan siswa 

ketika memberi penguatan saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

19. Apakah anda pernah memajang hasil karya siswa yang terbaik ketika memberi 

penguatan saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

20. Apakah anda pernah meminta siswa membantu temannya apabila dia selesai 

mengerjakan pekerjaannya terlebih dahulu dengan tepat ketika memberi 

penguatan saat proses KBM? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 
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INSTRUMEN ANGKET KINERJA GURU KELAS 

 (Responden : Kepala Sekolah) 

 

Nama Kepala Sekolah  : 

Jenis Kelamin   :  

Alamat    : 

Usia    : 

Jenjang Pendidikan  : 

Unit Kerja   : 

Golongan Pangkat  : 

Masa Kerja   : 

 

Petunjuk: 

1. Tulislah identitas anda dengan lengkap pada tempat yang tersedia. 

2. Anda dipersilahkan  menjawab setiap pertanyaan  di bawah ini dengan cara  

memilih   salah satu jawaban yang  Anda anggap  paling  benar  dengan 

memberi tanda  silang  (x). 

3. Kesungguhan  dan kejujuran  Anda  dalam menjawab sangat  kami harapkan. 

4. Atas  bantuan  Anda  kami   sampaikan  terima  kasih. 

 

Pertanyaan: 

1. Apakah anda pernah mengadakan evaluasi terhadap kinerja guru kelas? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

2. Apakah guru kelas pernah menerapkan empat kompetensi dasar (pedagogik, 

profesional, kepribadian, dan sosial) guru? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

3. Apakah guru kelas pernah membuat Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebelum kegiatan pembelajaran? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 
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b. Sering  d. Tidak pernah 

4. Apakah guru kelas pernah membuat atau menggunakan media ketika proses 

pembelajaran pembelajaran? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

5. Apakah guru kelas pernah menyusun alat penilaian dalam pembelajaran? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

6. Apakah guru kelas pernah menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar guru? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

7. Apakah guru kelas pernah mengorganisasikan siswanya untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

8. Apakah guru kelas pernah memberikan contoh sikap teladan pada siswa? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

9. Apakah guru kelas pernah bersifat terbuka terhadap setiap kritikan dan 

masukan? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 

10.Apakah guru kelas pernah aktif bergaul dengan rekan sejawat/rekan sekerja? 

a. Selalu  c. Kadang-kadang 

b. Sering  d. Tidak pernah 
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LAMPIRAN 2 

JADWAL PENELITIAN 
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No Hari/ Tanggal Pertemuan Nama Sekolah 

1 Selasa, 3 Maret 2015 

1 

SDN Purwoyoso 02 

2 Rabu, 4 Maret 2015 SDN Kalipancur 02 

3 Kamis, 5 Maret 2015 SDN Bringin 01 

4 Kamis, 6 Maret 2015 SDN Podorejo 01 

5 Jumat, 7 Maret 2015 SDN Ngaliyan 05 

6 Senin, 16 Maret 2015 

2 

 

SDN Purwoyoso 02 

7 Selasa, 17 Maret 2015 SDN Bringin 01 

8 Rabu, 18 Maret 2015 SDN Kalipancur 02 

9 Kamis, 19 Maret 2015 SDN Podorejo 01 

10 Jumat, 20 Maret 2015 SDN Ngaliyan 05 

11 Senin, 23 Maret 2015 

3 

SDN Purwoyoso 02 

12 Selasa, 24 Maret 2015 SDN Bringin 01 

13 Rabu, 25 Maret 2015 SDN Kalipancur 02 

14 Kamis, 26 Maret 2015 SDN Podorejo 01 

15 Jumat, 27 Maret 2015 SDN Ngaliyan 05 

 

 

 



174 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

HASIL ANGKET RESPONDEN  
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JAWABAN 15 RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN GURU 

MEMBERI PENGUATAN DALAM PEMBELAJAMRAN TEMATIK 

BERBASIS KTSP DI SD KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG 

Nomor 

Responden 

Skor tiap item 

Jml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 2 2 2 1 2 4 4 4 4 3 1 2 4 4 2 2 1 4 2 54 

2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 75 

3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 67 

4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 4 4 4 3 2 3 3 2 59 

5 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 53 

6 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 57 

7 3 1 3 2 1 2 2 4 4 3 2 4 4 3 2 2 1 2 3 3 51 

8 3 1 3 2 1 2 2 4 4 3 2 4 4 3 2 2 1 2 3 3 51 

9 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 50 

10 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 74 

11 3 1 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 47 

12 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 51 

13 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 45 

14 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 2 4 4 4 3 2 3 2 3 60 

15 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 68 
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JAWABAN 5 RESPONDEN TENTANG KINERJA GURU DI SD 

KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG 

Nomor Responden 

Skor tiap item Jml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 32 

2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 36 

3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 34 

4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 35 

5 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 32 
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LAMPIRAN 4 

PROFIL SEKOLAH 
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a. Nama Sekolah : SD Negeri Purwoyoso 02 

b. NSS   : 101030116010 

c. Status  : Negeri 

d. Alamat  : Jalan Purwoyoso Tengah, Kelurahan Purwoyoso,    

Ngaliyan 

 

 

 

a. Nama Sekolah : SD Negeri Bringin 01 

b. NSS   : 101030116027 

c. Status  : Negeri 

d. Alamat                     : Jalan Gondoriyo, Kelurahan Bringin, Ngaliyan 

 

 

 

a. Nama Sekolah : SD Negeri Kalipancur 02 

b. NSS  : 101030116028 

c. Status  : Negeri 

d. Alamat   : Jalan Candi Pawon Selatan, Kalipancur, Ngaliyan 

SDN PURWOYOSO 02 

SDN BRINGIN 01 

SDN KALIPANCUR 02 
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a. Nama Sekolah : SD Negeri Podorejo 01 

b. NSS  : 101030116003 

c. Status  : Negeri 

d. Alamat   : Jalan Kyai Padak, Podorejo, Ngaliyan  

 

 

 

a.Nama Sekolah : SD Negeri Ngaliyan 05 

b.NSS   : 101030116032 

c.Status  : Negeri 

d.Alamat   : Jalan  Moch Ikhsan, Ngaliyan 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN PODOREJO 01 

SDN NGALIYAN 05 
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LAMPIRAN 5 

PROFIL KEPALA SEKOLAH 
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Nama Kepala Sekolah  : Siti Asroh 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat                                  : Wahyu Asri Selatan II/D11 RT 09 RW 06, Ngaliyan 

Usia    : 55 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S2 

Golongan Pangkat  :IV/A 

Masa Kerja   : 31 tahun 

 

 

 

Nama Kepala Sekolah  : Jatmiko 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Ngadirgo RT 02 RW 01, Mijen 

Usia    : 55 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Golongan Pangkat  :IV/A 

Masa Kerja   : 31 tahun 

 

 

 

SDN PURWOYOSO 02 

SDN BRINGIN 01 
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Nama Kepala Sekolah  : Sri Rahayu 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Bongsari RT 05 RW 04, Semarang Barat 

Usia    : 55 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Golongan Pangkat  :IV/A 

Masa Kerja   : 29  tahun 

 

 

 

Nama Kepala Sekolah  : Dwi Agus Priyanto 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat    : Perum Griya Lestari B7/10, Ngaliyan 

Usia    : 48 tahun 

Jenjang Pendidikan  : S1 

Golongan Pangkat  :IV/A 

Masa Kerja   : 21 tahun 

 

 

 

SDN KALIPANCUR 02 

SDN PODOREJO 01 
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Nama Kepala Sekolah  : Sri Hartuti 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat    : Sriwidodo Utara RT 06 RW 01, Purwoyoso, 

Ngaliyan 

Usia    : 60 tahun 

Jenjang Pendidikan  : DII 

Golongan Pangkat  :IV/A 

Masa Kerja   : 38 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN NGALIYAN 05 
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LAMPIRAN 6 

PROFIL GURU
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No 

Nama 

Guru 

(Responde

n) 

Jenis 

Kelamin 

(L/ P) 

Alamat 
Usia 

(th) 

Jenjang 

Pendidikan 
Unit Kerja 

Golong

an/ 

Pangk

at 

Masa Kerja Keterangan 

1 
Trisni 

Dianawati 
P 

Tugurejo 

Perum Korpri 

Tugu 

30 S1 PGSD 

SDN Purwoyoso 02 

- 2 tahun 
Guru Kelas 

1 

2 Kusuma P 

Karangrejo 6 

No. 20 

Banyumanik 

55 S1 PGSD `IV/A 
35 

tahun 

Guru Kelas 

2 

3 Susilawati P Purwoyoso 42 S1 PGSD - 10 tahun 
Guru Kelas 

3 

4 Sukeniyati P 

Duwet RT 

03/IV, 

Ngaliyan 

57 DII 

SDN Bringin 01 

IV/A 
35 

tahun 

Guru Kelas 

1 

5 
Arif 

Iswahyudi 
L 

Kedungpane 

RT 03 RW 11 
39 S1 PGSD - 7 tahun 

Guru Kelas 

2 

6 Nur Farida P 

Podorejo RT 

03 RW 04, 

Ngaliyan 

32 S1 PGSD III/B 10 tahun 
Guru Kelas 

3 

7 Sri Ningsih P 

Ringintelu Rt 

04/ I 

Kalipancur 

57 S1 PGSD 

SDN Kalipancur 02 

 

