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ABSTRAK 

Setyasih, Astin Dwi. 2015. Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi 

Elaborasi dan Konfirmasi dalam Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di 

Sekolah Dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Drs. Sutaryono, M.Pd. 

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti masih banyak 

guru yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan 

seadanya saja tanpa memperhatikan syarat pelaksanaan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. Peneliti berupaya untuk melakukan survei dan 

mendeskripsikan secara rinci bagaimana kemampuan guru melaksanakan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran Tematik berbasis KTSP 

di sekolah dasar kecamatan Mijen kota Semarang. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran Tematik berbasis KTSP. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan guru 

dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 

pembelajaran tematik berbasis KTSP. 

Peneliti menggunakan metode survei yang dilaksanakan kurang lebih 

selama satu bulan. Peneliti melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh 

masing-masing guru selama tiga kali pertemuan. Observasi dilakukan selama tiga 

kali pertemuan agar hasil data yang didapatkan lebih paten dan maksimal. Subjek 

penelitian adalah guru kelas I, II dan III di sekolah dasar kecamatan Mijen kota 

Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, interviu, angket, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. 

Berdasarkan hasil analisis data oleh peneliti dapat diperoleh data dari lima 

sekolah dasar, jumlah persentase penampakan indikator terbanyak ada pada SDN 

Ngadirgo 01 dengan jumlah 91,2%. Pada posisi kedua ada SDN Jatisari dengan 

jumlah persentase 86,9%. Pada posisi ketiga ada SDN Tambangan 01 dengan 

persentase 81,2%. Pada posisi keempat dengan persentase 79,7% yaitu SDN 

Ngadirgo 03 dan SDN Cangkiran 01 menampakkan indikator paling sedikit dengan 

persentase 66,5%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar guru telah melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan sangat baik jika dilihat secara 

umum. Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator, akan terlihat bahwa 

beberapa indikator mendapatkan jumlah persentase yang sangat rendah. Indikator 

dengan persentase terendah adalah pada kegiatan elaborasi indikator ke-8. Untuk 

menanggulangi hal tersebut, kepala sekolah dapat memberikan berbagai 

pengarahan kepada guru terkait dengan pentingnya pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran, sehingga guru bisa lebih 

maksimal dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

Kata kunci : eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, tematik, KTSP 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempuyai banyak potensi 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tentu akan 

menuntun negara kita menjadi negara yang maju dan berkembang dengan baik pula, 

sebaliknya sumber daya manusia yang kurang berkualitas akan menuntun negara 

kita menjadi bangsa yang terus tertinggal. Sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian, profesional, produktif dan 

mampu secara mandiri bersaing dengan sehat di dunia kerja. Pembangunan sumber 

daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia 

Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era 

globalisasi. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan 

pengangguran. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak didapatkan secara 

instan begitu saja. Seperti biji gandum yang harus diolah sedemikian rupa sehingga 

menjadi roti yang siap dimakan, manusia juga demikian. Manusia yang lahir ke 

dunia harus dibimbing dan dididik dengan sedemikian rupa sehingga ia tumbuh 

menjadi manusia yang berkualitas. Pendidikan yang baik akan membawa sumber 

daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, 

bermartabat dan berguna bagi nusa dan bangsa. 
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Pendidikan merupakan proses pemartabatan manusisa menuju puncak 

optimasi potensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang dimilikinya . Pendidikan 

adalah proses membimbing, melatih dan memandu manusia terhindar atau keluar 

dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses 

elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, dinamis dan intensif menuju 

kedewasaan individu, di mana prosesnya dilaksanakan secara kontinyu dengan sifat 

yang adaptif dan nirlimit atau tiada akhir (Danim, 2013:3). 

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan suatu 

bangsa, maju tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan bangsa 

itu sendiri. Kementrian Pendidikan Nasional (2012) menetapkan visi pendidikan 

Indonesia yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan 

nasional untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat 

merupakan gambaran dan cerminan kondisi masa depan Indonesia yang akan 

dicapai dan diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi 

tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang merumuskan Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bemartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggungjawab 

(Depdiknas, 2007: 248). 

Selaras dengan visi pendidikan Indonesia tersebut maka sumber daya 

manusia Indonesia harus diasah dan ditingkatkan kemampuannya dengan 

pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik tidak hanya dilihat dari kecerdasan 
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intelektual yang dimiliki, tetapi juga dari karakter yang diwujudkan dengan perilaku 

yang tersirat. Individu yang mempunyai kecerdasan intelektual tinggi namun tidak 

mempunyai karakter sama saja akan menjadi sumber daya manusia yang tidak 

berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.  

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan jajaran pendidikan 

untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia, yang paling sering dilakukan 

oleh pemerintah adalah dengan  pengembangan kurikulum, pengembangan model 

pembelajaran, pemanfaatan media dalam pembelajaran, serta pengubahan sistem 

penilaian. Sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami 

perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004 

(KBK),  2006 (KTSP), dan Kurikulum 2013. Perubahan tersebut disesuaikan 

dengan perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam 

masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum yang ada di Indonesia 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, namun perbedaannya pada penekanan 

tujuan dan bagaimana cara merealisasikannya.  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),  adalah sebuah 

kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan di  Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 

2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan  Standar Kompetensi Lulusan  

(SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan 
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Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh 

BSNP.  

Menurut Horton dan Hunt pendidikan sendiri mempunyai fungsi untuk 

mempersiapkan anggota masyarakat mencari nafkah, mengembangkan bakat 

perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, 

melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi 

dalam demokrasi. Fungsi pendidikan yang paling penting adalah mempersiapkan 

peserta didik untuk menghadapi kehidupannya di masa depan dan mampu bersaing 

dengan negara lain. Sedangkan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian 

peserta didik dapat menanamkan sikap budi pekerti terhadap sesama .  

Jika pendidikan dasar peserta didik berhasil maka pendidikan 

selanjutnya akan dapat dilewati dengan baik, dan setelah dewasa nanti peserta didik 

akan memanfaatkan ilmu yang dimilikinya dengan sebaik mungkin agar berguna 

bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan data Education For All (EFA) Global 

Monitoring Report pada tahun 2011 yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu 

Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang 

diluncurkan, indeks pembangunan pendidikan atau education development index 

(EDI) adalah 0,934. Nilai itu menempatkan pendidikan di Indonesia di posisi ke-69 

dari 127 negara di dunia (Kompas.com  21/12/2012). Hal ini menunjukkan kualitas 

pendidikan di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.  

Kualitas pendidikan di Indonesia memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada era globalisasi ini. 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/reports/2011-conflict/
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Pada era globalisasi, peserta didik dituntut dapat berfikir kritis, kreatif dan dapat 

memecahkan suatu masalah agar dapat bersaing. Persaingan dalam era globalisasi 

seperti sekarang ini sangatlah ketat, sehingga jika peserta didik tidak mampu 

berpikir secara kreatif, berpikiran secara luas dan memanfaatkan ilmu yang ada 

dengan maksimal maka dengan otomatis peserta didik tersebut tidak akan mampu 

bersaing dalam dunia globalisasi ini. Untuk melahirkan peserta didik berkualitas 

maksimal diperlukan pula guru yang melaksanakan pembelajaran dengan maksimal 

terutama dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

Kualitas peserta didik yang masih kurang maksimal seringkali disiati 

dengan penyempurnaan kurikulum oleh pemerintah. Dengan penyempurnaan 

kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah setiap ada permasalahan dalam 

pendidikan, pemerintah mengharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan naik. 

Padahal penyempurnaan kurikulum saja tidak cukup untuk memaksimalkan 

kualitas pendidikan yang ada, karena sebenarnya yang harus diteliti lebih lanjut 

adalah guru itu sendiri. Dalam penelitian ini fokus keterampilan yang akan dikaji 

adalah keterampilan dan penguasaan guru dalam melaksanaan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP. 

Dengan memaksimalkan kualitas guru yang ada maka dengan 

kurikulum, model dan metode apapun guru akan tetap melaksanakan kegiatan 

mengajar dengan baik. Guru akan mampu bertahan dalam berbagai situasi dan 

kondisi. Jika guru mengetahui apa yang kurang dalam pengajarannya maka guru 

dan instansi pendidikan mampu mencarikan suatu solusi untuk memperbaiki dan 

memaksimalkan kualitas guru yang ada. 
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Berdasarkan kondisi riil di lapangan ditemukan bahwa seluruh guru 

harus menerapkan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan seimbang 

dalam proses pembelajaran. Namun kenyataan dari hasil obsservasi masih banyak 

guru sekolah dasar yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dengan tidak maksimal dan seimbang, misalnya guru hanya 

melaksanakan kegiatan elaborasi saja tanpa menggunakan kegiatan eksplorasi dan 

konfirmasi, atau guru hanya melaksanakan kegiatan eksplorasi dan elaborasi saja. 

Di dalam suatu sekolah seringkali ditemukan ada satu atau dua guru yang mengajar 

dengan semaunya sendiri, misalnya ketika pembelajaran peserta didik hanya 

diminta untuk mencatat sampai jam pelajaran berakhir, sedangkan guru hanya 

duduk diam dan membaca koran. Jika guru mengajar dengan monoton maka peserta 

didik akan bosan dan ramai sendiri di kelas, kelas lain yang berada di sisi kiri dan 

kanannya juga akan merasa terganggu. Melihat kondisi tersebut, peneliti berupaya 

untuk melakukan survei terkait kemampuan guru melaksanakan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Setelah melakukan survei tersebut peneliti 

akan mendeskripsikannya agar dapat diketahui bagaimana kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

Kecamatan Mijen adalah tempat yang akan peneliti gunakan sebagai 

sampel penelitian. Di kecamatan Mijen ada 34 SD Negeri dan Swasta yang dibagi 

menjadi 4 gugus. Peneliti mengambil 5 sampel SD sebagai tempat penelitian. 

Peneliti akan melakukan observasi pada 15 guru kelas rendah di 5 sekolah tersebut. 

Observasi dilakukan pada guru kelas rendah karena dari hasil observasi yang telah 

dilakukan sebelumnya, guru kelas rendah masih sering mengabaikan pentingnya 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran. Judul dari 



7 
  

   
 

penelitian ini adalah “KEMAMPUAN GURU MELAKSANAKAN KEGIATAN 

EKSPLORASI ELABORASI DAN KONFIRMASI DALAM PEMBELAJARAN 

TEMATIK BERBASIS KTSP DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN MIJEN 

KOTA SEMARANG”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan 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 penguasaan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi yang dilakukan guru Sekolah Dasar Kecamatan Mijen, Kota 

Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis 

KTSP di dalam kelas? 

b. Bagaimana hubungan antara pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi yang dilakukan guru dengan respon peserta didik dalam 

mengkuti pembelajaran di dalam kelas ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan kemampuan guru Sekolah Dasar kecamatan Mijen dalam 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di dalam 

kelas. 
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b. Mendeskripsikan hubungan antara pelaksanaan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi yang dilakukan guru dengan respon peserta didik 

dalam mengkuti pembelajaran 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 Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menambah 

pengalaman sekaligus kemampuan guru serta sebagai bahan masukan untuk 

kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran TEMATIK 

berbasis KTSP di Sekolah Dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk 

mendeskripsikan kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran TEMATIK berbasis KTSP di 

Sekolah Dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. Penelitian ini juga dapat 

menambah pengetahuan dan keterampilan research bagi peneliti. 

2. Bagi Guru 

Memberi masukan kepada guru Sekolah Dasar untuk melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan baik dan 

mengkomposisikan setiap bagian bagian tersebut dengan kreatif dan tepat 

waktu, sehingga pembelajaran yang terjadi di dalam kelas akan seimbang. 
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Jika pembelajaran berjalan seimbang maka tujuan pembelajaran akan mudah 

tercapai dengan maksimal.  

3. Bagi Lembaga 

Penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan masukan bagi 

sekolah untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan 

berkualitas dengan memaksimalkan pelaksanan kegiatan inti khususnya 

pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

4. 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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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakekat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Dalam Dimyati ( 2002:9) Skinner berpandangan bahwa belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Dalam belajar 

ditemukan hal berikut: 1) Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan 

respon peserta didik 2) Respon si peserta didik, dan 3) Konsekuensi yang bersifat 

menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi pada stimulus yang menguatkan 

konsekuensi tersebut 

Menurut Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di 

mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Belajar 

dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara 

guru dengan peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik pada saat 

pembelajaran berlangsung (Susanto, 2013:1). 

Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab 

individu melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungan. Lingkungan 

tersebut mengalami perlimbahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan 

maka fungsi intelek semakin berkembang (Dimyati, 2002: 13). 
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Daryanto (2013: 2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Perubahan tingkah laku karena belajar itu dilakukan secara sadar tidak 

dalam keadaan mabuk, bukan karena kematangan, juga bukan karena kelelahan. 

Perubahan tingkah laku yang dilakukan di luar kendali kesadaran, karena 

kematangan kibat tugas-tugas perkembangan, atau karena situasi kelelahan baik 

psikis maupun pisik tidak dikategorikan sebagai belajar (Kurniawan, 2014:3). 

Dengan begitu dapat disimpulkan belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah individu ke arah yang lebih baik, di mana perubahan tingkah 

laku tersbut terjadi secara sadar, bersifat berkelanjutan dan fungsional, perubahan 

yang terjadi bersifat aktif dan positif dan perubahan yang terjadi bertujuan atau 

terarah. 

2.1.1.2 Teori Belajar 

2.1.1.2.1  Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar yang 

menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan sendiri pengetahuan yang 

dipelajari. Peserta didik membangun atau mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

informasi yang telah didapatkannya menjadi pengetahuan baru. Konstruktivisme 

merupakan teori yang menggambarkan bagaimana belajar itu terjadi pada individu, 

berkenaan dengan apakah peserta didik menggunakan pengalamannya untuk 

memahami pelajaran atau mengikuti pembelajaran dalam membuat suatu model 

(Rifa’i dan Anni, 2011:226). 



12 
  

   
 

2.1.1.2.2  Teori Belajar S-R ( Stimulus-Respons) 

Dalam teori belajar behavioristik menjelaskan belajar adalah perubahan 

perilaku yang diamati, diukur dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui 

rangsangan (stimulus) yang menimbulkan hubungan perilaku relatif (respons) 

berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus tidak lain adalah lingkungan 

belajar anak baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. 

Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. 

Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, kecenderungan perilaku S – R 

(Stimulus – Respon). Melihat faktor-faktor lingkungan stimulus dan hasil tingkah 

laku yang ada hubungannya antara respon, tingkah laku dan pengaruh lingkungan. 

Dengan memberikan stimulus maka peserta didik akan merespon. Hubungan antara 

stimulus dan respon ini akan menimbulkan kebiasaan-kebiasaan otomatis pada 

belajar. Jadi pada dasaranya kelakuan anak adalah terdiri atas respon-respon 

tersebut dengan latihan-latihan maka hubungan tersebut semakin kuat. 

2.1.1.2.3 Teori Belajar Kognitif menurut Piaget 

Piaget menjabat sebagai profesor psikologi di Universitas Geneva dari 

1929 hingga 1980 dan ia terkenal karena menyusun kembali teori perkembangan 

kognitif ke dalam serangkaian tahap. Paul Suparno (dalam Suprijono, 2012: 23) 

menggambarkan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Perkembangan kogitif menurut Jean Piaget 

TAHAP UMUR CIRI POKOK PERKEMBANGAN 

SENSOMOTOR 0-2 tahun Berdasarkan tindakan langkah demi 

langkah 

PRAOPERASI 2-7 tahun Penggunaan simbol/ bahasa tanda konsep 

intuitif 

OPERASI 

KONKRET 

8-11 tahum Pakai aturan jelas/ logis revisibel dan 

kekekalan 

OPERASI 

FORMAL 

11 tahun 

keatas 

Hipotesis 

Abstrak 

Deduktif dan induktif 

Logis dan probabilitas 

Perkembangan kognitif yang digambarkan Piaget merupakan proses 

adaptasi intelektual. Adaptasi ini merupakan proses yang melibatkan skemata, 

asimilasi, akomodasi dan equilibrium. Skema adalah struktur kognitif berupa ide, 

konsep dan gagasan. Asimilasi adalah perubahan apa yang dipahami sesuai dengan 

struktur kognitif (skemata) yang ada sekarang. Asimilasi adalah proses 

pengintegrasian informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh 

individu. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif  ke dalam situasi 

baru. Equilibrium ilah pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur 

keseimbangan proses asimilasi dan akomodasi. 
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Berdasarkan teori dari Piaget, anak sekolah dasar termasuk dalam tahap 

operasional konkret, yaitu berada pada usia antara 7-12 tahun. Ciri pokok 

perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan 

yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversible dan kekekalan.  Anak telah 

memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang 

bersifat konkret.  Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek 

atau gambaran yang ada di dalam dirinya.  Karenanya kegiatan ini memerlukan 

proses transformasi informasi ke dalam dirinya sehingga tindakannya lebih 

efektif.  Anak sudah tidak perlu coba-coba dan membuat kesalahan, karena anak 

sudah dapat berpikir dengan menggunakan model "kemungkinan" dalam 

melakukan kegiatan tertentu.  Ia dapat menggunakan hasil yang telah dicapai 

sebelumnya.  Anak mampu menangani sistem klasifikasi. 

Namun sungguhpun anak telah dapat melakukan pengklasifikasian, 

pengelompokan dan pengaturan masalah (ordering problems) ia tidak sepenuhnya 

menyadari adanya prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.  Namun taraf 

berpikirnya sudah dapat dikatakan maju.  Anak sudah tidak memusatkan diri pada 

karakteristik perseptual pasif.  Untuk menghindari keterbatasan berpikir anak perlu 

diberi gambaran konkret, sehingga ia mampu menelaah persoalan.  Sungguhpun 

demikian anak usia 7-12 tahun masih memiliki masalah mengenai berpikir abstrak 

(Budiningsih, 2004: 38). 

2.1.1.2.4 Teori Taksonomi Bloom 

Selain teori belajar menurut para ahli yang telah disebutkan, pada tahun 

1956 Benyamin Bloom menyampaikan gagasannya berupa taksonomi tujuan 

pendidikan dengan menyajikannya dalam bentuk hirarki.  

http://www.asikbelajar.com/2013/01/piaget-tahap-operasional-konkret.html
http://www.asikbelajar.com/2013/01/piaget-tahap-operasional-konkret.html
http://www.asikbelajar.com/2013/01/piaget-tahap-operasional-konkret.html
http://www.asikbelajar.com/2013/01/piaget-tahap-operasional-konkret.html
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Taksonomi Bloom adalah struktur hierarkhi yang mengidentifikasikan 

skills mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. 

Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan ini oleh Bloom dibagi menjadi 

tiga domain/ranah kemampuan intelektual (intellectual behaviors) yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Tujuan penyajian kedalam bentuk system 

klasifikasi hirarki ini dimaksudkan untuk mengkategorisasi hasil perubahan pada 

diri peserta didik sebagai hasil buah pembelajaran (Kurniawan, 2014:10). 

1) Ranah Kognitif 

Hasil belajar kognitif yaitu hasil belajar yang ada kaitannya dengan ingatan, 

kemampuan berpikir atau intelektual. Pada Kategori ini hasil belajar terdiri 

dari tujuh tingkatan yang sifatnya hierarkis. 

 

 

     Tinggi    7.Kreativitas 

       6. Evaluasi 

        

      5.Sintesis 

 

          4. Analisis 

   3. Penerapan 

Rendah     

 2. Pemahaman 

1. Pengetahuan 

 

Kemampuan menyusun seperti 

karangan, rencana, program kerja 

dan sebagainya. 

Kemampuan memisahkan, membedakan, 

seperti memerinci bagian-bagian dan 

hubungan antara. 

Kemampuan memecahkan masalah, emmbuat bagan, 

menggunakan konsep, kaidah, prinsip dan metode. 

Kemampuan menterjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, 

memahami isi pokok, mengartikan tabel dan sebagainya. 

Kemampuan mengetahui atau mengingat istilah, fakta, aturan, urutan, metode dan 

sebagainya. 

Kemampuan menilai 

berdasarkan norma. 

Kemampuan 

untuk mencipta. 
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Gambar 2.1 Hierarki Jenis Perilaku dan Kemampuan Internal (Kognitif) 

menurut Taksonomi Bloom dkk. 

2) Ranah Afektif 

Ranah Afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, 

misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat,minat, motivasi, dan sikap. 

Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari perilaku yang sederhana hingga 

yang paling kompleks : 

 

   Tinggi 

 5. Pembentukan pola hidup 

 

    4. Organisasi 

         Rendah             3. Penilaian dan  

   Penentuan Sikap 

 

                 2. Partisipasi 

        1.Penerimaan 

 

 

Gambar 2.2 Hierarkis Jenis Perilaku dan Kemampuan Internal 

(Afektif) Menurut Taksonomi Bloom dkk. 

3) Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotor yaitu berupa kemampuan gerak tertentu. 

Kemampuan gerak ini juga bertingkat mulai dari gerak sederhana yang 

Kemampuan menghayati nilai 

sehingga menjadi pegangan hidup. 

Kemampuan membentuk sistem nilai sebagai 

pedoman hidup. 

Kemampuan memberikan nilai dan menentukan sikap. 

Kelaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.  

Kemampuan menjadi peka tentang sesuatu dan menerima sebagai apa adanya. 
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mungkin dilakukan secara refleks hingga gerak kompleks yang terbimbing 

hingga gerak kreativitas. Berikut adalah gambar hierarki kemampuan gerak 

motorik menurut taksonomi Simpson. 

 

   Tinggi          7.Kreativitas 

 

      6. Penyesuaian 

    5.Gerakan Kompleks 

      

   4. Gerakan Terbiasa 

Rendah 

 3. Gerakan Terbimbing 

  2. Kesiapan 

 

1. Persepsi 

 

 

Gambar 2.3  

Hierarkis Jenis Perilaku dan Kemampuan Motorik Menurut Simpson 

2.1.1.3 Prinsip Belajar 

Daryanto (2013:23) mengemukakan bahwa prinsip dalam belajar harus 

dapat dilaksankan dalam situasi dan kondisi yang berbeda  dan oleh setiap peserta 

didik secara individual. Berikut merupakan prinsip-prinsip belajar yang harus guru 

susun : 

Kemampuan 

menciptakan 

pola baru. 

Gerakan luwes, lancar, gesit dan 

lincah. 

Keterampilan yang berpegang pada pola. 

Kemampuan meniru contoh. 

Kemampuan bersiap diri secara fisik. 

Kemampuan memilah-milah dan kepekaan terhadap sesuatu. 

Kemampuan mengubah 

dan mengatur kembali. 
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1. Dalam belajar setiap peserta didik harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. 

2. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana sehingga peserta didik mudah menangkap 

pengertiannya. 

3. Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada peserta didik 

untuk mencapai tujuan instruksional. 

4. Belajar itu proses yang berkelanjutan maka ahrus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

5. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan covery. 

6. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yan harus dicapainya. 

7. Belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga peserta didik dapat belajar 

dengan tenang. 

8. Belajar perlu adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

9. Belajar adalah proses hubungan antara pengertian yang satu dengan 

pengertian yang lain, sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan, 

stimulus yang diberikan respon yang diharapkan. 

10. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian 

dan keterampilan atau sikap itu mendalam pada peserta didik. 

Sedangkan prinsip belajar menurut Uno (2012:34) dalam pelaksanaan 

pembelajaran hendaknya diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran dan prinsip 

belajar sehingga pada waktu proses pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat 

melakukan kegiatan belajar secara optimal. Ada beberapa prinsip belajar yang 
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menunjang tumbuh kembangnya belajar peserta didik aktif, yaitu : 1) Stimulus 

belajar, 2) Perhatian dan Motivasi, 3) Respon yang dipelajari, 4) Penguatan dan 5) 

Pemakaian dan Pemindahan. Stimulus belajar hendaknya benar-benar 

menggunakan informasi atau pesan yang hendak disampaikan oleh guru kepada 

peserta didik. Sedangkan repon peserta didik terhadap stimulus guru dapat berupa 

perhatian dari peserta didik ketika guru mengajar, proses internal terhadap 

informasi ataupun tindakan nyata dalam bentuk partisipasi dan minat peserta didik 

saat mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2013: 54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu 

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

individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di 

luar individu. Di dalam faktor intern terdapat tiga faktor yang mempengaruhi yaitu 

sebagai berikut : 

1. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Factor-factor ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama, 

keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat 

memengaruhi aktivitas belajar seseorang . Kedua, keadaan fungsi 

jasmani/fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis 

pada tubuh manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama panca indra. 

2. Faktor Psikologis 
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Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan peserta didik, motivasi , minat, 

sikap dan bakat. 

3. Faktor Kelelahan 

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelalahan rohani 

(bersifat psikis). 

Menurut Dimyati (2002: 239-247) faktor intern diatas dapat 

berpengaruh pada proses belajar sebagi berikut: 

1. Sikap terhadap Belajar 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu 

yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang 

sesuatu, mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau 

mengabaikan.  

2. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong 

terjadinya proses belajar. Motivasi belajar pada diri peserta didik perlu 

diperkuat terus menerus. Motivasi belajar yang kuat akan menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan. 

3. Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian 

pada pelajaran. Pemusatan itu tertuju pada isi bahan belajar maupun proses 
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memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu 

menggunakan bermacam-macam strategi belajar-mengajar. 

 

4. Mengolah Bahan Belajar 

Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan peserta didik untuk 

menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi 

peserta didik. Kemampuan menerima isi dan cara pemerolehan tersebut 

dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran. 

5. Menyimpan Perolehan Hasil Belajar 

Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan 

menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan 

tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu yang lama. 

Kemampuan menyimpan dalam waktu pendek berate mudah dilupakan oleh 

peserta didik, sedangan kemampuan menyimpan dalam waktu yang lama 

berarti hasil belajar tetap dimiliki peserta didik.  

6. Menggali Hasil Belajar  yang Tersimpan 

Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan 

pelasan yang telah lama terterima. Dalam hal pesan baru, maka peserta didik 

akan memperkuat pesan dengan cara mempelajari kembali, atau 

mengaitkannya dengan  bahan lama. 

7. Kemampuan Berprestasi atau Unjuk Hasil Belajar 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu 

puncak proses belajar. Pada tahap ini peserta didik membuktikan 
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keberhasilan belajar. Peserta didik menunjukkan bahwa ia telah mampu 

memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar.  

 

 

8. Rasa Percaya Diri Peserta didik 

Rasa percaya diri timbul dari keinginan untuk mewujudkan  diri 

betindak dan berhasil. Dari segi perkembangan, rasa pervaya diri dapat 

timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan.  

9. Intelegensi dan Keberhasilan Hasil Belajar 

Menurut Wechler (Monks & Knoers, Siti Rahayu Haditono) intelegensi 

adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat 

bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan 

lingkungan secara efisein. Kecakapan tersebut menjadi actual bila peserta 

didik memecahkan masalah dalm belajar atau kehidupan sehari-hari. 

10. Kebiasaan Belajar 

Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan contoh kebiasaan belajar yang 

buruk seperti belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, bersekolah 

hanya untuk bergengsi, dsb. Kebiasaan buruk tersebut dapat diperbaiki 

dengan pembinaan disiplin membelajarkan diri. 

11. Cita-cita Peserta didik 

Cita-cita merupakan motivasi intrinsik yang perlu di didikkan. Didikan 

memiliki cita-cita harus dimulai sejak sekolah dasar. Dengan mengaitkan 

pemilikan cita-cita dengan kemampuan berprestasi, maka peserta didik 

diharapkan berani bereksplorasi sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. 
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Selain faktor yang timbul secara intern dalam belajar, terdapat pula 

faktor ekstern dalam belajar. Faktor eskternal yaitu faktor yang ada di lingkungan 

diri peserta didik yang meliputu lingkungan sosial dan non sosial. Lingkungan 

sosial yaitu keluarga, guru dan staf sekolah, masyarakat dan teman juga ikut 

berpengaruh terhadap kualitas belajar peserta didik. Kemudian lingkungan 

eksternal yang masuk dalam kategori non sosial diantaranya yaitu keadaan rumah, 

sekolah, peralatan dan alam (Kurniawan, 2014:23). 

Menurut Daryanto (2013:41) faktor eksternal yang berpengaruh 

terhadap belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, 

faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

1. Faktor Keluarga 

a. Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama 

dan utama. Keluarga adalah keluarga yang sehat besar artinya untuk 

mendidik dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk 

pendidikan dalam ukuran besar yaitu pendidik bangsa, negara dan 

dunia. 

b. Relasi antara anggota keluarga 

Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 

orang tua dengan anaknya. Selain itu, relasi anak dengan saudara 

atau anggota keluarga yang lainpun turut mempengaruhi belajar 

anak. Demi kelancaran belajar serta keerhasilan anak, perlu 

diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga. 
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c. Suasana rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga di mana anak berada 

dan belajar. Suasana rumah juga merupakan faktor yang penting 

yang tidak termasuk faktor yang disengaja. 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar 

anak, selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, 

pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas 

belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis 

menulis, buku-buku dan lain-lain. 

e. Pengertian orang tua 

Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Bila 

anak sedang belajar diganggu dengan tugas-tugas rumah, kadang-

kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi 

pengertian dan membantu kesulitan anak. 

f. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu ditanamkan 

kesbiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak, agar mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

2. Faktor Sekolah 

a. Metode mengajar 
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Metode mengajar adalah suatu cara/jalan yang harus dilalui 

dalam mengajar, mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran oleh 

seseorang kepada orang lain agar orang lain itu menerima, 

menguasai dan mengembangkannya. Metode mengajar guru yang 

kurang baik akan mempengaruhi belajar peserta didik yang tidak 

baik pula.  

b. Kurikulum 

Kurikulum diartikan sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

peserta didik, kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar peserta didik menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran itu. Kurikulum yang kurang baik 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.  

c. Hubungan guru dengan peserta didik 

Guru yang kurang berinteraksi dengan peserta didik secara 

akrab menyebabkan proses pembelajaran itu kurang lancar. Peserta 

didik yang merasa jauh dari guru akan merasa segan untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam belajar. 

d. Hubungan peserta didik dengan peserta didik 

Peserta didik yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku 

yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri 

atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari 

kelompoknya, akibatnya makin parah masalahnya dan akan 

mengganggu belajarnya. 

e. Disiplin sekolah 
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Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan 

peserta didik dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan 

sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai/karyawan dalam 

pekerjaan administrasi dan kebersihan/keteraturan kelas, gedung 

sekolah, halaman dan lain-lain. 

f. Alat pelajaran 

Mengusahakan alat pelajaran yang baik dan lengkap adalah 

perlu agar guru dapat mengajar dengan baik sehingga peserta didik 

dapat menerima pelajaran dengan baik, serta dapat belajar dengan 

baik pula. 

g. Waktu sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya prose pembelajaran di 

sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore atau malam hari. 

Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar peserta didik. Akibat 

meledaknya jumlah anak yang masuk sekolah dan penambahan 

gedung sekolah belum seimbang dengan jumlah peserta didik, 

banyak peserta didik terpaksa masuk di sore hari. Hal yang 

sebenarnya kurang dapat dipertanggung jawabkan adalah waktu 

istirahat peserta didik malah digunakan untuk belajar, jadi terpaksa 

peserta didik malah mendengarkan sambil mengantuk. 

h. Standar pelajaran di atas ukuran 
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Guru yang berpendirian untuk mempertahankan wibawanya , 

sering memberi pelajaran di atas ukuran standar, akibatnya peserta 

didik merasa kurang mampu dan takut kepada guru. 

i. Keadaan gedung 

Dengan jumlah peserta didik yang luar biasa jumlahnya, 

keadaan gedung dewasa ini terpaksa kurang, meerka duduk berjejel-

jejel di dalam setiap kelas. Dan hal itu akan membuat peserta didik 

tidak nyaman dalam belajar. 

j. Metode belajar 

Banyak peserta didik yang melaksanakan cara belajar yang 

salah. Dalam hal ini perlu pembinaan dari guru . Dengan cara belajar 

yang tepat akan efektif pula hasil belajar peserta didik itu. 

k. Tugas rumah 

Waktu belajar adalah di sekolah, waktu di rumah biarlah 

digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Maka diharapkan guru 

tidak memberikan tugas yang terlalu banyak untuk dikerjakan di 

rumah. 

3. Faktor Masyarakat 

a. Kegiatan peserta didik dalam masyarakat 

Kegiatan peserta didik di dalam masyarakat dapat 

menguntungkan terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika 

peserta didik ambil bagian yang terlalu banyak dalam kegiatan 

masyarakat, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan kesenian, 

keagamaan dan lain sebagainya belajarnya akan terganggu. 
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b. Mass media 

Bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik 

merupakan beberapa contoh yang termasuk mass media. Mass 

media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap peserta didik 

dan juga terhadap belajarnya. 

 

c. Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar peserta didik juga 

berpengaruh terhadap belajar peserta didik. Masyarakat yang terdiri 

dari orang-orang yang tidk terpelajar, penjudi, suka mencuri dan 

mempunyai kebiasaan yang tidak baik, akan berpengaruh jelek 

kepada (peserta didik) yang ada di tempat itu. 

2.1.1.5 Masalah-Masalah Belajar 

Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid 

dan menghambat kelancaran proses belajar yang dilakukan individu tersebut. 

Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan individu tersebut dan dapat 

juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. 

Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat 

saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau 

cerdas. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua 

golongan, yaitu masalah internal dan masalah eksternal (2012/06/masalah-masalah-

anak-dalam-belajar-dan.html/16 Jan 2014:14.00). 

1. Masalah internal 
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Masalah internal adalah masalah yang berasal dari diri individu itu 

sendiri yang menyebabkan dirinya tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar 

sehari harinya, masalah itu antara lain : 

a. Masalah fisik 

Masalah fisik sangat berperan bagi individu karena dengan keadaan 

fisik yang lemah akan menyebabkan individu kurang berkonsentrasi dalam 

belajar. Kurangnya konsentrasi belajar individu ini sangat berpengaruh 

menyebabkan nilai prestasi peserta didik menurun. 

b. Masalah kejiwaan 

Masalah kejiwaan atau mental juga berperan dalam pembelajaran 

karena seseorang yang mentalnya dalam keadaan terganggu akan sangat 

sulit berkonsentrasi dalam belajar. Ketergangguan mentalnya ini bisa saja 

disebabkan oleh pengaruh dari stres atau ada permasalahan dengan teman 

maupun keluarga yang menyebabkan dia kurang bisa konsentrasi dalam 

belajar. 

c. Malas 

Malas adalah faktor yang sangat pasti menyebabkan masalah dalam 

belajar karena jika individu sudah merasakan yang namanya malas maka 

sangat sulit mengatasinya. Malas bisa menghinggapi pada siapa saja baik itu 

anak yang pandai, apalagi anak yang kurang pandai. Jika pada anak yang 

pandai malas itu disebabkan karena ia sudah merasa bisa menyelesaikan 

pelajaran itu sehingga dia tidak mau mengulang lagi pelajaran yang sudah 

dipelajarinya. Sedangkan pada anak yang kurang pandai malas disebabkan 

karena merasa dirinya sudah tidak mampu untuk bersaing dengan orang 
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yang pandai selain itu dalam dirinya dia merasa tidak akan bisa 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

2.   Masalah eksternal 

Masalah eksternal antara lain masalah yang berhubungan dengan 

keadaan diluar individu tersebut ada yang berhubungan dengan sosial ada juga 

yang tidak yang berhubungan dengan sosial. 

Masalah yang berhubungan dengan sosial : 

a. Keluarga tidak utuh atau kurang harmonis 

Keluarga yang tidak utuh atau kurang harmonis akan menganggu 

mental anak. karena anak akan sering diejek teman-temannya sebagai anak 

broken home dan lain-lain sehingga keinginannya untuk belajar pun 

mungkin bisa terhenti. 

b. Keadaan ekonomi 

Ekonomi sangat berpengaruh dalam kehidupan. Keadaan ekonomi yang 

mapan akan membuat proses pembelajaran menjadi semakin baik, tetapi 

jika ekonominya kurang mapan maka kegiatan pembelajarannya pun akan 

terganggu sehingga individu kurang bisa berkonsentrasi dalam belajar. 

c. Lingkungan 

Lingkungan bisa saja timbul suatu masalah. Baik di lingkungan 

keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Pengaruh lingkungan juga sangat 

besar. Terlebih lagi anak yang tidak dibekali pendidikan sejak dini. 

Selain masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial, ada juga 

masalah non sosial yaitu sebagai berikut : 

1. Terlalu berat beban belajar peserta didik 
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Beban belajar yang diberikan pada peserta didik harusnya bisa 

disesuaikan sesuai dengan kemampuan peserta didik, tapi karena orang tua 

selalu ingin agar anaknya bisa memperoleh prestasi yang baik sehingga 

terkadang orang tuanya selalu menyuruh anaknya agar belajar terus menerus. 

Padahal suruhan dari orang tuanya ini untuk belajar baik, tapi jika terlalu 

berlebihan akan membuat anak menjadi stres dan menjadi malas belajar jika 

orang tuanya tidak ada di tempat. 

2. Kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar 

Alat dan sumber dalam pembelajaran sangat diperlukan. karena 

pembelajaran tanpa adanya alat dan sumber kegiatan pembelajaran akan sangat 

menghambat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

2.1.2 Hakekat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat peserta didik belajar secara aktif, yang menekankan 

pada penyediaan sumber belajar (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 297). 

Menurut Hamdani (2011: 23) mendefinisikan pembelajaran sebagai 

cara guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar 

mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari.  

Pembelajaran menurut Bruce Weil (Sanjaya, 2006 : 104) adalah 

membentuk kreasi lingkungan yang dapat mengubah struktur kognitif peserta didik. 

Tujuan pengaturan lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman 

belajar yang memberikan latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Proses 
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pembelajaran menuntut aktivitas peserta didik secara penuh untuk mencari dan 

menemukan sendiri. 

Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu kegiatan di mana guru dan peserta didik saling bekerja sama untuk 

menemukan suatu masalah dan memecahkannya bersama sama dengan berbagai 

cara yang ditentukan, dan akhirnya peserta didik akan menemukan suatu 

pengetahuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. 

2.1.2.2 Pengertian Mengajar 

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

penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada peserta didik. 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) peserta didik sebagai objek belajar; (c) kegiatan 

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

adalah penguasaan materi pelajaran. 

Mengajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses dalam 

mengorganisasikan lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat 

mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Menurut Alvin W. 

Howard (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. 
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Khoiru dan Amri (2014: 90) menyatakan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan 

anak dengan guru. Mursell (dalam Slameto, 2010: 33) menggambarkan mengajar 

sebagai mengorganisasikan belajar sehingga dengan mengorganisasikan itu, belajar 

menjadi berarti atau bermakna bagi peserta didik. 

Sementara definisi mengajar menurut DeQueliy dan Gazali adalah 

menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat 

(dalam Slameto, 2010: 30).  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 

proses yang dilakukan oleh guru dalam memberikan sebuah materi pelajaran 

kepada peserta didik dalam waktu tertentu. 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Uno (2012: 191) beberapa prinsip belajar pada pembelajaran efektif 

adalah sebagai berikut: (a) Perhatian, (b) Motivasi, (c) Keaktifan, (d) Keterlibatan 

Langsung, (e) Pengulangan, (f) Tantangan, (g) Penguatan, (h) Perbedaan 

Individual. 

2.1.2.4 Tujuan Pembelajaran 

Yamin (2011: 133) tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang 

hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik. 

Tujuan pembelajaran disebut juga dengan tujuan instruksional. Tujuan 

instruksional menurut Sardiman (2014: 68) dibagi menjadi dua yaitu tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus 

merupakan hasil belajar peserta didik setelah selesai belajar dan dirumuskan dengan 
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suatu pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan tujuan unstruksional umum 

merupakan tujuan instruksional yang bersifat khusus sebagai penjabaran dari tujuan 

umum instruksional.  

 

 

2.1.2.5 Evaluasi Pembelajaran 

Hamalik (2007: 61) sekolah tradisional mengukur hasil belajar peserta 

didik dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan lisan atau tes dalam bentuk esai 

untuk memeriksa sampai dimana penguasaan pengetahuan yang telah diterimanya. 

Sekolah modern di samping menggunakan berbagai bentuk tes yang 

objektif, tetapi juga menilai keseluruhan aspek perkembangan pribadi peserta didik. 

Penilaian bukan menjadi tanggung jawab satu orang guru melainkan menjadi 

tanggung jawab bersama. Selain itu, peserta didik sendiri diberi kesempatan menilai 

kemajuan belajarnya sendiri, diadakan penelitian secara saksama tentang minat, 

kebutuhan abilitas, dan kesiapan belajar peserta didik. Sistem pemberian angka 

diperbaiki, tujuan, metode, dan bahan pelajaran juga dinilai sejauh mana hal-hal itu 

bermakna bagi pelajaran peserta didik. 

Djamarah (2010: 246) evaluasi adalah suatu tindakan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang arif dan bijaksana untuk menentukan nilai 

sesuatu, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.  

Ada tiga istilah penting dalam evaluasi, yaitu tes pengukuran, dan 

penilaian (Poerwanti, 2008: 1). Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan 

atau  sejumlah pertanyaanyang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur 



35 
  

   
 

tingkat pemahaman danpenguasaannya terhadap cakupan materi yang 

dipersyaratkan dan sesuai dengantujuan 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 

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 uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan oleh guru ketika mengakhiri 

pembelajaran yang dapat menggunakan teknik tes maupun non tes dan 

menghasilkan sebuah nilai yang berupa angka. 

2.1.3 Guru 

2.1.3.1 Profil Guru Ideal 

Hamalik (2007: 118) beberapa syarat menjadi guru adalah: (a) Harus 

memiliki bakat sebagai guru, (b) Harus memiliki keahlian sebagai guru, (c) 

Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi, (d) Memiliki mental yang sehat, 

(e) Berbadan sehat, (f) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, (g) Guru 

adalah manusia berjiwa pancasila, (h) Guru adalah seorang warga negara yang baik. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam (Djamarah, 2010: 

32) menjadi seorang guru itu tidak sembarangan dan harus memenuhi beberapa 
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persyaratan diantaranya: (a) Bertaqwa kepada Tuhan YME, (b) Berilmu, (c) Sehat 

jasmani, (d) Berkelakuan baik.  

2.1.3.2 Kompetensi Guru 

Secara umum, ada tiga tugas guru sebagai profesi, yakni mendidik, 

mengajar dan melatih. Sebagai pengajar, guru dituntut mempunyai kewenangan 

mengajar berdasarkan kualifikasinya sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga 

pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang 

pembelajaran. Dengan kemampuan tersebut, guru dapat melaksanakan perannya 

sebagai berikut (Jihad, 2013:2). 

1. Fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik 

dalam proses pembelajaran; 

2. Pembimbing, yang membantu peserta didik mengatasi kesulitanpada proses 

pembelajaran; 

3. Penyedia lingkungan, yang berupaya menciptakan lingkungan belajar yang 

menantang bagi peserta didik agar mereka melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan bersemangat; 

4. Model, yang mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik 

agar berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di dunia pendidikan. 