IV/ A 35 tahun 
Guru Kelas 

1&2 

 

 

8 

 

 

Sri Ningsih 

 

 

P 

 

Ringintelu Rt 

04/ I 

Kalipancur 

 

 

57 

 

 

S1 PGSD 

 

 

IV/ A 

 

 

35 tahun 

 

 

Guru Kelas 

1&2 

9 
Sri 

Hariyani 
P 

Merbuk, 

Singorojo 

Kendal 

41 S1 PGSD III/ A 6 tahun 
Guru Kelas 

3 

10 
Sri 

Wahyuni 
P 

Podorejo RT 

03 RW 05 
30 SI PGSD 

SDN Podorejo 01 

III/ A 
11 

tahun 

Guru Kelas 

1 

11 

Nining 

Puji 

Rahayu 

P 
Wonolopo RT 

04 RW 01 
31 S1 PGSD - 11 tahun 

Guru Kelas 

2 
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12 Haryanto L 

Mangunsari 

RT 06 RW 

01, 

Gunungpati 

46 S1 PGSD II/C 
26 

tahun 

Guru Kelas 

3 

13 Hasnah P 

Duwet 

Bringin RT 

05/04 

58 D2 

SDN Ngaliyan 05 

 

IV/ A 
32 

tahun 

Guru Kelas 

1 

14 Sri Hastuti P 
Wates RT 01 

RW 03 
36 

S1 Pend. 

Bhs. Inggris 
III/ A 7 tahun 

Guru Kelas 

2 

15 Sumiyati P 

Perum Koveri 

V/337, 

Ngaliyan 

54 D2 IV/ A 
30 

tahun 

Guru Kelas 

3 
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LAMPIRAN 7 

FOTO PENELITIAN 
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Foto 1.  Lokasi SD Purwoyoso 02 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 2. Kondisi Kegiatan Belajar Mengajar 

 

 

SDN PURWOYOSO 02 
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Foto 3. Guru memberikan penguatan berupa sentuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Guru memberi perhatian pada buku pekerjaan siswa 
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Foto 5. Wawancara peneliti dengan guru 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Foto 6. Hasil karya siswa dipajang di kelas 
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Foto 7. Lokasi SD Bringin 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Suasana kondisi pembelajaran 

 

 

 

SDN BRINGIN 01 
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Foto 9. Guru mendekati bangku siswa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 10. Pemberian applause sebagai penguatan 
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Foto 11. Wawancara peneliti dengan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Hasil karya siswa dipajang di kelas 
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Foto 13. Lokasi SDN Kalipancur 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Suasana KBM  

 

SDN KALIPANCUR 02 
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Foto 15. Guru mendekati kelompok diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Guru memberi perhatian pada buku pekerjaan siswa 

 



196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Wawancara peneliti dengan guru 

 

 

 

Foto 17. RPP Tematik 
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Foto 18. Hasil karya siswa dipajang di kelas 

 

 

 

Foto 19. Pemberian simbol bintang pada buku pekerjaan siswa 
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Foto 20. Lokasi SDN Podorejo 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Foto 21. Suasana KBM dengan pembentukan kelompok 

 

SDN PODOREJO 01 
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Foto 22. Guru membentuk kelompok diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23. Guru berdiri disamping kelompok diskusi 
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Foto 24. Wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. Hasil karya siswa dipajang 

 

 

 

 

 

 

Foto 26. Pemberian applause 



201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27. Lokasi SDN Ngaliyan 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Suasana KBM 

 

 

SDN NGALIYAN 05 
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Foto 29. Guru mendekati bangku siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30. Wawancara peneliti dengan guru 
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Foto 31. Penyampaian materi pembelajaran 

 

 

 

 

Foto 32. Hasil karya siswa dipajang 
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LAMPIRAN 8 

SURAT PENELITIAN 
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Surat Ijin Penelitian untuk UPTD Ngaliyan Kota Semarang 
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Surat Ijin Penelitian untuk SDN Purwoyoso 02  

Kota Semarang 
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Surat Ijin Penelitian untuk SDN Bringin 01  

Kota Semarang 
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Surat Ijin Penelitian untuk SDN Kalipancur 02  

Kota Semarang 
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Surat Ijin Penelitian untuk SDN Podorejo 01  

Kota Semarang 
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Surat Ijin Penelitian untuk SDN Ngaliyan 05  

Kota Semarang 

 

 

 



211 

 

 

 

Surat Penelitian SDN Purwoyoso 02 
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Surat Penelitian SDN Bringin 01 
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Surat Penelitian SDN Kalipancur 02 
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Surat Penelitian SDN Podorejo 01 
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Surat Penelitian SDN Ngaliyan 05 

 

 

 