5. Motivator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan kepada 

masyarakat, khususnya kepada subjek didik yaitu peserta didik; 

6. Agen perkembangan kognitif, yang menyebarluaskan ilmu dan teknologi 

kepada peserta didik dan masyarakat. 

7. Manajer, yang memimpin kelompok peserta didik dalam kelas sehingga 

keberhasilan proses pembelajaran tercapai. 
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Menurut Widyoko (2014: 204) ada 4 kompetensi guru yang harus 

dimiliki, yaitu kompetensi paedogogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. 

 

 

1. Kompetensi paedagogik 

Di dalam kompetensi paedagogik ada 9 indikator yang menjadi acuan 

pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengenal peserta didik yang mengikuti pelajarannya. 

b. Kemampuan memperlakukan peserta didik sesuai dengan ciri-cirinya. 

c. Kesiapan memberikan pelajaran/ praktek/ praktikum. 

d. Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan pembelajaran. 

e. Kemampuan menghidupkan suasanan kelas. 

f. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. 

g. Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar siswa. 

h. Pemberian umpan balik tergadap tugas. 

i. Kesesuaian materi ujian/tugas dengan tujuan pembelajaran. 

2. Kompetensi profesional 

Di dalam kompetensi profesional ada 5 indikator yang menjadi acuan 

pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara tepat. 

b. Kemampuan menjawab pertanyaan siswa dengan jelas dan sesuai 

dengan permasalahan yang ditanyakan. 
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c. Kemampuan memberikan contoh yang relevan dengan materi yang 

diajarkan. 

d. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan 

dengan bidang/topik lain. 

e. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan 

dengan konteks kehidupan. 

 

3. Kompetensi kepribadian 

Di dalam kompetensi profesional ada 6 indikator yang menjadi acuan 

pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. 

b. Santun kata dan tindakan. 

c. Kewibawaan sebagai pribadi guru. 

d. Kewibawaan dalam mengambil keputusan. 

e. Kearifan dalam mengambil keputusan 

f. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku adil dalam 

memberlakukan peserta didik. 

4. Kompetensi sosial 

Di dalam kompetensi profesional ada 6 indikator yang menjadi acuan 

pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 

a. Kemampuan menyampaikan pendapat. 

b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat. 

c. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun dengan rekan kerja. 
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d. Toleransi terhadap keberagaman siswa. 

2.1.3.3 Peranan Guru 

Menurut Sanjaya (2011: 21)  terdapat beberapa peran guru dalam proses 

pembelajaran, antara lain : 

 

 

 

1. Guru sebagai Demonstrator 

Dengan peranannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkannya.  

2. Guru sebagai pengelola kelas 

Sebagai pengelola, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar 

yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman.  

3. Guru sebagai Fasilitator 

Sebagai fasilitator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan 

merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar.  

4. Guru sebagai Evaluator  

Dalam peran ini, guru menyimpulkan data atau informasi tentang 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan.  

5. Guru sebagai Motivator 
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Dalam proses pembelajaran. motivasi merupakan salah satu aspek 

dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi 

bukan disebabkan kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak 

adanya motivasi untuk belajar. 

 

 

 

Djamarah (2010: 43) mengemukakan bahwa peranan guru diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Korektor 

Sebagai korektor guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik 

dan mana nilai yang buruk.  

2. Inspirator 

Sebagai inspirator guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi 

kemajuan belajar anak didik guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana 

cara belajar yang baik. 

3. Informator 

Sebagai informator guru harus dapat memberikan informasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran 

untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. 

4. Organisator 

Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan 

akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan 

sebagainya. 
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5. Motivator 

Sebagai motivator guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar 

bergairah dan aktif belajar. 

6. Inisiator 

Guru dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan 

pengajaran. 

 

7. Supervisor 

Sebagai supervisor guru hendaknya dapat membantu memperbaiki dan  

menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. 

Sedangkan peran guru menurut Abin Syamsuddin  dalam Khoiru & 

Amri (2014: 120) diantaranaya sebagai berikut: 

1. Konservator (pemelihara) sistem nilai yang merupakan sumber norma 

kedewasaan. 

2. Inovator (pengembang) sistem nilai ilmu pengetahuan. 

3. Transmitor (penerus) sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. 

4. Transformator (penterjemah) sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan 

dalam pribadinya dan perilakunya, dalam proses interaksi dengan sasaran didik. 

5. Organisator (penyelenggara) terciptanya proses edukatif yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara formal (kepada pihak yang mengangkat 

dan menugaskannya) maupun secara moral (kepada sasaran didik, serta Tuhan 

yang menciptakannya). 

2.1.3.4 Standar Profesional Guru 
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Menurut Darmadi (2009 : 13), dalam usaha peningkatan kualitas 

pendidikan disadari satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan 

mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, yang memiliki 

kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan di masa 

depan. Hal itu meliputi: 

1. Kualitas dan Karir Guru 

Kualitas guru harus senantiasa ditingkatkan demi menjadi guru 

profesional. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru menjadi 

tanggungjawab pribadi guru. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran diri untuk 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Seiring dengan 

peningkatan kualitas, karir guru juga ikut meningkat sebagai pegawai baik 

negeri maupun swasta. Dengan demikian, jenjang karir atau pangkat hanya dapat 

dicapai oleh guru yang memiliki peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas guru 

hingga menjadi guru profesional memerlukan suatu iklim yang kondusif 

diantaranya hubungan kesejawatan yang baik, harmonis dan obyektif. Secara 

sistematis pengembangan kesejawatan ini memerlukan wadah/ kelembagaan, 

bentuk kegiatan, mekanisme dan standard professional practice. 

2. Wadah dan Kelembagaan 

Kelompok ini memiliki fungsi untuk saling bertukar informasi yang 

berkaitan dengan profesi dalam hal ini guru. Kelompok ini terdiri dari anggota 

dengan kepangkatan sama maupun berbeda. Dalam suatu kelompok jika ada 

yang memiliki kepangkatan yang lebih tinggi dapat dijadikan sebagai 

pembimbing. Dalam wadah atau kelembagaan sangat diperlukan kekompakan 
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dalam berinteraksi dan bertukar fikiran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

profesi seperti peserta didik dan pembelajaran. 

3. Saling Asah, Asih, Asuh 

Kelompok yang dibentuk merupakan wadah kegiatan dimana anggota 

sejawat bisa saling asah, asuh dan asih untuk meningkatkan kualitas sekolah 

serta pendidikan pada umumnya. Asah artinya satu dengan anggota sejawat yang 

lain saling membantu untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Asuh 

berarti diantara anggota kesejawatan saling membimbing dengan tulus dan 

ikhlas untuk peningkatan kemampuan profesional dan asih berarti di antara 

anggota kesejawatan terdapat hubungan kekeluargaan yang akrab. Oleh karena 

itu kelompok yang beranggotakan para guru suatu bidang studi sejenis harus 

menitikberatkan pada aktivitas profesional. 

2.1.3.5 Guru Profesional 

Menurut Kunandar (2007:45), guru profesional mempunyai tanggung 

jawab pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang 

mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, mengedalikan dirinya 

dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Guru yang profesional dituntut 

dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan 

profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai bidang yang 

ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak 

didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan 

komitmen tinggi terhadap profesinya, selalu melakukan pengembangan diri secara 

terus menerus dan lain sebagainya. 
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Suyanto (2013:4) memiliki suatu kriteria tertentu agar pekerjaan 

disebut profesional, yaitu: 

1. Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat; 

2. Harus berdasarkan atas kompetensi individual (bukan atas dasar KKN 

pendidikan); 

3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; 

4. Ada kerja sama dan kompetensi yang sehat antarsejawat; 

5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi; 

6. Memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik); 

7. Memiliki sistem sanksi profesi; 

8. Adanya militansi individual; 

9. Memiliki organisasi profesi. 

UU No.14 Tahun 2005 Pasal 32 tentang guru dan dosen yang 

menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru 

tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional. 

2.1.3.6 Keterampilan Guru 

Keterampilan dasar mengajar guru pada dasarnya merupakan suatu 

bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki oleh 

seorang guru sebagai modal awal untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran 

secara terencana dan profesional. Keterampilan dasar mengajar guru secara 

aplikatif indikatornya dapat digambarkan melalui sembilan keterampilan mengajar 

sebagai berikut (Rusman,2012:81). 
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2.1.3.6.1 Keterampilan Membuka Pelajaran 

Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

memulai pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru 

dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan pra-kondisi bagi peserta didik 

agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, 

sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

2.1.3.6.2 Keterampilan Bertanya 

Pertanyaan dapat berupa kalimat tanya atau dalam bentuk suruhan, 

sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara aktif. Dalam 

kegiatan pembelajaran, bertanya memainkan peranan penting, hal ini dikarenakan 

pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik melontarkan pertanyaan yang 

tepat akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas dan kreativitas peserta 

didik. 

2.1.3.6.3 Keterampilan Memberi Penguatan 

Pemberian penguatan lebih efektif dibadingkan dengan hukuman. 

Secara psikologis individu membutuhkan pengharagaan atas segala usaha yang 

telah dilakukannya, apalagi penghargaan itu dinilai baik, susksea, efektif dan 

seterusnya. 

2.1.3.6.4 Keterampilan Mengadakan Variasi 

Penggunaan variasi dalam proses pembelajaran ditujukan untuk 

mengatasi kejenuhan dan kebosanan peserta didik karena pembelajaran yang 

monoton. Dengan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran diharapkan 
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pembelajaran lebih bermakna dan optimal, sehingga peserta didik senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh partisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2.1.3.6.5 Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah penyajian 

informasi secara lisan yang dorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan 

adanya hubungan satu dengan yang lainnya, misalnya sebab dan akibat. 

Penyampaian informasi yang terlaksana dengan baik disajikan dengan urutan yang 

cocok merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. 

Keterampilan menjelaskan terdiri dari bagian yang utama yaitu 

menjelaskan dalam kegiatan inti pembelajaran. Rusman (2012:11) menyampaikan 

bahwa pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti 

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

Jihad (2013:265) mengemukakan bahwa dalam kegiatan inti guru sudah 

harus memusatkan proses pembelajaran pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan beragai strategi /metode yang bervariasi dan dapat dilakukan 
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secara klasikal, kelompok kecil, ataupun metode yang mampu melayani peserta 

didik secara perorangan. 

Di dalam kegiatan kegiatan inti ada tiga tahapan kegiatan yang harus 

dikerjakan secara seimbang dan berkelanjutan. Ketiga kegiatan tersebut adalah 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Berikut merupakan penjelasan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi secara lebih rinci : 

1. Eksplorasi 

Akbar (2013:138) mengatakan bahwa Eksplorasi adalah memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan menemukan berbagai 

informasi, memecahkan masalah dan inovasi.  

Eksplorasi merupakan langkah awal dalam membangun pengetahuan 

melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena (American Dictionary). 

Strategi yang digunakan dalam siklus ini adalah memperluas dan memperdalam 

pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif. Melalui siklus eksplorasi, 

peserta didik diharapkan dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui 

stimulus-stimulus yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan eksplorasi, proses 

pembelajaran tidak hanya berfokus pada apa yang peserta didik temukan, namun 

sampai pada bagaimana mereka mengeksplorasi pengetahuan tersebut. Informasi 

tidak hanya disusun oleh guru akan tetapi perlu ada keterlibatan peserta didik untuk 

memperluas, memperdalam, atau menyusun informasi atas inisiatif peserta didik 

sendiri (Rebecca Columbo dalam http:// guru pembaharu. com/ home/ ?p= 187, 22 

Februari 2015 :21.48). 
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Secara harafiah, eksplorasi berarti (1) penyelidikan; penjajakan; 

penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak 

(tentang keadaan), terutama sumber sumber alam yg terdapat di tempat itu;  (2) 

Kegiatan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru 

(KBBI, 2008:379 dalam http:// tyanfedi. blogspot. com/ 2013/ 09/ pengertian-

eksplorasi-elaborasi-dan.html. Diakses Senin, 23 Februari: 08.54).  

Jadi, dalam kaitan dengan pembelajaran, eksplorasi adalah tahapan 

pembelajaran di mana peserta didik diminta aktif menelaah dan menemukan 

informasi suatu pengetahuan/konsep ilmu baru, teknik baru, metode dan rumus 

baru, atau menyelidiki pola hubungan antar unsur konsep ilmu,  sambil berusaha 

memahaminya.  Inti kegiatan eksplorasi adalah pelibatan peserta didik dalam 

menelaah sesuatu hal baru, entah berhubungan dengan materi pelajaran sebelumnya 

maupun yang benar-benar baru bagi peserta didik.  

Dalam Permendiknas RI No. 41 tahun 2007, pada saat kegiatan 

Eksplorasi yang harus guru laksanakan adalah sebagai berikut : 

a. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam 

tentang topik/tema Materi yang akan dipelajari dengan menerapkan 

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

b. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; 

c. memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 
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d. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; 

e. memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

Sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Eksplorasi yang telah dilakukan 

guru, menurut Akbar (2013:138-139) dalam kegiatan Eksplorasi peserta didik harus 

mengalami : 

a. mencari informasi yang luas dan dalam tentang materi yang 

dipelajari; 

b. belajar dengan beragam pendekatan, metode dan sumber; 

c. interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, ligkungan, 

dan sumber belajar lain; 

d. terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; 

e. melakukan percobaan, misalnya di laboratorium, studio, dan 

lapangan. 

2. Elaborasi 

Kegiatan Elaborasi merupakan serangkaian kegiatan mengekspresikan 

dan mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna 

(Akbar, 2013:137). 

Elaborasi berarti penggarapan secara tekun dan cermat (KBBI, 

2008:387dalam http ://tyanfedi. blogspot.com/2013/09/ pengertian –eksplorasi -

elaborasi-dan.html. Diakses Senin, 23 Februari: 08.54). Maka dalam suatu kegiatan 

pembelajaran, elaborasi adalah kegiatan di mana peserta didik mengerjakan suatu 

tes secara cermat atau peserta didik menyimpulkan suatu konsep ilmu (hasil 

http://tyanfedi.blogspot.com/2013/09/pengertian-eksplorasi-elaborasi-dan.html
http://tyanfedi.blogspot.com/2013/09/pengertian-eksplorasi-elaborasi-dan.html


50 
  

   
 

eksplorasi) secara cermat. Misalnya, setelah kegiatan peragaan dengan persegi 

satuan, peserta didik menetukan bagaimana rumus luas bangun datar persegi 

panjang yang sebenarnya. Peserta didik harus memahami, mencermati semua hal, 

sehingga peserta didik berani menyatakan rumusan tersebut.  

Pada tahap elaborasi, image abstrak dalam pikiran menjadi panduan 

utama, berdasarkan kegiatan ekslorasi sebelumnya. Di sini, peserta didik tidak bisa 

hanya mengandalkan kemapuan motorik saja. Kemampuan kognitif peserta didik 

harus diandalkan, dimana peserta didik mengutamakan penalaran dalam menarik 

kesimpulan dari apa yang telah dieksplorasinya.  Jika secara nalar tidak bisa 

diterima, maka peserta didik pasti terdorong untuk mengulangi 

percobaan/eksplorasi. 

Intinya adalah dalam kegiatan elaborasi pada proses pembelajaran 

peserta didik menyelesaikan tugas-tugas untuk menguasai suatu kompetensi secara 

tekun dan cermat di bawah bimbingan guru. 

Dalam Permendiknas RI No. 41 tahun 2007, pada saat kegiatan 

Elaborasi yang harus guru laksanakan adalah sebagai berikut : 

a. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

b. memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

c. memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 
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d. memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

e. memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

f. memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

g. memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

h. memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan; 

i. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

Menurut Akbar (2013:138-139), dalam kegiatan Elaborasi peserta didik 

harus mengalami sembilan kegiatan utama . Berikut adalah penjabarannya : 

a. membaca dan menulis hal beragam melalui tugas yang bermakna; 

b. mengerjakan tugas, diskusi, untuk memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tertulis; 

c. berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak dengan 

tanpa rasa takut; 

d. pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

e. berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; 

f. membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik secara individual 

maupun kelompok; 

g. melakukan pameran, tournamen, festival produk yang dihasilkan; 
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h. melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya 

diri peserta didik. 

3. Konfirmasi 

Secara harafiah, konfirmasi diartikan sebagai pembenaran, penegasan, 

dan pengesahan (KBBI, 2008:746 dalam http ://tyanfedi. blogspot.com/2013/09/ 

pengertian–eksplorasi -elaborasi-dan.html. Diakses Senin, 23 Februari: 08.54).  

Dalam pembelajaran, konfirmasi adalah penegasan kebenaran tentang suatu konsep 

berdasarkan rujukan resmi. Misalnya, membandingkan rumus yang disimpulkan 

peserta didik dengan merujuk pada rumus dalam buku pelajaran resmi.  

Tahapan kegiatan konfirmasi dapat diwujudkan dalam bentuk peserta 

didik mempresentasikan pekerjaanya dan mempertahankan kebenaran kesimpulan 

yang dibuat dengan sesuai hasil elaborasi dan eksplorasi dan membandingkannya 

dengan konsep yang telah dinyatakan dalam sumber belajar resmi (misalnya buku).  

Kegiatan menjelaskan hasil pekerjaan dilakukan secara mendetail, semua 

argumen/pengamatan disampaikan secara mendetail sehingga secara logika 

mendukung kebenaran kesimpulan akhir (Akbar, 2013:137). 

Secara singkat dapat diartikan bahwa kegiatan konfirmasi dalam 

pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru bersama-sama dengan peserta 

didik dalam rangka penegasan, pengesahan, atau pembenaran hasil eksplorasi dan 

elaborasi. 

Dalam Permendiknas RI No. 41 tahun 2007, pada saat kegiatan 

Konfirmasi yang harus guru laksanakan adalah sebagai berikut : 

http://tyanfedi.blogspot.com/2013/09/pengertian-eksplorasi-elaborasi-dan.html
http://tyanfedi.blogspot.com/2013/09/pengertian-eksplorasi-elaborasi-dan.html
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a. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 

b. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber; 

c. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

d. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar; 

e. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

f. membantu menyelesaikan masalah; 

g. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

h. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

i. memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

Sebagai dampak pelaksanaan kegiatan Konfirmasi yang telah dilakukan 

guru, menurut Akbar (2013:138-139) dalam kegiatan Konfirmasi peserta didik 

harus mengalami : 

a. Memperoleh umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilannya. 

b. Memperoleh konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber. 
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c. Melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang 

dilakukan. 

d. Memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar dari guru. Di sini guru, rekan guru, atau kelompok 

lain berfungsi sebagai : 

1) Narasumber dan fasilitator menjawab bagi para peserta didik 

yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang 

baku dan benar. 

2) Membantu menyelesaikan masalah. 

3) Memberi acuan agar peserta didik dapat mencek hasil eksplorasi. 

4) Memberi informasi untuk eksplorasi lebih jauh. 

5) Memberikan motivasi bagi peserta didik yang belum 

berpartisipasi secara aktif. 

2.1.3.6.6 Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 

Keterampilan diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta 

didik secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan  

dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani peserta 

didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil 

2.1.3.6.7 Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses pembelajaran, seperti penghentian perilaku peserta didik 
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yang memindahkan perhatian kelas, memberikan ganjaran bagi peserta didik yang 

tepat waktu dalam menyelesaikan tugas.  

2.1.3.6.8 Keterampilan Pembelajaran Individual 

Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang paling humanis 

untuk memenuhi kebutuhan dan ketertarikan peserta didik. Walaupun untuk kondisi 

pendidikan di Indonesia sangat jarang dilakukan. Namun, pada hakikatnya guru 

dapat melakukannya, walaupun pembelajaran yang dilakukan bersifat klasikal 

tetapi sentuhannya tetap secara individual. 

2.1.3.6.9 Keterampilan Menutup Pelajaran 

Keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari oleh peserta 

didik, mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses pembelajaran 

2.1.4 Kurikulum KTSP 

2.1.4.1 Pengertian Kurikululum KTSP 

Kunandar (2011:125) mengemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan 

pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompokatau 

satuan pendidikan dan dan komite sekolah/ madrasah di bawah koordinasi dan 

supervisi dinas pendidikan/kantor Depag Kab/Kota untuk Pendidikan dasar dan 

Dinas Pendidikan/Kantor Depag untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan 

Khusus. 
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KTSP merupakan bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan 

antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun 

dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (a) standar isi, (b) 

standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan (g) standar penilaian pendidikan. 

Tujuan KTSP menurut Chamisijatin (2008: 6.6) yaitu memberi peluang 

kepada pihak sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan 

keputusan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan ditigkat 

sekolah, kurikulum dikembangkan oleh pemerintah pusat sampai dengan masalah 

teknik operasionalnya. 

Tujuan KTSP menurut Mulyasa (2009:24) adalah : 

1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber 

daya yang ada. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai 

2.1.4.2 Karakteristik KTSP 
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Kunandar (2011:138) mengemukakan bahwa sebagai sebuah konsep, 

sekaligus sebagai sebuah program, KTSP memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik baik secara 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan individual maupun klasikal. Dalam 

KTSP peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang pada akhirnya akan 

membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. 

2. KTSP berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman. 

3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode 

yang bervariasi. 

4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya memenuhi 

unsur edukatif. 

Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau 

pencapaian suatu kompetensi 

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip KTSP 

Prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Trianto (2009: 67)  

antara lain: (a) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya, (b) Beragam dan terpadu, (c) Tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) Relevan dengan 

kebutuhan kehidupan, (e) Menyeluruh dan berkesinambungan, (f) Belajar 

sepanjang hayat, (g) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

2.1.5 Pembelajaran Tematik 

2.1.5.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 
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Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran 

dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik 

pembahasan. Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2004: 6) menyatakan bahwa 

pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, 

keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan 

menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran 

tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi 

kurikulum. Disamping itu pembelajaran tematik akan memberi peluang 

pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi/keterlibatan peserta 

didik dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek 

proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar secara aktif sehingga peserta didik dapat 

memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, peserta didik akan 

memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan 

konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini dimotori oleh para 

tokoh Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang menekankan bahwa pembelajaran 

haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan peserta 

didik (Suyatno, 2013:252). 

2.1.5.2Karakteristik Pembelajaran Tematik 

2.1.5.2.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Tematik 
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Hasil studi penulis atas sejumlah literatur, diperoleh informasi bahwa 

pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut  (Kurniawan,2014:92): 

1. Berpusat pada peserta didik (Student Centered) 

Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 

menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih 

banyak berperan sebagai fasilitator dan atau tutor yaitu memberikan 

kemudahan-kemudahan kepada para peserta didik untuk melakukan 

aktivitas belajar agar mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan 

optimal. 

2. Memberikan pengalaman langsung (Direct Experiences) 

Dengan pengalaman langsung ini, peserta didik diharapkan pada seuatu 

yang nyata (konkret) dengan melihat sendiri, merasakan sendiri, 

mengobservasi sendiri, seagai dasar untuk memahami hal-hal baru yang 

lebih abstrak. 

4. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas 

Ini bukan berarti campur aduk secara konsep. Fokus pembelajaran 

diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat, relevan, dan 

berkaitan dengan kehidupan peserta didik saat ini dan di masa mendatang. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses 

pembelajaran 

Peserta didik mampu memahami konsep-konsep yang diajarkan secara 

utuh. Hal ini diperlukan utuk membantu peserta didik dalam memcahkan 

masalah-masalah yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

persoalan hidup yang relatif kompleks. 
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5. Bersifat fleksibel (luwes) 

Guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan 

mata pelajaran yang lainnya, dalam rangka membahas tema pembelajaran. 

Bahkan guru juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan peserta didik dan 

keadaan lingkungan setempat di mana sekolah dan peserta didik berada.  

6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik 

Peserta didik bisa mengalami bahasan tertentu dalam sebuah tema 

sesuai dengan minat dan kebutuhannya tanpa harus mengganggu atau 

menghalangi minat dan kebutuhan peserta didik lainnya. 

7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

Pembelajaran tematik memungkinkan peserta didik berada pada 

konteks belajar yang tidak terstruktur secara ketat, sehingga mereka bisa 

melakukan tugas-tugas dalam pembelajaran sambil melakukan interaksi 

sosial dan budaya yang ada di lingkungannnya. 

2.1.5.2.2 Syarat-Syarat Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik melibatkan guru, peserta didik, dan sarana yang 

digunakan selama proses pembelajaran. Adapun syarat yang harus dipenuhi 

menurut Suyatno (2013:255) adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam 

menyiapkan kegiatan/ pengalaman belajar bagi peserta didik, maupun 

dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya 

agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan dan 

utuh . 
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2. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematk, maka dalam pelaksanaan 

pembelajaran perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan 

menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya-

jawab, demonstrasi, bercakap-cakap, tanya-jawab antarpeserta didik dan 

guru membimbing mereka ketika terjadi salah konsep atau persepsi. 

3. Berkaitan dengan sarana, prasarana, sumber belajar, dan media : 

a. Pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada peserta didik 

baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, 

dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistis dan otentik. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana 

dan prasarana belajar. Jika sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana 

tersebut secara memadai, guru bisa menciptakannya dengan 

menggunakan lingkungan sebagai sarana dan sumber pembelajaran; 

b. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik 

yang sifatnya didesain secara khusus dan siap pakai untuk keperluan 

pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di 

lingkungan yang dapat dimanfaatkan secara instruksional dan/ 

pedagogis; 

c. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media 

pembelajaran yang bervariasi dan tidak tunggal, sehingga akan mudah 

membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang abstrak; 

d. Penerapan pembelajaran tematik di Sekolah Dasar masih dapat 

menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing 
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mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku 

suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. 

2.1.5.3 Prosedur Kegiatan Pembelajaran Tematik 

1. Kegiatan Pra dan Awal Pembelajaran 

Kegiatan menyiapkan peserta didik dan langsung yang langsung 

berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas disebut kegaiatan 

awal pembelajaran, sedangkan kegiatan yang tidak langsung berkaitan 

dengan materi belajar yang akan dibahas disebut kegiatan pra pembelajaran. 

Untuk lebih mengetahui lebih rinci berikut adalah uraiannya yang dikutip dari 

Anitah (2008:4.3). 

a. Kegiatan Pra Pembelajaran 

Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru 

dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Kondisi belajar 

tersebut harus dimulai dari tahap kegiatan pra pembelajaran. Kegiatan 

pra pembelajaran atau disebut juga pra instruksional  adalah kegiatan 

pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan peserta 

didik mengikuti pelajaran. Kegiatan pra pembelajaran biasanya bersifat 

umum dan tidak berkaitan langsung dengan kompetensi atau materi 

yang akan dibahas dalam kegiatan inti pembelajaran. 

Upaya yang dapat dilakukan guru dalam tahap prapembelajaran 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. 

2) Memeriksa kehadiran peserta didik 

3) Menciptakan kesiapan belajar peserta didik 
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4) Menciptakan suasana belajar yang demokratis. 

b. Kegiatan Awal Pembelajaran 

Kegiatan awal pembelajaran digunakan untuk menyiapkan 

mental peserta didik untuk melaksanakan kegiatan inti pembelajaran. 

Selain itu, kegiatan awal digunakan untuk membangkitkan motivasi 

dan perhatian peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, 

memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas atau 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan awal 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Menimbulkan motivasi dan perhatia peserta didik 

2) Memberi acuan 

3) Membuat kaitan 

4) Melaksanakan tes awal. 

2. Kegiatan Inti dalam Pembelajaran 

Prosedur umum pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan (pra 

dan awal pembelajaran), inti, serta akhir dan tindak lanjut. Kegiatan pra dan 

awal pembelajaran dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik mengikuti 

pembelajaran inti. Kegiatan inti dilaksanakan untuk membantu peserta didik 

menguasai kemampuan yang diharapkan. Kegiatan akhir dan tindak lanjut 

dilaksanakan untuk mengetahui dan memantapkan penguasaan peserta didik 

terhadap kemampuan yang diharapkan. 

Pada prinsipnya kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses 

pembentukan pengalaman dan kemampuan peserta didik secara terprogram 
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yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Guru perlu mengupayakan 

bagaimana caranya supaya peserta didik dapat mengoptimalkan kegiatan 

dalam belajar. Melalui kegiatan inti pembelajaran peserta didik tidak hanya 

diharapkan mempunyai kemampuan yang merupakan dampak instruksional 

(langsung berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang sesuai 

kurikulum) yaitu dampak yang diperoleh dari adanya tujuan pembelajaran 

yang telah tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga 

memiliki sikap positif terhadap pelajaran (sebagai dampak pengiring dari 

kegiatan pembelajaran) yang berarti bahwa dalam pembelajaran selalu ada 

tujuan tersirat yang diharapkan, tujuan tersebut berarah kepada aspek afektif 

peserta didik, di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran tercantum sebagai 

karakter yang diharapkan. Hal ini hanya mungkin dicapai apabila proses 

pembahasan dan atau penyajian bahan pelajaran dirancang dengan baik oleh 

guru. Oleh karena itu, kegiatan inti pembelajaran hendaknya melibatkan 

peserta didik sebanyak mungkin, memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk berbuat langsung, dan memenuhi kebutuhan peserta didik baik 

individual maupun kelompok. Untuk itu, kegiatan inti pembelajaran 

hendaknya merupakan kegiatan yang bervariasi  

Kegiatan inti pembelajaran dalam pembelajaran tematik berbasis KTSP 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 

3. Kegiatan Akhir dan Tindak Lanjut dalam Pembelajaran 

Menurut Akbar (2013:143) dalam kegiatan penutup guru harus 

melakukan hal sebagai berikut : 
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a) Bersama-sama peserta didik merangkum dan menyimpulkan. 

b) Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 

c) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

d) Menyampaika pesan moral. 

e) Menyampaikan kegiatan tindak lanjut. 

2.1.6 Peserta Didik 

2.1.6.1 Karakteristik Peserta Didik 

Uno (2012: 262) menyatakan beberapa karakteristik anak sekolah dasar 

yaitu antara lain: 

1. Perbedaan Individual Anak Usia SD 

Seorang guru dapat mengetahui perbedaan individual dengan 

mengamati ciri fisik, seperti tinggi atau bentuk badan. Ciri lain yang adalah dari 

tingkah laku masing-masing siswa.  

2. Perbedaan pada Perkembangan Intelektual 

Seorang anak umumnya memasuki jenjang pendidikan SD pada usia 6 

tahun, dimana diperkirakan sudah siap menerima pelajaran dan dapat mengalami 

kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Walaupun demikian ada 

siswa yang pada usia tersebut belum mampu mengikuti pelajaran yang diberikan 

secara teratur dan kadang-kadang ketidakmampuan siswa yang keluar dalam 

bentuk tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dianggap guru sebagai suatu 

kemalasan. Semestinya hal tersebut dipandang sebagai suatu perbedaan dalam 

kemampuan intelektualnya. 

3. Perbedaan pada Perkembangan Moral 
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Perbedaan yang dapat terjadi pada aspek perkembangan moral pada 

individu tergantung dari lingkungan bukan bawaan lahir. Lingkungan keluarga, 

teman sebaya dan sekolah dan guru membuat perbedaan pada perkembangan 

moral anak. 

4. Perbedaan Kemampuan 

Setiap anak SD mempunyai kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, 

atau kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Kemampuan berbahasa sangat 

dipengaruhi oleh oleh faktor intelektual dan lingkungan, selain faktor fisik juga 

organ berbicara seseorang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakeristik anak 

sekolah dasar dipengaruhi oleh keadaan fisik dan tingkah laku, kemampuan 

intelektual, dan lingkungan yang ada disekitarnya.  Pada umumnya karakteristik 

anak sekolah dasar kelas rendah yaitu suka meremehkan segala sesuatu 

sedangkan karakteristik anak sekolah dasar kelas tinggi yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, ingin belajar, dan realistis serta timbul minat pada pelajaran-pelajaran 

khusus. 

2.1.6.2 Memahami Perkembangan Peserta Didik 

Piaget (dalam Rifa’i dan Anni, 2010:27) membagi tahap perkembangan 

kognitif ke dalam empat tahap, yaitu tahap sensorimotor, tahap pra-operasional, 

tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. 

1. Tahap sensori motorik 

Pada tahap ini aktivitas kognitif didasarkan pada pengalaman langsung 

panca indera. Aktivitas belum menggunakan bahasa. Pemahaman intelektual 

muncul di akhir fase ini. 
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2. Tahap pra-operasional (2-7 tahun). 

Pada tahap ini kemampuan skema kognitif masih terbatas. Peserta didik 

suka meniru perilaku orang lain terutama perilaku orang tua dan guru yang 

pernah ia lihat ketika orang itu merespon terhadap perilaku orang, keadaan, dan 

kejadian yang dihadapi pada masa lampau. 

3. Tahap operasional konkret (7-11 tahun) 

Pada tahap ini peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek 

komulatif materi serta mempunyai kemampuan memahami cara 

mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatanya. 

Peserta didik sudah mampu berfikir secara sistematis mengenai benda-benda dan 

peristiwa-peristiwa yang konkret. 

4. Tahap operasional formal 

Pada tahap ini anak sudah menginjak usia remaja. Perkembangan 

kognitif peserta didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan 

mengorganisasikan dua ragam kemampuan kognitif, baik secara simultan 

maupun berurutan, misalnya merumuskan hipotesis yang menggunakan prinsip 

abstrak, peserta didik mampu berfikir untuk memecahkan masalah dengan 

menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia respon. 

Berdasarkan teori kognitif  tersebut dapat diketahui bahwa peserta didik 

usia SD (7-11 tahun) berada pada tahap operasional konkret. Oleh karena itu, 

guru harus mampu merancang pembelajaran yang dapat membangkitkan peserta 

didik, misalnya penggalan waktu belajar tidak terlalu panjang, peristiwa belajar 

harus bervariasi, dan yang tidak kalah pentingnya sajian harus dibuat menarik 

bagi peserta didik. Hal ini dilakukan karena perhatian anak pada tingkat usia 
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tersebut masih mudah beralih, artinya dalam jangka waktu tertentu perhatian 

anak dapat tertarik kepada banyak hal. 

2.1.6.3 Respon Peserta Didik terhadap Pembelajaran Tematik 

Respon peserta didik merupakan tingkah laku atau perbuatan yang 

terlihat ketika guru memberikan stimulus/ rangsangan dalam proses pembelajaran. 

Ketika guru melaksanakan pembelajaran, akan terlihat beberapa respon peserta 

didik yang dapat dijadikan sebagai acuan berhasil tidaknya pembelajaran tersebut. 

Dalam Depdiknas (2004:8) ada 4 respon peserta didik yang dapat dijadikan acuan 

keberhasilan pembelajaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. 

Bagaimana kondisi peserta didik sebelum pelajaran dimulai dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam tingkat keberhasilan guru mengajar. Hal 

tersebut dikarenakan jika peserta didik merasa antusias, senang dan telah 

mempersiapka buku-buku atau alat tulis sebelum pembelelajaran dimulai, 

artinya peserta didik merasa antusias dengan materi pembelajaran yang akan 

diajarkan. Namun, jika peserta didik tidak bersemangat dan lesu berarti 

peserta didik merasa bosan dan malas dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Memperhatikan acuan yang diberikan guru 

Peserta didik yang merasa antusias terhadap pembelajaran akan selalu 

memperhatikan acuan/ arahan yang diberikan oleh guru. Peserta didik akan 

mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik akan menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru dan peserta didik akan selalu menuruti 

apa yang diperintahkan oleh guru. 

3. Memperhatikan instruksi guru dalam menggunakan alat bantu pembelajaran  
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Guru yang profesional akan memberikan alat bantu pembelajaran 

sebagai media agar peserta didik dapat lebih mudah memahami 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, jika peserta didik 

mendengarkan dan melihat dengan seksama apa yang harus mereka lakukan 

dengan media tersebut, maka pembelajaran guru tersebut dianggap berhasil. 

Jika peserta didik merasa penasaran dan tertarik dengan apa yang guru 

siapkan, tentu peserta didik akan mendengarkan dan memperhatikan setiap 

instruksi dari guru. 

4. Memperhatikan kesimpulan materi pelajaran 

Jika pembelajaran yang dilakukan guru berhasil, maka peserta didik akan 

dapat memberikan kesimpulan di akhir pembelajaran. Jika guru meminta 

peserta didik untuk menyampaikan komentar tentang pembelajaran yang 

telah dilakukan, peserta didik juga akan dengan mudah menjawabnya 

karena dia memperhatikan dari awal, tetapi jika peserta didik tidak merasa 

tertarik dengan pembelajaran maka apapun yang telah dilakukan oleh guru 

akan menjadi sia-sia, karena peserta didik sama sekali tidak peduli dengan 

apa yang telah dijelaskan oleh guru. 

2.1.6.4 Karakteristik Anak SD Kelas 1-6 

Uno (2012: 262) menyatakan beberapa karakteristik anak sekolah dasar 

yaitu antara lain: 

5. Perbedaan Individual Anak Usia SD 

Pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. 

Perbedaan merupakan variasi yang terjadi, baik pada aspek fisik maupun 

psikologis. Seorang guru dapat mengetahui perbedaan individual dengan 
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mengamati ciri fisik, seperti tinggi atau bentuk badan. Ciri lain yang adalah dari 

tingkah laku masing-masing peserta didik.  

6. Perbedaan pada Perkembangan Intelektual 

Seorang anak umumnya memasuki jenjang pendidikan SD pada usia 6 

tahun, dimana diperkirakan sudah siap menerima pelajaran dan dapat mengalami 

kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Walaupun demikian ada 

peserta didik yang pada usia tersebut belum mampu mengikuti pelajaran yang 

diberikan secara teratur dan kadang-kadang ketidakmampuan peserta didik yang 

keluar dalam bentuk tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dianggap guru 

sebagai suatu kemalasan. Semestinya hal tersebut dipandang sebagai suatu 

perbedaan dalam kemampuan intelektualnya. 

7. Perbedaan pada Perkembangan Moral 

Perbedaan yang dapat terjadi pada aspek perkembangan moral pada 

individu tergantung dari lingkungan bukan bawaan lahir. Lingkungan keluarga, 

teman sebaya dan sekolah dan guru membuat perbedaan pada perkembangan 

moral anak. 

8. Perbedaan Kemampuan 

Setiap anak SD mempunyai kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, 

atau kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Kemampuan berbahasa sangat 

dipengaruhi oleh oleh faktor intelektual dan lingkungan, selain faktor fisik juga 

organ berbicara seseorang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakeristik anak 

sekolah dasar dipengaruhi oleh keadaan fisik dan tingkah laku, kemampuan 

intelektual, dan lingkungan yang ada disekitarnya.  Pada umumnya karakteristik 
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anak sekolah dasar kelas rendah yaitu suka meremehkan segala sesuatu 

sedangkan karakteristik anak sekolah dasar kelas tinggi yaitu memiliki rasa ingin 

tahu, ingin belajar, dan realistis serta timbul minat pada pelajaran-pelajaran 

khusus. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya tentang kemampuan guru dalam melaksanakan 

kegiatan inti dalam pembelajaran. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Edy Surya selaku dosen 

Matematika FMIPA dengan judul “Menjadi Guru Kelas Profesional Dalam Upaya 

Pembelajaran Peserta didik yang Kreatif dan Mandiri”. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan suatu rangsangan agar para guru dapat memaksimalkan 

kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang guru yang profesional, 

dalam situasi dan eadaan yang seperti apapun guru harus tetap mekasimalkan 

kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Penelitian serupa juga dilaksanakan oleh Nurul septiyani pada tahun 

2011. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan 

Konfirmasi Dalam Pembelajaran pada Guru PAI di MTs negeri 1 Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan 

Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dalam pembelajaran pada guru PAI di MTs 

Negeri 1 semarang tahun ajaran 2010/2011. Penelitian ini berjenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang menggunakan analisa data berupa kata-kata, gambar dan 

tetapi bukan angka, kepustakaan, wawancaraobservasi dan dokumentasi. Data 
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tersebut dianalisis sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau 

realitas menyeluruh pada objek penelitian. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

“bahwa guru-guru PAI di MTs Negeri 1 Semarang memiliki sudah memiliki 

kompetensi paedagogik yang cukup baik dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata skor 

penilaiankompetensi paedagogik guru-guru PAI di MTs Negeri 1 Semarang 

mencapai 4,0 yang berarti baik.”. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa guru PAI di MTs Negeri 1 

Semarang sudah melakukan kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dengan 

baik. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut menunjukkan 

bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama 

kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi sangat beragam. Di satu sisi ada 

beberapa guru yang benar-benar memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Namun, di sisi lalin masih ada 

juga guru yang mengajar hanya dengan sekenanya saja, artinya beliau tidak 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya dengan maksimal, padahal sebenarnya 

beliau bisa dan  mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik dan berkualitas. 

Penelitian-penelitian tersebut di atas juga merupakan suatu pendukung untuk 

peneliti dalam melaksakan penelitian tentang kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dalam pembelajaran Tematik 

berbasis KTSP di Sekolah Dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Proses pembelajaran khusunya di kota Semarang saat ini masih belum 

optimal karena masih ada banyak guru yang belum memaksimalkan keterampilan 

yang dimilikinya untuk melaksanakan kegiatan inti dalam pembelajaran. Dalam 

kegiatan inti terdapat 3 bagian kegiatan yang saling berhubungan yaitu kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena jika ada satu atau lebih yang 

ditinggalkan maka pembelajaran tidak akan berjalan seimbang atau monoton. Jika 

pembelajaran tidak seimbang maka tujuan pembelajaran juga akan sulit dicapai. 

Setelah melakukan observasi dan mengambil sampel beberapa sekolah 

dasar di Kecamatan Mijen Kota Semarang, peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

tentang proses kegiatan belajar-mengajar. Dalam hal ini tentang pelaksanaan 

kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dalam pembelajaran tematik 

berbasis KTSP . Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti :  
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Gambar 2.4 Skema Kerangka Berfikir 

Permasalahan 

Hasil 

Tindakan 

Guru masih belum memaksimalkan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dalam proses pembelajaran. Masih 

banyak guru yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi dengan seadanya saja. Ada guru yang hanya 

melaksanakan kegiatan elaborasi dan konfirmasi saja tanpa 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, tetapi ada pula yang 

melaksanakan kegiatan eksplorasi dan elaborasi saja tanpa 

melaksanakan kegiatan konfirmasi, atau guru hanya 

melaksanakan kegiatan elaborasi saja tanpa melaksanakan 

kegiatan eksplorasi dan konfirmasi. 

Menurut Akbar (2013:138) seorang guru harus 

melaksanakan indikator-indikator dalam pelaksanaan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Indikator 

tersebut adalah : 

1. Eksplorasi 

Ada 5 indikator dalam kegiatan eksplorasi  yaitu 

a) melibatkan peserta didik mencari informasi, b) 

menggunakan beragam pendekatan, c) 

memfasilitasi terjadinya interaksi di kelas, d) 

melibatkan peserta didik secara aktif, e) 

memafsilitasi percobaan. 

2. Elaborasi 

Ada 9 indikator yaitu a) membiasakan menulis, b) 

memberikan tugas, c) menganalisis tugas, d) 

pembelajaraan kooperatif, e) berkompetisi sehat, 

f) membuat laporan eksplorasi, g) menyajikan 

hasil kerja, h) melakukan pameran, i) 

menumbuhkan percaya diri peserta didik.  

3. Konfirmasi 

Ada 9 indikator dalam kegiatan konfirmasi yang 

harus dilakukan guru yaitu a) memberikan umpan 

balik positif, b) memberikan konfirmasi, c) 

melakukan refleksi, d) memperoleh pengalaman, 

e) narasumber dan fasilitator, f) menyelesaikan 

masalah, g) pengecekan hasil eksplorasi, h) 

memberikan informasi untuk eksplorasi lebih 

jauh, dan i) memberikan motivasi. 

Gambaran umum tentang kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 

pembelajaran tematik berbasis KTSP dan respon peserta 

didik ketika guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi.  Kondisi di lapangan, guru dalam 

mengelola kelas mencapai indikator keberhasilan sebesar  

47≤skor<70. Respon belajar peserta didikdalam mengikuti 

pembelajaran berhasil dengan kategori sekurang-kurangnya 

baik (9≤skor<13). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mengkaji tentang jenis penelitian, desain penelitian, 

waktu penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, populasi, sampel, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis perangkat tes, dan teknik analisis 

data. 

3.1 JENIS DAN PROSEDUR PENELITIAN 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan  

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Alasan menggunakan penelitian kualitatif 

didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru sekolah dasar dalam 

melaksanakan kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Kofirmasi dalam pembelajaran 

Tematik berbasis KTSP di sekolah dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan kemampuan guru sekolah dasar dalam melaksanakan kegiatan 

Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dalam pembelajaran Tematik berbasis KTSP 

di sekolah dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

3.1.2 Prosedur Penelitian 

Desain penelitian ini merupakan penelitian survei dengan langkah-

langkah, yaitu : 
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a. Perumusan masalah, yaitu diawali dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan 

penelitian yang jawabannya harus dicari di lapangan. 

b. Menentukan jenis informasi/ data yang dipeerlukan apakah data kualitatif 

atau kuantitatif. Data kuantitatif adalah data numerik dalam bentuk angka, 

bilangan, skor atau frekuensi. 

c. Menentukan prosedur pengumpulan data. Dalam hal ini ada dua unsur pokok 

yaitu instrumen dan sumber data atau sampel dari mana informasi diperoleh. 

Dalam penelitian ada sejumlah instrumen yang dapat digunakan antara lain : 

wawancara, observasi, angket / kuesioner. Sedangkan sumber data dapat 

dibagi dua yaitu : data yang bersumber dari lapangan dan data yang 

bersumber dari dokumen. 

Beberapa langkah penting dalam pengumpulan data yaitu : 

1) Seleksi data (memilih data yang valid) 

2) Mendapatkan sumber pertama/ asli 

3) Meninjau dan menginterpretasikan data 

d. Menentukan prosedur pengolahan data. 

e. Menarik kesimpulan yang dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan 

penelitian dan mensistesiskan semua jawaban dalam satu kesimpulan. 

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian di laksanakan untuk 15 guru di beberapa Sekolah Dasar 

wilayah Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sekolah Dasar yang menjadi sample 

dari peneliti adalah sebagai berikut : 

 SDN Ngadirgo 01 
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 SDN Ngadirgo 03 

 SDN Tambangan 01 

 SDN Jatisari 

 SDN Cangkiran 01 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2014/2015 

antara bulan Januari-April 2014, dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Tahap persiapan 

Tahap persiapan meliputi pengajuan identifikasi masalah, penyusunan pro-

posal penelitian, penyusunan kisi-kisi instrumen, penyusunan instrumen, 

serta konsultasi dan izin tempat pelaksanaan penelitian. 

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan meliputi observasi, dokumentasi, wawancara serta 

pengambilan data sesuai dengan instrumen yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya.  

c. Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian meliputi tahap analisis data dan penyusunan laporan pe-

nelitian. 

3.3 SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian adalah guru kelas I, II dan III Sekolah Dasar di 

Kecamatan Mijen, Kota Semarang. 
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3.4 VARIABEL PENELITIAN 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubannya atau timbulnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2010: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah keterampilan guru dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah keterampilan mengajar 

guru, kreativitas guru, kendala yang dialami guru dan respon siswa. 

3.5 POPULASI DAN SAMPEL 

3.5.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Guru Sekolah Dasar di 

Kecamatan Mijen Kota Semarang.  Populasi diasumsikan sama sebagai satu 

kesatuan populasi karena terdapat beberapa persamaan yaitu: a) memiliki latar 

belakang pengetahuan dan umur yang hampir sama; b) mempunyai jumlah jam dan 

fasilitas sekolah yang sama; dan c) materi yang diajarkan sama. 
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3.5.2 Sampel 

Menurut Trianto ( 2011:256) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sebagian atau 

wakil dari populasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari lima belas orang guru 

dari lima SD di Kecamatan Mijen Kota Semarang yang telah dipilih menggunakan 

teknik Sampel Random Sederhana(Simple Random), melalui cara pengundian. 

Sampel yang diambil adalah SDN Ngadirgo 01, SDN Ngadirgo 03, SDN Jatisari, 

SDN Tambangan 01, dan SDN Cangkiran 01. 

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji, telah ditempuh pengumpulan data dengan berbagai cara yaitu melalui 

observasi, interview, dan dokumentasi. Ketiga instrumen tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

3.6.1 Observasi 

Observasi merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data (Trianto, 2011:265). 

Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2010:314) objek penelitian dalam penelitian 

kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga 

komponen yaitu 1) Place, waktu tempat dimana interaksi dalam situasi sosial 

sedang berlangsung, dalam penelitian tempat yang dimaksud adalah sekolah dasar, 

2) actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, seperti 

kepala sekolah, guru, peserta didik, penjaga sekolah, orang tua peserta didik dan 

masyarakat, dan 3) activities, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi 

sosial yang sedang berlangsung, seperti kegiatan belajar atau perilaku sehari-hari di 



80 
  

   
 

lingkungan sekolah. Dalam proses observasi tanpa mengganggu kegiatan mengajar 

guru yang sedang diamati. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan oleh tim 

peneliti selama pelaksanaan tindakan, dengan menggunakan pedoman pengamatan 

yang telah disiapkan. Adapun pengamatan dalam penelitian untuk mengetahui 

sejauh mana guru-guru kelas I, II dan III Sekolah Dasar di Kecamatan Mijen 

menguasai kegiatan EEK ( Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi ). 

3.6.2 Interviu 

Interviu menurut Trianto (2011: 266) merupakan suatu bentuk dialog 

yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Instrumennya dinamakan pedoman wawancara (interview guide) 

Di dalam melakukan interview peneliti mencatat dalam buku yang telah 

disediakan untuk menanyakan segala informasi yang dibutuhkan dan dianggap 

relevan. 

3.6.3 Angket 

Menurut Sugiyono (2010: 199) angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden yang dijawabnya. 

Peneliti memberikan angket kepada guru dan kepala sekolah berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Setelah itu 

peneliti menyimpulkan hasil dari angket yang telah diisi oleh guru dan kepala 

sekolah. 
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3.6.4 Catatan Lapangan 

Guru mencatat fenomena apa yang terjadi di lapangan dan 

memasukkannya ke dalam sumber data penelitian. 

3.6.5 Dokumentasi 

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan 

menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian 

untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang 

pernah berlaku. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa catatan 

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh 

data atau informasi yang lengkap. Dokumentasi yang dilakukan dengan cara 

merekam proses pembelajaran dengan kamera digital. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Berdasarkan bentuk dan sifatnya, data penelitian dapat dibedakan dlam 

dua jenis, yaitu data kulitatif (yang berbentuk kata-kata/ kalimat) dan kuantitatif 

(yang berbentuk angka). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Menurut Arikunto (2007:268) Analisis deskriptif  

kualitatif  yaitu dengan memberikan predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.  Sedangkan data kuantitatif merupakan 

data yang berbentuk angka yang dapat diolah menggunakan teknik perhitungan 

matematika atau statistika (Trianto, 2011: 281). 
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Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan 

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

akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya. 

Berdasarkan pendapat Arikunto, 2007:268 di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam mengelola data skor adalah sebagai 

berikut 

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 

Keterangan : 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

N = banyak skor  

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 = 
1

4
(n + 2) untuk data genap atau Q1 = 

1

4
(n + 1) untuk data ganjil 

Q2 = kuartil kedua / median 

Letak Q2 = 
2

4
 (n + 1) untuk data genap maupun data ganjil 

Q3 = kuartil ketiga 

Letak Q3 = 
1

4
 (3n + 2) untuk data genap atau Q3 = 

1

4
 (3n + 1) untuk data ganjil 

N = (R ─ T) + 1 
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Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut: 

Kriteria Ketuntasan Data Kualitatif 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian 

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) 

Pedoman penilaian tiap indikator pada keterampilan guru dan aktivitas peserta 

didik. 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 = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

i = 
4

4
 = 1 

Kriteria Skor Keterampilan Guru dan Aktivitas Peserta didik 
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Tabel 3.2 Kriteria Skor 

Keterampilan Guru dan Aktivitas Peserta didik 

 

 

 

 

 

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 

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”. 

Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat dibuat tabel 

klasifikasi tingkatan skor untuk menentukan tingkatan keterampilan guru dan 

aktivitas peserta didik yaitu sebagai berikut: 

1) Pedoman penilaian keterampilan guru 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 23 indikator penilaian guru 

dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Dengan 

rincian indikator yaitu 5 indikator kegiatan ekplorasi, 9 indikator kegiatan 

elaborasi dan 9 indikator kegiatan konfirmasi 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 guru dalam pembelajaran dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

Skor Kategori 

3,1  -  4,0 Sangat baik 

2 ,1 - 3,0 Baik 

1,1  - 2,0 Cukup 

0 – 1,0 Kurang 
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T = skor tertinggi = 92 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (92 ─ 0) + 1 = 93 

Q2 = median 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n + 1 ) 

  = 
1

4
 ( 93 + 1 )  

  = 
1

4
 (94)  

  = 23,5 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1 ) 

= 
2

4
 ( 93 + 1) 

= 
2

4
 (94) 

= 47 

Letak Q3 = 
1

4
 ( 3n + 1) 

= 
1

4
 ( 3(93) + 1 ) 

= 
1

4
 (279 + 1) 

= 
1

4
 (280) 

= 70 

Q4 = kuartil empat = T = 92 

 

Kategori Skor Keterampilan Guru 
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Tabel 3.3 Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2007 : 270) 

 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 70 sampai kurang dari atau 

sama dengan 92, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau 

sama dengan 47 sampai kurang dari 70, termasuk dalam kategori “baik”. 

Skorlebih dari atau sama dengan 23,5 sampai kurang dari 47, termasuk dalam 

kategori “cukup”, dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 

23,5 , termasuk dalam kategori “kurang”. 

2) Pedoman penilaian responpeserta didik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan 4 indikator aktivitas peserta 

didik yang diterapkan pembelajaran tematik berbasis KTSP. Skor maksimum 

masing-masing indikator adalah 4 dan skor minimumnya adalah 0. Predikat 

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

Untuk menentukan ketuntasan aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran dapat menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

Skor Kategori 

70≤ skor ≤92 Sangat baik 

47≤ skor <70 Baik 

23,5≤ skor <47 Cukup 

0≤ skor <23,5 Kurang 
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Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 16 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (16─ 0) + 1 = 17 

Q2 = median 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n + 1 ) 

  = 
1

4
 ( 17 + 1 )  

  = 
1

4
 (18)  

  = 4.5 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1 ) 

= 
2

4
( 17 + 1) 

= 
2

4
 (18) 

= 9 

Letak Q3 = 
1

4
 ( 3n + 1) 

= 
1

4
 ( 3(17) + 1 ) 

= 
1

4
 (51 + 1) 

= 
1

4
 (52) 

= 13 

Q4 = kuartil empat = T = 16 
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Kategori Skor Respon Peserta didik. 

Tabel 3.4 Kategori Skor Respon Peserta didik 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2007 : 270) 

 

 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Indikator kemampuan Guru Sekolah Dasar dalam melaksanakan kegiatan 

Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi pada Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP 

ialah sebagai berikut : 

a. Guru menguasai kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Eksplorasi, 

Elaborasi dan Konfirmasi pada pembelajaran tematik berbasis KTSPdi 

kecamatan Mijen Kota Semarang dengan kategori sekurang-kurangnya baik 

(47≤skor<70). 

b. Respon belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berhasil dengan 

kategori sekurang-kurangnya baik (9≤skor<13). 

 

 

 

Skor Kategori 

13≤ skor ≤16 Sangat baik 

9≤ skor <13 Baik 

4.5≤ skor <9 Cukup 

0≤ skor <4.5 Kurang 
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

Pada bab 4 akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

dalam Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di Sekolah Dasar Kecamatan Mijen 

Kota Semarang. 

4.1 HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut ini akan dipaparkan 

hasil penellitian tentang Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, 

Elaborasi dan Konfirmasi dalam Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di Sekolah 

Dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. Adapun analisis data yang digunanakan 

dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif persentase yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai Kemampuan Guru Melaksanakan 

Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dalam Pembelajaran Tematik 

Berbasi KTSP di Sekolah Dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang. 

4.1.1 Penyajian Data Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, 

Elaborasi dan Konfirmasi  Berdasarkan Hasil Lembar Observasi 

Dari lima sekolah dasar yang telah disebutkan sebelumnya, kami 

mengambil sampel 3 guru kelas rendah dari setiap sekolah dasar. Jumlah total guru 
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yang dijadikan sampel oleh peneliti berjumlah 15 guru. Berikut merupakan daftar 

guru dari lima sekolah dasar di kecamatan Mijen kota Semarang : 

Tabel 4.1  

Daftar Guru Kelas Rendah 5 sekolah dasar Kecamatan Mijen 

Kota Semarang 
 

 

No Nama Guru 

Jenis 

Kelamin 

(L/ P) 

Alamat 
Usia 

(th) 

Jenjang 

Pendidik

an 

Unit Kerja 
Golongan/ 

Pangkat 

Masa 

Kerja 

1 

Siti 

Rohminingsi

h 

P 

Tampingan 

Kec. Boja 

Kab. 

Kendal 

53 
S1 

PGSD 

SDN 

Cangkiran 01 
IV/A 

33 

tahun 

2 

Anik 

Cahyaningsi

h 

P 

Cangkiran 

RT 04/II 

Kec. Mijen 

Kota 

Semarang 

42 
S1 

PGSD 

SDN 

Cangkiran 01 -  
10 

tahun 

3 Bandiyah P 

Cangkiran 

RT 02/III 

Kec. Mijen 

Kota 

Semarang 

60 
S1 

PGSD 

SDN 

Cangkiran 01 
IV/A 

33 

tahun 

4 Sugiharti P 

Tampingan 

Kec. Mijen 

Kota 

Semarang 

58 
S1 

PGSD 

SDN 

Tambangan 01 
IV/A 

33 

tahun 

5 Budiharso L 

Polaman 

RT 1/I Kec. 

Mijen Kota 

Semarang 

55 
S1 

PGSD 

SDN 

Tambangan 01 
IV/ A 

30 

tahun 

6 

Farah 

Adawiyah 

Fatmawati 

P 

Karangman

ggis Kec. 

Boja Kab. 

Kendal 

28 
S1 

PGSD 

SDN 

Tambangan 01 
- 

9 tahun 

9 bulan 

7 Hening S. P 

Jatisari RT 

02/III Kec. 

Mijen Kota 

Semarang 

51 
S1 

PGSD 
SDN Jatisari IV/ A 

31 

tahun 

 

 

8 

 

Kun Farida 

S. 

 

 

P 

 

Wates RT 

07/I Kec. 

Ngaliyan 

Kota 

Semarang 

 

 

27 

 

 

S1 

PGSD 

 

SDN Jatisari 

 

 

II/ C 

 

 

6 tahun 

7 bulan 
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Berdasarkan tabel 4.1 semua guru merupakan lulusan Sarjana. Untuk 

tempat tinggal, beberapa guru bertempat tinggal di sekitar lokasi sekolah dan 

lainnya berada di luar lingkungan sekolah. Sebagian besar guru merupakan pegawai 

negeri sipil. Berikut adalah diagram batang terkait klasifikasi guru berdasarkan 

beberapa kategori : 

9 Sumarni P 

Margosari 

RT 02/I 

Kec. 

Limbangan 

Kab. 

Kendal 

53 
S1 

PGSD 
SDN Jatisari IV/ A 

32 

tahun 

10 Suwartini P 

Wonolopo 

RT 1/V 

Kec. Mijen 

Kota 

Semarang 

57 
S1 

PGSD 

SDN Ngadirgo 

01 
IV/ A 

32 

tahun 

11 
Joko 

Prawoto 
L 

Mijen RT 

05/VII Kec. 

Mijen Kota 

Semarang 

48 

S1 

PGSD 

SDN Ngadirgo 

01 
IV/A 

23 

tahun 

12 
Rita 

Kusumastuti 
P 

Wonolopo 

RT 1/X 

Kec. Mijen 

Kota 

Semarang 

47 
S1 

PGSD 

SDN Ngadirgo 

01 
III/D 

20 

tahun 

13 Hadiyah P 

Jl. 

Hadisubeno 

no. 48 

57 
S1 

PGSD 

SDN Ngadirgo 

03 
IV/ A 

36 

tahun 

14 Maria Ani S. P 

Jatisari 

Permai 

A14/11 

40 
S1 

PGSD 

SDN Ngadirgo 

03 
- 7 tahun 

15 
Siti 

Nurmanah 
P 

Jatisari 

Asabri 

06/17 Mijen 

Kota 

Semarang 

41 
S1 

PGSD 

SDN Ngadirgo 

03 -  
10 

tahun 
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Diagram 4.1 Guru Kelas Berdasarkan Golongan Kerja  

 

Dari diagram 4.1 dapat kita ketahui bahwa sebagian besar guru kelas 

rendah di lima sekolah dasar yang dijadikan sampel penelitian mempunyai 

golongan kerja Pembina IVA, yaitu 9 guru dari 15 guru yang diteliti, atau 60 % dari 

total guru. Rincian dari 9 guru tersebut adalah 5 orang mengampu kelas I, 2 orang 

mengampu kelas 2, dan 2 orang mengampu kelas 3. Sedangkan untuk golongan 

kerja Pembina tingkat III/D hanya ada 1 orang atau 6,6% dari keseluruhan dan 

beliau mengajar di kelas 3. Golongan II/C juga hanya 1 orang (6,6%) yang 

mengampu kelas 2. Untuk tenaga kerja honorer sebanyak 4 orang (26,6%) . Dengan 

uraian 2 orang mengampu kelas 2 dan 2 orang mengampu kelas 3.  

Untuk usia guru yang cukup bervariasi, yaitu berkisar antara usia 27-60 

tahun. Peneliti mengkategorikan usia guru kelas menjadi 4 kategori, yaitu usia 20-

30 tahun, 30-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51-60 tahun. Penjabarannya dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

5

0 0 0

2

0 1

22

1 0

2

0

1

2

3

4

5

6

IV A III/D II/C Honorer

Kelas I Kelas II Kelas III
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Diagram 4.2 Guru Kelas Berdasarkan Usia Guru  

 

Dari diagram 4.2 dapat diketahui bahwa guru yang berusia 20-30 tahun 

berjumlah 2 orang (13,3%), guru berusia 30-40 tahun berjumlah 2 orang (13,3%), 

guru berusia 40-50 tahun berjumlah 4 orang (26,6%) , dan guru berusia diatas 50 

tahun berjumlah 7 orang (46,6%).  

Sebagian guru kelas rendah merupakan guru berpengalaman dengan 

masa kerja lebih dari 21 tahun. Peneliti mengkategorikan masa kerja guru kelas 

rendah menjadi 4 kategori, yaitu masa kerja 1-10 tahun, masa 11-20 tahun, masa 

kerja 21-30 tahun, dan masa kerja 31-40 tahun. Secara drinci dapat dilihat pada 

diagram 4.3.  

 
Diagram 4.3 guru kelas berdasarkan masa kerja 

0

1

2

3

4

5

6

20-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun 51-60 tahun

Kelas I Kelas II Kelas III

0

1

2

3

4

5

6

1-10 tahun 11-20 tahun 21-30 tahun 31-40 tahun

Kelas I Kelas II Kelas III
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Dari diagram 4.3 dapat diketahui bahwa guru dengan masa kerja 1-10 

tahun berjumlah 5 orang (33,3%) terdiri dari 3 guru pengampu kelas 2 dan 2 guru 

pengampu kelas 3, guru dengan masa kerja 11-20 tahun berjumlah 1 orang (6,6%) 

yang mengampu kelas 3, guru dengan masa kerja 21-30 tahun berjumlah 2 orang 

yang mengampu kelas 2, dan guru dengan masa kerja 31-40 tahun berjumlah 7 

orang (46,6%) terdiri dari 5 guru pengampu kelas 1 dan 2 guru pengampu kelas 3.  

Data selanjutnya adalah data hasil pengamatan kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran 

tematik berbasis KTSP di sekolah dasar kecamatan Mijen kota Semarang. Data 

disajikan berdasarkan sekolah tempat penelitian yaitu SD Negeri Cangkiran 01, SD 

Negeri Tambangan 01, SD Negeri Jatisari, SD Negeri Ngadirgo 01 dan SD Negeri 

Ngadirgo 03. 

Adapun gambaran secara umum kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran tematik berbasis 

KTSP di kecamatan Mijen kota Semarang dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai 

berikut; 

Tabel 4.2 

Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan 

Konfirmasi dalam Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP di Sekolah Dasar 

Kecamatan Mijen Kota Semarang 

SDN Jatisari 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 
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1 69 69 69 207 207

92
x100%=75% 

2 79 79 79 237 237

92
x100%=85,9% 

3 92 92 92 276 276

92
x100%=100% 

SDN Ngadirgo 01 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 81 81 84 246 246

92
x100%=89,1% 

2 80 76 77 233 233

92
x100%=84,4% 

3 92 92 92 276 276

92
x100%=100% 

SDN Cangkiran 01 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 72 77 81 230 230

92
x100%=83,3% 

2 68 69 69 206 206

92
x100%=74,6% 

3 37 37 41 115 115

92
x100%=41,7% 

 

SDN Tambangan 01 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 79 76 76 228 228

92
x100%=82,6% 

2 64 64 64 192 192

92
x100%=69,6% 

3 83 86 83 252 252

92
x100%=91,3% 

SDN Ngadirgo 03 

Kelas Jumlah Indikator yang Muncul Jumlah 
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 Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

Jumlah dalam 

persen 

1 68 68 68 204 204

92
x100%=73,9% 

2 76 76 76 228 228

92
x100%=82,6% 

3 76 76 76 228 228

92
x100%=82,6% 

 

Diagram 4.4  

Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi 

dan Konfirmasi dalam Pembelajaran tematik Berbasi KTSP di 

Sekolah Dasar Kecamatan Mijen Kota Semarang 

Berdasarkan tabel 4.2 dan diagram 4.4 , dapat diketahui bahwa dari lima 

sekolah dasar yang berbeda memiliki kualitas guru yang berbeda pula. Kualitas 

kemampuan guru dihitung dari jumlah  rekap skor indikator yang terlihat dalam tiga 

kali pertemuan. Untuk SDN Jatisari guru kelas I memperlihatkan 75% indikator, 

guru kelas II 85,9% indikator dan guru kelas III memperlihatkan semua indikator 

(100%) dalam proses pembelajaran yang ia lakukan. Di SDN Ngadirgo 01 ada 

89,1% indikator yang terlihat pada guru kelas I, kemudian ada 84,4% pada guru 

kelas II dan 100% indikator terlihat pada guru kelas III. Selanjutnya pada SDN 

Cangkiran 01 pada guru kelas I terlihat 83,3% indikator yang ditampilkan dalam 

pembelajaran, guru kelas II terlihat 74,6% dan pada guru kela III hanya ada 41,7% 

75%

89,10%
83,30% 82,60%

73,90%

85,90% 84,40%
74,60%

69,60%

82,60%

100% 100%

41,70%

91,30%
82,60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SDN Jatisari SDN Ngadirgo
01

SDN Cangkiran
01

SDN
Tambangan 01

SDN Ngadirgo
03

Kelas I Kelas II Kelas III
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indikator yang terlihat. SDN Tambangan 01 ada 82,6% indikator yang terlihat pada 

guru kelas I, di kelas II guru menampilkan 69,6% indikator dalam pengajarannya 

dan 91,3% indikator ditampilkan oleh guru kelas III. Untuk SDN Ngadirgo 03 guru 

kelas I memperlihatkan 73,9% indikator pelaksanaan kegiatan eksplorasi,elaborasi 

dan konfirmasi, guru kelas II memperlihatkan 82,6% dan guru kelas III 

memperlihatkan jumlah yang sama yaitu 82,6%. 

Adanya kecenderungan hasil penelitian tersebut juga berkaitan dengan 

perbandingan hasil penghitungan penelitian di SD kecamatan Ngaliyan pada 

masing-masing indikator yang akan dijelaskan  berikut ini: 

4.1.1.1 Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi 

1. Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas tentang topik/ 

materi yang akan dipelajari dengan menggunakan berbagai sumber 

pembelajaran. 

Tabel 4.3 

Persentase kegiatan eksplorasi pada indikator ke-1 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 97,2% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 83,3% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 91,6% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 83,3% Sangat Baik 
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Diagram 4.5 

Persentase Aspek Eksplorasi Indikator 1 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dan diagram 4.5 dapat dapat diperoleh 

gambaran bahwa persentase kemampuan guru melaksanakan kegiatan 

eksplorasi indikator 1 semua guru melaksanakannya dengan kriteria 

sangat baik. Jumlah persentase yang didapatkan oleh setiap sekolah 

berbeda-beda. Jumlah persentase tertinggi diperoleh oleh SDN Jatisari 

yaitu 100%, di posisi kedua yaitu SDN Nagdirgo 01 dengan jumlah 

persentase 97,2%, di posisi ketiga dengan jumlah persentase 91,6% yaitu 

SDN Tambangan 01, kemudian SDN Cangkiran 01 dan SDN Ngadirgo 

03 mendapatkan jumlah persentase yang sama yaitu 83,3%. 

2. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran 

dan sumber belajar lain. 

Tabel 4.4 

Persentase kegiatan eksplorasi pada indikator ke-2 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 58,3% Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 94,4% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 50% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 80,5% Sangat Baik 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

SDN Jatisari SDN Ngadirgo
01

SDN Cangkiran
01

SDN
Tambangan 01

SDN Ngadirgo
03

SDN Jatisari SDN Ngadirgo 01 SDN Cangkiran 01

SDN Tambangan 01 SDN Ngadirgo 03
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5 SDN Ngadirgo 03 50% Cukup Baik 

 

 
Diagram 4.6 

Persentase Aspek Eksplorasi Indikator 2 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dan diagram 4.6 dapat diperoleh gambaran 

bahwa persentase kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi 

indikator  ke-2 ada berbagai macam variasi. Kriteria jumlah persentase 

yang didapatkan oleh masing-masing sekolah yaitu sangat baik, baik 

dan cukup baik. Jumlah persentase yang paling tinggi diperoleh oleh 

SDN Ngadirgo 01 yaitu 94,4%, kemudian di posisi kedua yaitu SDN 

Tambangan 01 dengan jumlah 80,5%, dengan kriteria baik SDN Jatisari 

mendapatkan jumlah persentase 58,3% berada pada posisi ketiga. SDN 

Cangkiran 01 dan SDN Ngadirgo 03 memperoleh jumlah persentase 

yang sama yaitu 50% dengan kriteria cukup baik. 

3. Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

Tabel 4.5 

Persentase kegiatan eksplorasi pada indikator ke-3 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

0,00%

20,00%

40,00%
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80,00%

100,00%

SDN Jatisari SDN Ngadirgo
01

SDN Cangkiran
01

SDN
Tambangan 01

SDN Ngadirgo
03
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2 SDN Ngadirgo 01 94,4% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 100% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 91,6% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 100% Sangat Baik 

 

 

 
Diagram 4.7 

Persentase Aspek Eksplorasi Indikator 3 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dan diagram 4.7 dapat kita ketahui bahwa 

semua guru sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi pada indikator ke-

3 dengan sangat baik, hal tersebut terbukti dengan persentase yang 

maksimal yaitu 100% untuk SDN jatisari, SDN Cangkiran 01 dan SDN 

Ngadirgo 03. Sedangkan untuk SDN Ngadirgo 01 juga termasuk dalam 

kategori sangat baik denga persentase 94,4% dan SDN Tambangan 01 

juga termasuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 91,6%. 

4. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

Tabel 4.6 

Persentase kegiatan eksplorasi pada indikator ke-4 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 83,3% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 97,2% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 83,3% Sangat Baik 

86%
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92%
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4 SDN Tambangan 01 80,5% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 75% Baik 

 

 
Diagram 4.8 

Persentase Aspek Eksplorasi Indikator 4 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dan diagram 4.8 di atas dapat disimpulkan 

bahwa ada dua kriteria persentase dalam pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi pada indikator ke-4 yaitu melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dua kriteria tersebut adalah 

sangat baik dan baik, persentase terbanyak dengan kriteria sangat baik 

terlihat dari guru di SDN Ngadirgo 01 dengan persentase 97,2%. 

Kemudian masih dengan kriteria sangat baik yaitu SDN Jatisari, SDN 

Cangkiran 01 dan SDN Tambangan 01 dengan jumlah persentase 

masing-masing 83,3%, 83,3% dan 80,5%. Sedangkan SDN Ngadirgo 

03 berada pada kriteria baik dengan persentase 75%. 

5. Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, 

studio, atau lapangan. 

Tabel 4.7 

Persentase kegiatan eksplorasi pada indikator ke-5 

No Sekolah Persentase Kriteria 
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1 SDN Jatisari 50% Cukup Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 50% Cukup Baik 

3 SDN Cangkiran 01 25% Kurang Baik 

4 SDN Tambangan 01 55,5% Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 58,3% Baik 

 

 
Diagram 4.9 

Persentase Aspek Eksplorasi Indikator 5 

 

Dilihat dari tabel 4.7 dan 4.9 yang telah disebutkan sebelumnya 

dapat diketahui bahwa kemampuan guru melaksanakan kegiatan 

eksplorasi pada indikator ke-5 yaitu memfasilitasi peserta didik 

melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan masih 

kurang. Terbukti kriteria maksimal yang didapatkan adalah baik. 

Jumlah persentase tertinggi diperoleh oleh SDN Ngadirgo 03 dengan 

jumlah persentase 58,3%. Masih dengan kriteria baik yaitu SDN 

Tambangan 01 yang mendapatkan jumlah persentase 55,5%. SDN 

Jatisari dan SDN Nagdirgo 01 berada pada kriteria cukup baik degan 

jumlah persentase yang sama yaitu 50%. Kemudian SDN Cangkiran 01 

hanya beberapa guru saja yang menampakkan indikator ini dalam 

pembelajaran, oleh karena itu SDN Cangkiran 01 mendapatkan jumlah 
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persentase paling sedikit dibandingkan dengan sekolah-sekolah 

lainnya, yaitu 25%. 

4.1.1.2 Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Elaborasi  

1. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. 

Tabel 4.8 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 1 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 100% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 100% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 100% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.10 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 1 

Dari tabel 4.8 dan diagram 4.10 dapat kita ketahui bahwa semua 

guru telah menguasai pelaksanaan kegiatan elaborasi pada indikator 1 

yaitu Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam 

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Terbukti dengan 

persentase maksimal yaitu 100% pada semua sekolah.  

2. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun 

tertulis. 
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Tabel 4.9 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 2 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 100% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 86,1% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 100% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.11 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 2 

 

Dilihat dari tabel 4.9 dan diagram 4.11 dapat diketahui bahwa 

sebagian besar guru telah menguasai kegiatan elaborasi pada indikator 

ke-2 yaitu memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis. Persentase maksimal 100% dengan kategori sangat 

baik terlihat pada diagram  SDN Jatisari, SDN Ngadirgo 01, SDN 

Cangkiran 01 dan SDN Ngadirgo 03. Sedangkan SDN Tambangan 01 

tetap pada kategori sangat baik, hanya saja persentasenya lebih edikit 

yairu 86,1%. 
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3. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

 

 

 

Tabel 4.10 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 3 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 100% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 100% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 91,6% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.12 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 3 

Dari tabel 4.10 dan diagram 4.12 di atas dapat diketahui bahwa 

guru sudah melaksanakan kegiatan elaborasi pada indikator ke-3 yaitu 

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut dengan sangat baik. Empat 

sekolah memiliki persentase 100% dan satu sekolah tetap pada kategori 

sangat aik tetapi dengan persentase yang lebih sdikit yaitu 91,6%. 
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4. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. 

 

 

 

Tabel 4.11 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 4 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 66,6% Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 80,5% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 41,6% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 69,4% Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 50% Cukup Baik 

 

 
Diagram 4.13 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 4 

 

Dari tabel 4.11 dan diagram 4.13 dapat kita lihat bahwa 

kemampuan guru melaksanakan kegiatan elaborasi pada indikator ke-4 

yaitu memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif berada pada kriteria sangat baik, baik dan cukup baik. 

Jumlah persentase tertinggi terlihat dari SDN Ngadirgo 01 dengan 
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persentase 80,5%. SDN Jatisari dan SDN Tambangan 01 mendapatkan 

jumlah persentase masing-masing 69,4% dan 66,6%, keduanya berada 

pada kriteria persentase baik. SDN Cangkiran 01 dan SDN Ngadirgo 

03 berada pada kriteria cukup baik dengan jumlah persentase masing-

masing 41,6% dan 50%.  

5. Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

Tabel 4.12 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 5 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 75% Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 83,3% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 41,6% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 75% Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 75% Baik 

 

 

 
Diagram 4.14 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 5 
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Dari tabel 4.12 dan diagram 4.14 dapat kita ketahui bersama 

bahwa guru kelas rendah dalam melaksanakan kegiatan elaborasi pada 

indikator memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar mempunyai tiga kriteria, yaitu sangat 

baik, baik dan cukup baik. Jumlah persentase yang paling tinggi 

diperoleh oleh SDN Ngadirgo 01 dengan kriteria sangat baik, 

jumlahnya 83,3%. Tiga sekolah dasar mendapatkan kriteria baik yaitu 

SDN Jatisari, SDN Tambangan 01 dan SDN Nagdirgo 03 dengan 

jumlah persentase yang sama yaitu 75%. SDN cangkiran 01 berada 

pada kriteria cukup baik dengan jumlah persentase 41,6%. 

6. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok. 

 

 

Tabel 4.13 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 6 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 94,4% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 100% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 91,6% Sangat Baik 
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Diagram 4.15 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 6 

 

Dari tabel 4.13 dan diagram 4.15 dapat kita ketahui bahwa semua 

guru telah melaksanakan kegiatan elaborasi pada indikator ke-6 yaitu 

memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok dengan 

sangat baik. Jumlah persentase yang nampak berada pada interval 90% 

ke atas. Tiga sekolah dengan persentase 100% yaitu SDN Jatisari, SDN 

Ngadirgo 01 dan SDN Tambangan 01. Kemudian dua sekolah lain 

masih dengan kategori sangat baik berada pada persentase 91,6% dan 

94,4% yaitu SDN Ngadirgo 03 dan SDN Cangkiran. 

 

 

 

 

7. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok. 
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Tabel 4.14 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 7 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik  

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 80,5% Sangat baik 

4 SDN Tambangan 01 97,2% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 75% Baik 

 

 
Diagram 4.16 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 7 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dan diagram 4.16 dapat kita ketahui 

bersama bahwa kemampuan guru melaksanakan kegiatan elaborasi 

pada indikator ke-7 yaitu memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan 

hasil kerja individual maupun kelompok berada pada kategori sangat 

baik dan Baik. Berada pada persentase 75% dengan kriteria baik yaitu 

SDN Ngadirgo 03. Kemudian empat sekolah lain berada pada kriteria 

sangat baik dengan persentase antara 80,5% - 100%. 
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8. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, 

serta produk yang dihasilkan. 

Tabel 4.15 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 8 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 33,3% Cukup Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 33,3% Cukup Baik 

3 SDN Cangkiran 01 0% Kurang 

4 SDN Tambangan 01 0% Kurang 

5 SDN Ngadirgo 03 0% Kurang 

 

 
Diagram 4.17 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 8 

 

Berdasarkan tabel 4.15 dan diagram 4.17 dapat diketahui bersama 

bahwa dalam kegiatan elaborasi indikator ke-8 yaitu memfasilitasi 

peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk 

yang dihasilkan semua guru berada pada kategori cukup baik dan 

kurang. Kriteria cukup baik terlihat dari SDN Jatisari dan SDN 

Ngadirgo 01 dengan jumlah persentase yang sama yaitu 33,3%. 
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Kemudian tiga sekolah lain berada pada kriteria kurang karena sama 

sekali tidak menampakkan indikator ke-8 ini dalam pembelajaran. 

9. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

Tabel 4.16 

Persentase kegiatan elaborasi pada indikator 9 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 83,3% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 91,6% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 83,3% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.18 

Persentase Aspek Elaborasi Indikator 9 

 

Dari tabel 4.16 dan diagram 4.18 dapat diketahui bahwa 

kemampuan guru melaksanakan kegiatan elaborasi pada indikator ke-9 

memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik berada pada kriteria 

sangat baik. Dua sekolah mendapatkan jumlah persentase maksimal 
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100% yaitu SDN Jatisari dan SDN Ngadirgo 01. Satu sekolah 

mendapatkan persentase 91,6% yatu SDN Tambangan 01. Dua sekolah 

lain mendapatkan persentase 83,3% yaitu SDN Cangkiran 01 dan SDN 

Ngadirgo 03. 

4.1.1.3 Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Konfirmasi 

1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat maupun maupun hadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik. 

 

Tabel 4.17 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-1 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 75% Baik 

4 SDN Tambangan 01 77,7% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 75% Baik 

 

 

Diagram 4.19 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 1 
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Dari tabel 4.17 dan diagram 4.19 dapat diketahui bahwa dalam 

kegiatan konfirmasi indikator ke-1 yaitu memberikan umpan balik 

positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun 

hadiah terhadap keberhasilan peserta didik mempunyai dua kategori 

persentase yaitu sangat baik dan baik. SDN Jatisari, SDN Ngadirgo 01 

dan SDN tambangan 01 mendapatkan kriteria sangat baik dengan 

jumlah persentase masing-masing 100%, 100% dan 77,7%. Sedangkan 

SDN Cangkiran 01 dan SDN Ngadirgo 03 berada pada kategori baik 

dengan jumlah persentase keduanya 75%. 

 

 

 

 

 

2. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber. 

Tabel 4.18 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-2 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 83,3% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 97,2% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 75% Baik 

4 SDN Tambangan 01 83,3%  Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 75% Baik 
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Diagram 4.20 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 2 

 

Dilihat dari tabel 4.18 dan diagram 4.20 kita dapat mengetahui 

bahwa pada kegiatan konfirmasi indikator ke-2 yaitu memberikan 

konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui 

berbagai sumber, guru sudah memunculkannya dengan kriteria sangat 

baik dan baik. Tiga sekolah mendapatkan kriteria sangat baik yaitu 

SDN Jatisari dengan persentase 83,3%, SDN Ngadirgo 01 dengan 

persentase 97,2%, dan SDN Tambangan 01 dengan persentase 83,3%. 

Kemudian dua sekolah yang termasuk dalam kriteria baik adalah SDN 

Cangkiran 01 dan SDN Ngadirgo 03 dengan jumlah persentase yang 

sama yaitu 75%. 

3. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

Tabel 4.19 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-3 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 91,6% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 
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3 SDN Cangkiran 01 44,4% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 75% Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 91,6% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.21 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 3 

 

Dari tabel 4.19 dan diagram 4.21 dapat diketahui bahwa 

kemampuan guru melaksanakan kegiatan konfirmasi indikator ke-3 

yaitu memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan mendapatkan kategori yang 

bervariasi yaitu sangat baik, baik dan cukup baik. Sekolah yang 

mendapatkan kriteria sangat baik yaitu SDN Jatisari, SDN Ngadirgo 01 

dan SDN Ngadirgo 03. Kemudian SDN Tambangan 01 mendapatkan 

kriteria baik dengan persentase 75%. SDN Cangkiran 01 termasuk 

dalam kriteri cukup baik dengan jumlah persentase yang paling sedikit 

yaitu 44,4%. 

4. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. 
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Tabel 4.20 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-4 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 83,3% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 91,6% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 50% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 100% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 91,6% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.22 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 4 

 

Dilihat dari tabel 4.20 dan diagram 4.22 dapat diketahui bahwa 

jumlah persentase yang muncul dari indikator ke-4 bervariasi, kriteria 

yang muncul adalah sangat baik dan cukup baik. SDN Tambangan 01 

mendapatkan jumlah persentase tertinggi yaitu 100%. SDN Ngadirgo 

01 dan SDN Ngadirgo 03 berada pada posisi kedua dengan jumlah 

persentase yang sama yaitu 91,6%. SDN jatisari masih termasuk dalam 

kriteria sangat baik berada pada posisi ketiga dengan jumlah persentase 

83,3%. SDN Cangkiran 01 berada pada posisi terakhir dengan jumlah 

persentase 50% termasuk dalam kriteria cukup baik. 
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5. Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar. 

Tabel 4.21 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-5 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat baik 

2 SDN Ngadirgo 01 91,6% Sangat baik 

3 SDN Cangkiran 01 77,7% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 100% Sangat baik 

5 SDN Ngadirgo 03 100% Sangat baik 

 

 
Diagram 4.23 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 5 

 

Menurut tabel 4.21 dan diagram 4.23 dapat diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan kegiatan konfirmasi indikator ke-5 yaitu guru 

berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 
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pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar, semua sekolah berada pada 

kriteria sangat baik. SDN Jatisari, SDN Tambangan 01 dan SDN 

Ngadirgo 03 mendapatkan jumlah persentase maksimal yaitu 100%, 

kemudian SDN Ngadirgo 01 mendapatkan jumlah persentase 91,6%. 

SDN Cangkiran 01 mendapatkan jumlah persentase 77,7%. 

6. Membantu menyelesaikan masalah. 

Tabel 4.22 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-6 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 100% Sangat Baik 

4 SDN Tambangan 01 91,6% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 100% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.24 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 6 

Dari tabel 4.22 dan diagram 4.24 dapat kita ketahui bahwa dalam 

kegiatan konfirmasi indikator ke-6 yaitu guru membantu 
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menyelesaikan masalah, terlihat bahwa kriteria persentase berada pada 

kategori sangat baik. Dengan persentase minimal yaitu 91,6% untuk 

SDN Tambangan 01 dan lainnya memperoleh persentase maksimal 

yaitu 100%. 

7. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi. 

Tabel 4.23 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-7 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 91,6% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 41,6% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 66,6% Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 83,3% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.25  

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 7 

 

Berdasarkan tabel 4.23 dan diagram 4.25 dapat kita lihat bersama 

bahwa ada berbagai macam kriteria hasil yang didapat dalam kegiatan 

konfirmasi indikator ke-7 yaitu memberi acuan agar peserta didik dapat 
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melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Kriteria yang didapat yaitu 

sangat baik, baik dan cukup baik. SDN Ngadirgo 01 mendapatkan 

jumlah persentase tertinggi yaitu 100%. SDN jatisari berada di urutan 

kedua dengan jumlah pesentase 91,6%. SDN Ngadirgo 03 berada di 

posisi ketiga dengan jumlah persentase 83,3%. SDN Tambangan 01 

mendapatkan kriteria baik dengan jumlah persentase 66,6% berada 

pada posisi keempat. SDN Cangkiran 01 berada pada posisi terakhir 

dengan jumlah persentase 41,6% termasuk dalam kriteria cukup baik. 

8. Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. 

Tabel 4.24 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-8 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 91,6% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 88,8% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 50% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 91,6% Sangat Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 83,3%  Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.26 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 8 
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Berdasarkan tabel 4.24 dan diagram 4.26 dapat kita ketahui 

bahwa dalam pelaksanaan kegiatan konfirmasi indikator ke-8 yaitu 

memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, ada empat sekolah 

yang berada pada kriteria sangat baik yaitu SDN Jatisari, SDN 

Ngadirgo 01, SDN Ngadirgo 03 dan SDN Tambangan 01 dengan 

persentase masing-masing 91,6%, 88,8%, 83,3% dan 91,6%. Kemudian 

satu sekolah berada pada kriteria cukup baik yaitu SDN Cangkiran 01 

yang memperoleh jumlah persentase 50%. 

9. Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

 

Tabel 4.25 

Persentase kegiatan kofirmasi pada indikator ke-9 

No Sekolah Persentase Kriteria 

1 SDN Jatisari 91,6% Sangat Baik 

2 SDN Ngadirgo 01 91,6% Sangat Baik 

3 SDN Cangkiran 01 44,4% Cukup Baik 

4 SDN Tambangan 01 69,4% Baik 

5 SDN Ngadirgo 03 100% Sangat Baik 
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Diagram 4.27 

Persentase Aspek Konfirmasi Indikator 9 

 

Dilihat dari tabel 4.25 dan diagram 4.27 dapat kita ketahui bahwa 

dalam kegiatan konfirmasi indikator ke-9 yang mengatakana bahwa 

guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, ada 3 jenis kriteria yang 

terlihat, yaitu sangat baik, baik dan cukup baik. Tiga sekolah 

mendapatkan kriteria sangat baik yaitu SDN Jatisari, SDN Ngadirgo 01 

dan SDN Ngadirgo 03. Satu sekolah mendapatkan kriteria baik yaitu 

SDN Tambangan 01 dan satu sekolah mendapatkan kriteria cukup baik 

yaitu SDN cangkiran 01. SDN Ngadirgo 03 mendapatkan jumlah 

persentase tertinggi yaitu 100%. 

 

 

4.1.2 Penyajian Data Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan 

Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi Berdasarkan Angket dan 

Wawancara Guru Kelas 

4.1.2.1 Angket 

a. Data Angket Guru SDN Tambangan 01 

Tabel 4.26 

Data Angket Guru SDN Tambangan 01   

Kelas Skor Persentase 

1 2 3 4 

I 

Sugiharti 

- - 13 10 79

92
 x 100% = 85,8% 

II 

Budiharso 

- - 8 15 84

92
 x 100% = 91,3% 

III 

Farah Adawiyah 

Fatmawati 

2 4 14 3 64

92
 x 100% = 69,6% 
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b. Data Angket Guru SDN Ngadirgo 01 

Tabel 4.27 

Data Angket Guru SDN Ngadirgo 01  

 

Kelas Skor Persentase 

1 2 3 4 

I 

Suwartini 

3 2 9 10 74

92
 x 100% = 80,4% 

II 

Joko Prawoto 

3 2 15 3 64

92
 x 100% = 69,6% 

III 

Rita Kusumastuti 

- - - 23 92

92
 x 100% = 100% 

 

 

 

 

 

 

 

c. Data Angket Guru SDN Cangkiran 01 

 Tabel 4.28 

Data Angket Guru SDN Cangkiran 01  

 

Kelas Skor Persentase 

1 2 3 4 

I 

Siti Rohmining 

1 2 11 9 74

92
 x 100% = 80,4% 

II 

Anik 

Cahyaningsih 

- 2 8 13 80

92
 x 100% = 86,9% 

III 

Bandiyah 

5 10 8 - 49

92
 x 100% = 53,3% 

 

d. Data Angket Guru SDN Jatisari 

 Tabel 4.29 

Data Angket Guru SDN Jatisari dalam  Pelaksanaan Kegiatan 

Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

 

Kelas Skor Persentase 

1 2 3 4 
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I 

Hening S. 

- 2 11 10 77

92
 x 100% = 83,7% 

II 

Kun Farida S. 

- 2 13 8 75

92
 x 100% = 81,5% 

III 

Sumarni 

- - - 23 92

92
 x 100% = 100% 

 

e. Data Angket Guru SDN Ngadirgo 03 

Tabel 4.30 

Data Angket Guru SDN Ngadirgo 03 dalam  Pelaksanaan 

Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Kelas Skor Persentase 

1 2 3 4 

I 

Hadiyah 

1 7 13 2 62

92
 x 100% = 67,4% 

II 

Maria Ani 

2 7 6 8 66

92
 x 100% = 71,7% 

III 

Siti Nurmanah 

- 1 14 8 76

92
 x 100% = 82,6% 

 

 
 

Diagram 4.28 

Data Angket Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi oleh 

Guru Kelas 

 

Berdasarkan tabel 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 dan diagram 4.28 dapat 

kita ketahui bahwa dari 15 guru yang menjadi sampel penelitian, ada guru yang 

mengisi angket dengan skor 100%, artinya guru tersebut telah melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan sempurna. Skor 100% 
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didapatkan dari skor maksimal dalam setiap indikator. Namun, ada juga guru 

yang mengisi angket dibawah 60% yaitu 53,3%. Guru tersebut mengisi angket 

dengan jumlah 53,3 % karena merasa bahwa dirinya belum cukup maksimal 

dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi ketika 

pembelajaran berlangsung. Ada sedikit perbedaan antara lembar observasi yang 

peneliti dengan angket yang diisi oleh guru, perbedaan tersebut dikarenakan 

setiap guru tidak selalu menyadari apakah kemampuan yang dimilikinya dalam 

melakukan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran 

sudah maksimal atau belum. Namun, ada juga guru yang memang sudah 

menyadari kemampuannya pada batas yang mana. Oleh karena itu diperlukan 

adanya peskoran yang dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah kepada 

guru kelas agar guru tau seberapa besar kemampuannya dan dengan begitu guru 

yang kurang maksimal dalam mengajar dapat memperbaikinya di kemudian 

hari.   

4.1.2.2 Wawancara 

1. Kesimpulan wawancara dengan guru kelas 1,2 dan 3 di SDN 

Tambangan 01 

Dari hasil wawancara dengan ibu Sugiharti selaku guru 

kelas 1 peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beliau tidak 

selalu mengikuti aturan paten dalam RPP. Beliau melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi secara fleksibel/ luwes 

tergantung situasi dan kondisi anak, jadi apa yang guru lakukan tidak 

harus sama persis dengan apa yang tercantum pada RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Ibu Sugiharti mengeksplorasi 
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pengetahua peserta didik di awal pembelajaran dengan pertanyaan-

pertanyaan yang menyangkut materi pembelajaran. Beliau juga 

menggunakan lingkungan sekitar sebagai contoh/ sumber belajar. 

Penugasan yang diberikn kepada peserta didik biasanya lebih sering 

ke arah tugas individu, karena menuurut beliau kelas 1 masih belum 

cukup siap dan stabil jika dimasukkan dalam tugas kelompok. 

Namun, jika dalam materi pembelajaran dibutuhkan suatu 

kelompok-kelompok kecil dalam pelaksanaannya maka guru juga 

akan melakukan pembagian kelompok. Ibu Sugiharti selalu 

memberikan skor untuk setiap penugasan yang diberikan oleh anak, 

peskoran yang dilakukan tidak hanya untuk mengukur kepandaian 

anak tetapi juga untuk menghargai hasil kerja anak. Pemberian skor 

juga diharapkan dapat membangkitkan semangat peserta didik agar 

lain kali dapat berusaha dan belajar lebih giat lagi untuk 

mendapatkan skor yang baik. 

Menurut bapak Budiharso selaku guru kelas 2 setiap 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi memiliki karakteristik 

masing-masing.  Menurut beliau kegiatan eksplorasi mempunyai ciri 

khas utama yaitu merangsang pengetahuan peserta didik dengan 

pertanyaan, kemudian kegiatan elaborasi mempunyai ciri khas 

dalam pelaksanaannya selalu ada kegiatan untuk menguji sejauh 

mana materi yang dimengerti oleh peserta didik. Sedangkan kegiatan 

konfirmasi merupakan suatu kegiatan akhir yang harus dilaksanakan 

setelah melaksanakan kegiatan elaborasi. Menurut bapak Budiharso 



128 
  

   
 

guru tidak bisa sepenuhnya melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dengan sempurna, semua tergantung 

dengan kondisi peserta didik itu sendiri. Media yang paling sering 

digunakan oleh bapak Budiharso dalam pembelajaran adalah buku 

paket dan papan tulis. Penugasan yang diberikan biasanya dalam 

bentuk tugas individu, tugas kelompok dan pekerjaan rumah. Cara 

beliau menumbuhkan kebanggan dan rasa percaya diri peserta didik 

adalah dengan memberi skor pada setiap tugas yang diberikan. 

Menurut ibu Farah Adawiyah selaku guru kelas 3, kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi merupakan kegiatan yang 

berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Jika satu kegiatan 

diabaikan, maka tujuan pembelajaran tidak akan dicapai secara 

sempurna. Sebisa mungkin ibu Farah selalu selalu melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan seimbang. Ibu 

Farah biasanya melakukan kegiatan eksplorasi dengan menyanyikan 

sebuah lagu atau dengan memberikan berbagai pertanyaan yang 

mampu merangsang pengetahuan peserta didik. Beliau biasanya 

menggunakan media-media yang menarik tetapi mudah didapatkan 

oleh peserta didik, sehingga media yang digunakan oleh peserta 

didik untuk belajar tidak memberatkan peserta didik. Untuk 

penugasan yang diberikan kepada peserta didik ada tiga jenis tugas, 

yaitu tugas kelompok, tugas individu dan pekerjaan rumah. 

Pemberian tugas juga tergantung dengn materi yang diajarkan. 



129 
  

   
 

2. Kesimpulan wawancara dengan guru kelas 1,2 dan 3 di SDN 

Ngadirgo 01 

Dari perbincangan dengan ibu Suwartini selaku guru kelas 

1, beliau menyampaikan bahwa kegiatan eksplorasi merupakan 

kegiatan menggali informasi pengetahuan peserta didik sebelum inti 

pembelajaran disampaikan. Kegiatan elaborasi merupakan kegiatan 

pusat penyampaian materi yang akan diajarkan. Sedangkan kegiatan 

konfirmasi merupakan kegiatan yang harus guru lakukan untuk 

memastikan bahwa peserta didik sudah memahami materi 

pembelajaran. Kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi di kelas 1 adalah 

kondisi peserta didik yang begitu hiperaktif, sehingga kadangkali 

guru melaksanakan kegiatan eksplorasi tidak sama persis seperti 

yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tetapi 

dengan menambahkan kegiatan yang diperlukan. Ibu Suwartini 

menggunkan media-media yang nyata/ konkret dalam pembelajaran, 

karena beliau mengakui bahwa peserta didik kelas rendah jika hanya 

dijelaskan tanpa menggunakan contoh secara nyata akan sulit 

mengerti dan memahaminya. Penugasan yang sering ibu Suwartini 

berikan adalah tugas individu, tugas kelompok dan pekerjaan rumah. 

Bapak Joko Prawoto selaku guru kelas 2 SDN Ngadirgo 01 

mengatakan bahwa beliau tidak selalu menggunkaan kegiatan 

eksporasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajarannya. Semua 

tergantung dengan situasi dan kondisi peserta didik sendiri. Jika 
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waktu pembelajaran hanya singkat karena ada kegiatan olahraga atau 

kegiatan lainnya, maka guru akan langsung melaksanakan kegiatan 

inti pembelajaran atau kegiatan elaborasi. Namun, sebisa mungkin 

beliau selalu melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi sesuai di rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

telah disusun sebelumnya. Kegiatan eksplorasi yang sering bapak 

Joko laksanakan adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

yang dapat merangsang pengetahuan yang dimiliki peserta didik. 

Kadang beliau juga sering melaksanakan kegiatan awalan berupa 

senam pernafasan yang dapat melancarkan peredaran darah peserta 

didik, sehingga peserta didik bisa berkonsentrasi dengan baik tanpa 

rasa kantuk. 

Menurut ibu Rita selaku guru kelas 3, kegiatan eksplorasi 

merupakan kegiatan yang dapat mengeksplore atau menggali 

pengetahuan peserta didik sebelum inti pembelajaran disampaikan. 

Sedangkan kegiatan elaborasi merupakan inti dari sebuah 

pembelajaran, dimana kegiatan terbanyak ada pada tahap tersebut. 

Kegiatan konfirmasi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan 

sebagai kesimpulan dari kegiatan eksplorasi dan elaborasi yang telah 

dilakukan sebelumnya. Keulitan yang beliau alami dalam 

pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi adalah 

dari pelaksanakan kegiatan tematik itu sendiri. Ibu Rita mengatakan 

demikian karena ada saat dimana beberapa materi pembelajaran 

sangat berbeda jauh dan sulit untuk disatukan menjadi satu tema 
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khusus. Ibu Rita mengeksplorasi pengetahuan peserta didik dengan 

mengikuti perkembangan kondisi peserta didik, karena seorang guru 

kelas otomatis akan mengetahui tahapan perkembangan masing-

masing peserta didik. Jika beliau sudah tau perkembangan peserta 

didik maka beliau akan mencari cara terbaik untuk mengeksplorasi 

pengetahuan peserta didik tersebut. Untuk penugasan, ibu Rita 

memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pembelajaran yang 

sering dipelajari oleh peserta didik. Penugasan bisa berupa teori 

maupun praktik. 

3. Kesimpulan wawancara dengan guru kelas 1,2 dan 3 di SDN 

Cangkiran 01 

Dalam wawancara dengan ibu Siti Rohmining selaku guru 

kelas 1 SDN Cangkiran 01, beliau mengatakan bahwa kegiatan 

eksplorasi berfungsi untuk menggali kemampuan dasar peserta 

didik. Kegiatan elaborasi memiliki karakteristik utama peserta didik 

dikenai suatu kegiatan yang dapat membuat peserta didik berpikir 

dan menganalisis, kegiatan elaborasi cenderung terfokus pada 

pemberian tugas-tugas baik individu maupun kelompok. Sedangkan 

konfirmasi digunakan sebagai umpan balik dalam kegiatan elaborasi 

yang telah dilakukan sebelumnya. Hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi adalah waktu dan 

kondisi peserta didik. Kadang jika materi yang diajarkan terlalu 

banyak , melaksanakan kegiatan eksplorasi cukup memakan waktu 
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tersendiri. Jadi, ketika hal tersebut terjadi, ibu Siti tetap 

melaksanakan kegiatan eksplorasi tetapi hanya secara singkat. 

Menurut ibu Anik Cahyaningsih selaku guru kelas 2, 

kegiatan eksplorasi merupakan kegiatan dimana guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas tentang materi yang akan 

dipelajari. Kegiatan elaborasi merupakan kegiatan dimana guru 

memfasilitasi peserta didik untuk mengetahui materi lebih luas, baik 

dengan penugasan ataupun cara lain. Sedangkan kegiatan konfirmasi 

merupakan kegiatan dimana guru memberikan umpan balik bersama 

peserta didik terkait pembelajaran yang dilakukan. Ibu Anik 

mengakui bahwa beliau tidak selalu melaksanakan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi seperti pada rencana 

pelaksanaan pembelajaran, tetapi pelaksanaannya tergantung situasi 

dan kondisi. Untuk penugasan, ibu Anik selalu memberikan 

penugasan terkait materi pembelajaran yang diajarkan. 

Menurut ibu Bandiyah selaku guru kelas 3, karakteristik 

kegiatan eksplorasi adalah dengan memberikan suatu pengetahuan 

awal kepada peserta didik sebelum pembelajaran inti dimulai. 

Kegiatan elaborasi menurut beliau adalah suatu kegiatan utama yang 

harus dilaksanakan dalam kegiatan inti. Sedangkan kegiatan 

konfirmasi adalah kegiatan pengambilan kesimpulan setelah 

kegiatan elaborasi terselesaikan. Kendala yang dihadapi oleh ibu 

Bandiyah dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi adalah peserta didik kelas 3 itu sendiri. Ibu Bandiyah 
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mengatakan bahwa peserta didik kelas 3 sangat sulit diarahkan dan 

dikendalikan. Untuk media yang sering digunakan oleh ibu 

Bandiyah adalah buku paket dan papan tulis. Beliau juga selalu 

memberikan tugas kepada peserta didiknya berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Tugas yang diberikan biasanya dalam bentuk 

menulis halus, mengerjakan soal latihan atau mengerjakan pekerjaan 

rumah (PR). 

4. Kesimpulan wawancara dengan guru kelas 1,2 dan 3 di SDN Jatisari 

Menurut ibu Hening selaku guru kelas 1 di SDN jatisari, di 

kelas 1 kegiatan eksplorasi cenderung hanya tanya-jawab antara 

guru dan peserta didik karena untuk penggalian informasi di kelas 1 

yang paling mudah adalah dengan tanya-jawab materi pelajaran. 

Untuk kegiatan elaborasi, guru lebih sering memberikan penugasan 

secara individu, karena kelas 1 masih belum terlalu siap jika 

diberikan tugas kelompok. Namun, jika materi benar-benar 

memungkinkan untuk penugasan kelompok maka guru akan 

memberikan tugas kelompok. Dalam kegiatan konfirmasi guru 

sering memberikan penjelasan lebih rinci tentang materi yang 

dibahas, dalam penjelasan tersebut guru mengajak peserta didik 

untuk mengkonfirmasi pembelajaran yang telah dibahas. 

Menurut ibu Kun Farida selaku guru kelas 2, kegiatan 

eksplorasi merupakan kegiatan yang digunakan sebagai bentuk 

penggalian informasi oleh peserta didik sebelum pembelajaran 

dimulai. Kegiatan elaborasi merupakan kegiatan inti pembelajaran 
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yang dilaksanakan setelah kegiatan eksplorasi. Sedangkan kegiatan 

konfirmasi merupakan kegiatan bagian akhir dalam sebuah kegiatan 

inti pembelajaran, yang dalam kegiatan tersebut guru bersama 

peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari. Menurut ibu Kun Farida hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi adalah batasan waktu 

pembelajaran. Kadang-kadang beliau terlalu bersemangat 

melaksanakan kegiatan elaborasi dan ketika waktu sudah habis 

beliau belum melaksanakan kegiatan konfirmasi. Untuk 

menanggulangi hal tersebut ibu Farida selalu melihat ke arah jam 

untuk membagi waktu secara tepat.  

Ibu Sumarni selaku guru kelas 3 SDN Jatisari merupakan 

guru yang sangat profesional. Terbukti dari peserta didik-peserta 

didik kelas kelas 3 yang sangat patuh pada aturan yang beliau buat. 

Menurut ibu Sumarni, kegiatan eksplorasi memiliki ciri khas yaitu 

pada kegiatannya melibatkan peserta didik. Kegiatan eksplorasi 

dapat berupa pemberian pertanyaan dn lain sebagainya. Kegiatan 

elaborasi memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya selalu berakhir 

dengan pengujian pemahaman peserta didik terkait dengan materi 

pembelajaran. Biasanya kegiatan pengujian pemahaman berupa 

kegiatan penugasan individu maupun kelompok. Tugas yang 

diberikan dapat berupa tugas tertulis maupun praktek. Kegiatan 

konfirmasi memiliki ciri khas dalam pelaksanaannya mengulas balik 
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materi pembelajaran yang sebelumnya sudah dibahas agar lebih jelas 

dan rinci. 

5. Kesimpulan wawancara dengan guru kelas 1,2 dan 3 di SDN 

Ngadirgo 03 

Ibu Hadiyah merupakan guru kelas 1 di SDN Ngadirgo 03. 

Menurut beliau kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang berkesinambungan 

dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam 

pelaksanaannya kegiatan eksplorasi berfungsi sebagai kegiatan awal 

yang dapat merangsang pengetahuan dasar yang dimiliki oleh 

peserta didik. Kegiatan elaborasi merupakan kegiatan utama yang 

dijadikan sebagai pusat pembelajaran dalam kegiatan inti. 

Sedangkan kegiatan konfirmasi merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan di akhir kegiatan intiyang berfungsi sebagai penjelas 

dan pelengkap dalam kegiatan inti. Jika ada salah satu kegiatan yang 

tidak dilaksanakan maka pembelajaran yang terjadi tidak akan 

berjalan maksimal. Ibu Hadiyah  selalu menggunakan rencana 

pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan dalam pengajarannnya di 

kelas. 

Menurut ibu Maria selaku guru kelas 2, kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi merupakan kegiatan yang sama-sama 

penting. Ketiga kegiatan tersebut tidak dapat dipecah-pecah menjadi 

bagian-bagian tersendiri. Kegiatan eksplorasi dan elaborasi tanpa 

kegiatan konfirmasi tidak akan berjalan seimbang, kegiatan 
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elaborasi dan konfirmasi tanpa kegiatan eksplorasi juga tidak dapat 

berjalan dengan baik begitupun sebaliknya. Setiap kegiatan 

memiliki karakteristik dan manfaat masing-masing. Menurut ibu 

Maria pelaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

ada pada waktu pembelajaran. Jika ibu Maria terlalu sibuk dengan 

kegiatan elaborasi maka kegiatan konfirmasi hanya akan 

mendapatkan sedikit waktu. Beliau selalu memberikan penugasan 

yang sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan.  

Menurut ibu Siti Nurmanah selaku guru kelas 3, kegiatan 

eksplorasi mempunyai karakteristik utama dalam pelaksanaannya 

peserta didik mengungkapkan apa yang ia ketahui tentang materi 

yang akan dipelajari nantinya. Kegiatan elaborasi mempunyai 

karakteristik utama peserta didik akan mendapatkan materi secara 

lengkap dan penuh dengan berbagai kegiatan yang dilakukan selama 

pembelajaran. Kemudian kegiatan konfirmasi mempunyai ciri khas 

utama dalam pelaksanaannya dilakukan sebagai peyimpulan dan 

penyempurnaan suatu pembelajaran. Hal yang beliau lakukan untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi adalah dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran. Model pembelajaran yang sering beliau gunakan 

tidak selalu sama tergantung dari materi yang diajarkan. Media yang 

paling sering digunakan adalah papn tulis dan buku pelajaran/ buku 

paket. 
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4.1.3 Penyajian Data Respon Peserta didik tentang Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Adapun gambaran respon peserta didik terhadap kemampuan guru 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran 

tematik berbasis KTSP di sekolah dasar kecamatan Mijen kota Semarang adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.31 

Persentase Respon Peserta didik tentang Kemampuan Guru Melaksanakan 

Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi Secara Umum 

 

 

SDN Tambangan 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 11 10 13 34 34

48
x100%=70,83% 

2 13 13 15 41 41

48
x100%=85,41% 

3 16 16 16 48 48

48
x100%=100% 

SDN Ngadirgo 01 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 15 15 16 46 46

48
x100%=95,87% 

2 12 12 13 37 37

48
x100%=77,08% 

3 16 16 16 48 48

48
x100%=100% 
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SDN Cangkiran 01 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 12 12 12 36 36

48
x100%=75% 

2 11 11 10 32 32

48
x100%=66,6% 

3 7 7 7 21 21

48
x100%=43,75% 

SDN Jatisari 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 11 11 11 33 33

48
x100%=68,75% 

2 12 11 11 34 34

48
x100%=70,83% 

3 16 16 16 48 48

48
x100%=100% 

SDN Ngadirgo 03 

Kelas 

 

Jumlah Indikator yang Muncul 

Jumlah 
Jumlah dalam 

persen Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1 11 11 11 33 33

48
x100%=68,75% 

2 12 13 12 37 37

48
x100%=77,08% 

3 13 16 13 42 42

48
x100%=87,5% 
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Diagram 4.29 

Respon Peserta didik terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Secara Umum 

Berdasarkan tabel 4.31 dan diagram 4.29 dapat kita ketahui bahwa 

respon peserta didik dengan persentase terbanyak yaitu 100% terlihat di kelas 3 

SDN Tambangan 01, Ngadirgo 01 dan SDN Jatisari. Sedangkan skor persentase 

terendah dengan persentase 43,75% terlihat di kelas 3 SDN cangkiran 01.  Untuk 

lebih jelasnya berikut di bawah ini merupakan perincian respon peserta didik 

terhadap kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi menurut masing-masing indikator : 

 

 

Tabel 4.32 
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01
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Persentase Respon Peserta didik tentang Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator  
Indikator SDN 

Tambangan 

01 

SDN 

Ngadirgo 

01 

SDN 

Cangkiran 

01 

SDN 

Jatisari 

SDN 

Nagdirgo 

03 

1 97,2% 100% 86,1% 100% 100% 

2 83,3% 88,86% 66,6% 83,3% 83,3% 

3 74,96% 75% 19,43% 50% 33,3% 

4 86,1% 100% 75% 86,1% 94,43% 

 

 
Diagram 4.30 

Persentase Respon Peserta didik tentang Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator  

 

Dilihat dari tabel 4.32 dan diagram 4.30 dapat diketahui ada 4 indikator 

yang menjadi peskoran respon peserta didik. Indikator 1 yaitu kesiapan peserta 

didik mengikuti pembelajaran, indikator 2 yaitu memperhatikan acuan yang 

diberikan guru, indikator 3 yaitu memperhatikan instruksi guru dalam 

menggunakan alat bantu pembelajaran dan indikator 4 yaitu memperhatikan 

kesimpulan materi pembelajaran. 

Dari tabel 4.32 dan diagram 4.30 dapat disimpulkan bahwa indikator 

yang memeperoleh persentase tertinggi yaitu indikator ke-1 dan indikator yang 

mendapatkan persentase terendah terlihat pada indikator ke-3. Pada indikator ke-1 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4
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SDN Jatisari SDN Ngadirgo 03
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sekolah yang mendapatkan skor tertinggi yaitu SDN Ngadirgo 01, SDN Jatisari dan 

SDN Ngadirgo 03 dengan persentase 100%. Pada indikator ke-2 SDN Ngadirgo 01 

memperoleh skor tertinggi dengan persentase 88,86%. Kemudian pada indikator 

ke-3 SDN Ngadirgo 01 juga memperoleh skor tertinggi yaitu 75%. Untuk indikator 

ke-4 SDN Nagdirgo 01 juga memperoleh skor tertinggi dengan persentase 100%. 

Adanya kecenderungan hasil penelitian tersebut juga berkaitan dengan 

perbandingan hasil penghitungan penelitian di SD kecamatan Ngaliyan pada 

masing-masing indikator yang akan dijelaskan  berikut ini: 

1. Indikator kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran 

Tabel 4.33 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator ke-1 

Nama Sekolah Persentase Kategori 

SDN Tambangan 

01 

97,2% Sangat Baik 

SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

SDN Cangkiran 01 86,1% Sangat Baik 

SDN Jatisari 100% Sangat Baik 

SDN Ngadirgo 03 100% Sangat Baik 
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Diagram 4.31 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator ke-1 

 

Dari tabel 4.33 dan diagram 4.31 dapat kita ketahui bahwa 

respon peserta didik tentang kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi menurut indikator k-1 

berada pada kriteri sangat baik. SDN Ngadirgo 01, SDN Jatisari dan 

SDN Ngadirgo 03 memperoleh skor persentase tertinggi yaitu 

100%. SDN Tambangan 01 memperoleh skor persentase 97,20% 

dan berada pada skor persentase terendah yaitu SDN Cangkiran 01 

dengan persentase 86,10%. 

 

 

 

 

 

 

SDN
Tambangan

01

SDN
Ngadirgo 01

SDN
Cangkiran
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SDN Jatisari SDN
Ngadirgo 03
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100% 100%

INDIKATOR  1

SDN Tambangan 01 SDN Ngadirgo 01 SDN Cangkiran 01

SDN Jatisari SDN Ngadirgo 03
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2. Indikator memperhatikan acuan yang diberikan guru 

Tabel 4.34 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator ke-2 

 

Nama Sekolah Persentase Kategori 

SDN Tambangan 01 83,3% Sangat Baik 

SDN Ngadirgo 01 88,86% Sangat Baik 

SDN Cangkiran 01 66,6% Baik 

SDN Jatisari 83,3% Sangat Baik 

SDN Ngadirgo 03 83,3% Sangat Baik 

 

 

 
Diagram 4.32 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan 

Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan 

Konfirmasi Menurut Indikator ke-2 

 

Berdasarkan tabel 4.34 dan diagram 4.32 dapat dilihat 

bahwa persentase respon peserta didik terhadap kemampuan guru 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

menurut indikator ke-2 yaitu memperhatikan acuan yang diberikan 

SDN
Tambangan

01

SDN
Ngadirgo 01

SDN
Cangkiran

01

SDN Jatisari SDN
Ngadirgo 03

83,30% 88,86%

66,60%

83,30% 83,30%

INDIKATOR  2

SDN Tambangan 01 SDN Ngadirgo 01 SDN Cangkiran 01

SDN Jatisari SDN Ngadirgo 03
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guru, empat sekolah termasuk dalam kriteria sangat baik yaitu SDN 

Ngadirgo 01, SDN Jatisari, SDN Tambangan 01 dan SDN Ngadirgo 

03. Satu sekolah termasuk dalam kriteria baik yaitu SDN Cangkiran 

01. SDN Ngadirgo 01 mendapatkan jumlah persentase tertinggi 

yaitu 88,86%. SDN Jatisari, SDN Tambangan 01, SDN Ngadirgo 03 

mendapatkan jumlah persentase yang sama yaitu 83,3%. SDN 

Cangkiran mendapatkan jumlah persentase terendah yaitu 66,6%. 

3. Indikator memperhatikan instruksi guru dalam menggunakan alat 

bantu pembelajaran 

Tabel 4.35 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator ke-3 

Nama Sekolah Persentase Kategori 

SDN Tambangan 01 74,96% Baik 

SDN Ngadirgo 01 75% Baik 

SDN Cangkiran 01 19,43% Kurang Baik 

SDN Jatisari 50% Cukup Baik 

SDN Ngadirgo 03 33,3% Cukup Baik 
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Diagram 4.33 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator ke-3 

 

Dilihat dari tabel 4.35 dan diagram 4.33 dapat diambil 

kesimpulan bahwa dari indikator k-3 dalam respon peserta didik 

tentang kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi  paling sedikit terlihat dalam pembelajaran 

dibandingkan dengan indikator lainnya. Dalam diagram 

tergambarkan bahwa persentase tertinggi ada pada SDN Ngadirgo 

01 dengan persentase 75% dan termasuk dalam kriteria baik. 

Kemudian untuk persentase terendah terlihat dari SDN cangkiran 01 

dengan persentase hanya 19,43% dengan kriteria kurang baik. 
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4. Indikator memperhatikan kesimpulan materi pembelajaran 

 

Tabel 4.36 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan Guru 

Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi 

Menurut Indikator ke-4 

Nama Sekolah Persentase Kategori 

SDN Tambangan 01 86,1% Sangat Baik 

SDN Ngadirgo 01 100% Sangat Baik 

SDN Cangkiran 01 75% Baik 

SDN Jatisari 86,1% Sangat Baik 

SDN Ngadirgo 03 94,43% Sangat Baik 

 

 
Diagram 4.34 

Persentase Respon Peserta didik Terhadap Kemampuan 

Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan 

Konfirmasi Menurut Indikator ke-4 

 

Dilihat dari tabel 4.36 dan diagram 4.34 dapat kita ketahui 

bahwa pada respon peserta didik menurut indikator ke-4 yang berada 

pada persentase tertinggi yaitu SDN Ngadirgo 01 dengan persentase 

100%. Sedangkan persentase terendah terdapat pada SDN 

Cangkiran 01 

SDN
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01

SDN
Ngadirgo 01

SDN
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01

SDN Jatisari SDN
Ngadirgo 03
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4.1.4 Penyajian Data Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan 

Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi Berdasarkan Angket dan 

Wawancara Kepala Sekolah 

4.1.4.1 Angket Kepala Sekolah 

Berikut adalah peskoran rata-rata dari kepala sekolah untuk angket kinerja guru : 

Tabel 4.37 

Peskoran Rata-Rata Angket Kinerja Guru 

No Aspek yang diskor Skor 

A      Kompetensi Pedagogik  

1. Kemampuan mengenal peserta didik yang 

mengikuti pembelajarannya 

4 

2. Kemampuan memeperlakukan peserta didik 

sesuai dengan ciri-cirinya 

3 

3. Kesiapan memberikan pelajaran 4 

4. Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan 

pembelajaran 

3 

5. Kemampuan menghidupkan suasanan kelas 3 

6. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran 3 

7. Keanekaragaman cara peskoran hasil belajar 

peserta didik 

3 

8. Pemberian umpan balik tergadap tugas 4 

9. Kesesuaian materi ujian/tugas dengan tujuan 

pembelajaran 

4 

Skor A 31 

B      Kompetensi Profesional  

10. Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik 

secara tepat 

4 

11. 

 

Kemampuan menjawab pertanyaan peserta 

didik dengan jelas dan sesuai dengan 

permasalahan yang ditanyakan 

4 
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12. Kemampuan memberikan contoh yang relevan 

dengan materi yang diajarkan 

3 

13. Kemampuan menjelaskan keterkaitan 

bidang/topik yang diajarkan dengan 

bidang/topik lain 

4 

14. 

 

Kemampuan menjelaskan keterkaitan 

bidang/topik yang diajarkan dengan konteks 

kehidupan 

3 

Skor B 18 

C     Kompetensi Kepribadian  

15. Kemampuan mengendalikan diri dalam 

berbagai situasi dan kondisi 

4 

16. Santun kata dan tindakan 4 

17. Kewibawaan sebagai pribadi guru 4 

18. Kewibawaan dalam mengambil keputusan 4 

19. Kearifan dalam mengambil keputusan 4 

20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku 4 

21. Adil dalam memberlakukan peserta didik 4 

Skor C 28 

D     Kompetensi Sosial  

22. Kemampuan menyampaikan pendapat 4 

23. Kemampuan menerima kritik, saran, dan 

pendapat 

4 

24. Kemampuan bergaul dengan peserta didik 

maupun dengan rekan kerja 

4 

25. Toleransi terhadap keberagaman peserta didik 4 

Skor D 16 

Skor Total 93 

 



149 
  

   
 

 

Diagram 4.35 

Peskoran Rata-Rata Angket Kinerja Guru 

 

Berdasarkan tabel 4.37 dan diagram 4.35 dapat kita ketahui bahwa dari 

angket kinerja guru yang diisi oleh kepala sekolah, rata-rata skor yang diambil 

adalah 3 dan 4. Skor 3 termasuk dalam kriteria baik dan skor 4 termasuk dalam 

kategori sangat baik.  Sebagian besar kepala sekolah memberikan skor 4 untuk 

indikator 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Untuk 

indikator 2, 4, 5, 6, 7, 12 dan 14, rata-rata kepala sekolah memberikan skor 3. 

4.1.4.2 Wawancara Kepala Sekolah 

a. Kesimpulan wawancara kepala sekolah SDN Jatisari (Drs. Haryo 

Wicaksono, S.Pd) 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak 

kepala sekolah SDN Jatisari, yaitu bapak haryo Wicaksono dapat diketahui 

bahwa guru SDN Jatisari sudah memahami secara utuh penerapan konsep 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Beberapa guru memahami 

konsep-konsep tersebut dengan sangat baik. Setiap bulan sekali setiap guru 
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mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

melalui kegiatan rapat atau KKG. Seabagai kepala sekolah beliau selalu 

memberikan pengarahan atau sharing antar-guru tentang kegiatan 

pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal dan tanpa 

halangan. Jika ada masalah yang dihadapi oleh seorang guru, maka guru lain 

yang lebih mahir akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Bapak 

Haryo mengatakan bahwa setiap guru selalu membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) sebelum mengajar, tetapi kadang dalam pelaksanaan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi waktu yang tertera di dalam 

RPP tidak selalu sama dalam kenyataan dalam pembelajaran, semua 

tergantung dari kondisi peserta didik saat itu. Fasilitas yang ada di SDN 

Jatisari sudah cukup menunjang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi, tetapi karena jumlah peserta didik yang terlalu 

banyak, kelas 2 di SDN Jatisari masuk di siang hari setelah kelas 1 pulang 

sekolah. 

 

 

b. Kesimpulan wawancara kepala sekolah SDN Ngadirgo 01 (Endang 

Setiawan, S.Pd) 

Bapak Endang Setiawan merupakan kepala sekolah SDN Ngadirgo 01. 

Menurut bapak Endang, guru-guru SDN Ngadirgo 01 sudah memahami 

secara utuh penerapan konsep kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

Guru SDN Ngadirgo 01 sering mengikuti pelatihan tentang pengelolaan 

kegiatan belajar mengajar melalui rapat atau KKG. Untuk mendalamkan 
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pemahaman tentang kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, bapak 

Endang selaku kepala sekolah mengadakan rapat tentang kegiatan belajar 

mengajar. Kadang-kadang bapak Endang juga meminta guru-gurnya untuk 

ikut dalam acara seminar yang dapat menambah pengetahuan para guru. 

Sebagian besar guru telah merencanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi sebelum pembelajaran dilaksankan, rencana tersebut telah 

dituliskan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Jika kondisi 

sisw memungkinkan, kegiatan dalam RPP akan sama persis denga keadaan 

di lapangan ketika mengajar. Namun, jika kondisi sedikit tidak 

memngkinkan, guru akan menyiasati dengan kegiatan-kegiatan tambahan 

agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Guru-guru di SDN Ngadirgo 

01 terutama di kelas rendah mempunyai kreativitas yang tinggi. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas guru mengutamakan keaktifan peserta 

didik, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teacher center. 

 

c. Kesimpulan wawancara kepala sekolah SDN Cangkiran 01 (Paran Sariani, 

M.Pd) 

Hasil dari wawancara peneliti dengan kepala sekolah SDN Cangkiran 

01 yaitu ibu Paran Sariani dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar 

guru telah melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, 

hanya saja ada beberapa guru yang kurang bisa menguasai kegiatan tersebut. 

Kurangnya penguasaan guru dalam melaksankan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi disebabkan oleh ebrbagai faktor. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi adalah usia guru. Di SDN cangkiran 01 ada satu guru 
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yang usia kerjanya sudah hampir selesai (pensiun), guru tersebut 

melaksanakan pembelajaran tidak dengan maksimal. Untuk menambah 

pengetahuan para guru tentang kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi, ibu kepala sekolah sering mengadakan rapat atau memberikan 

kesempatan kepada guru untuk mengikuti seminar di luar sekolah. Setiap 

guru sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum 

pembelajaran dimulai. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 

bisa berjalan efketif jika situasi dan kondisi peserta didik memungkinkan, 

tetapi jika keadaan peserta didik tidak memungkinkan maka guru akan 

mencari cara lain untuk mengkondisikan peserta didik. 

d. Kesimpulan wawancara kepala sekolah SDN Tambangan 01 (Sri Maryuni 

S.Pd., M.Pd.) 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SDN Tambangan 01 

yaitu ibu Sri Maryuni dapat diambil kesimpulan bahwa guru-guru di SDN 

Tambangan 01 sudah menguasai kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dengan baik. Untuk menambah pengetahuan guru tentang 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi biasanya ibu Sri Maryuni 

mengadakan rapat atau dengan meminta para guru untuk mengikuti seminar 

nasional tentang kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Setiap guru 

selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebelum mulai 

mengajar. Guru sebisa mungkin melaksanakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan kegiatan yang telah dicantumkan dalam RPP. Fasilitas yang 

ada di SDN Tambangan 01 sudah cukup menunjang pelaksanaan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan baik. 
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e. Kesimpulan wawancara kepala sekolah SDN Ngadirgo 03 (Dwi Barniati 

Sabitin, S.Pd) 

 Menurut ibu Dwi Barniati selaku kepala sekolah SDN Ngadirgo 03, 

guru-guru di SDN Ngadirgo 03 merupakan guru-guru profesional terutama 

untuk kelas 5 dan 6. Guru-guru kelas tinggi dipilih yang terbaik untuk 

mempersiapkan ujian nasional. Sebagian besar guru telah melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan baik. Untuk 

menambah pengetahuan guru maka kepala sekolah memberikan 

kesempatan kepada para guru untuk emngikuti seminar yang berhubungan 

dengan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

 

 

 

4.1.5 Uji Keabsahan Data 

4.1.5.1 Uji Kredibilitas Data 

Kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan 

dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2010 : 372). 

a. Triangulasi sumber 

Penelitian ini mengambil sumber dari guru kelas I, II, dan II serta kepala 

sekolah masing-masing pada SDN Tambangan 01, SDN Ngadirgo 01, SDN 

Cangkiran, SDN Jatisari dan SDN Ngadirgo 03. Data dari guru kelas yang 

diperoleh dari lembar pengamatan kemampuan guru melaksanakan kegiatan 



154 
  

   
 

eksplorasi, elaborasi dan knfirmasi pada pembelajaran tematik berbasis ksp 

di sekolah dasar kecamatan mijen kota semarang. Sedangkan sumber dari 

kepala sekolah diperoleh melalui wawancara dan angket tentang 

keterampilan mengajar guru . 

b. Triangulasi teknik 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi/ 

pengamatan, wawancara, dokumentasi dan angket/ kuesioner.  

c. Triangulasi waktu 

Untuk menguji kredibililats data, peneliti melakukan pengecekan 

dengan pengamatan berulang-ulang sebanyak tiga kali pertemuan dalam 

waktu yang berbeda.  

 

4.1.5.2 Uji Tranferability 

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun laporan  dengan rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. 

4.1.5.3 Uji 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. Auditor di dalam penelitian ini adalah dosen 

pembimbing skripsi yaitu Drs. Sutaryono, M.Pd. (NIP.195708251983031015). 

Peneliti melakukan bimbingan dari pra penelitian, pada saat penelitian, setelah 

penelitian, hingga sampai pembuatan laporan penelitian. 

4.1.5.4 Uji Komfirmability 
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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. Peneliti meninjau keberhasilan penelitian 

melalui rumusan masalah yang telah disusun. 

Rumusan masalah yang pertama berkaitan dengan penguasaan guru 

dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 

pembelajaran tematik berbasis KTSP. Secara keseluruhan jumlah persentase yang 

didapatkan oleh semua sekolah termasuk dalam kriteria baik, bahkan ada dua 

sekolah termasuk dalam kriteria sangat baik. Sekolah yang mendapatkan kriteria 

jumlah persentase sangat baik yaitu SDN jatisari dan SDN Ngadirgo 01, sedangkan 

tiga sekolah lain yaitu SDN Cangkiran 01, SDN Tambangan 01 dan SDN Ngadirgo 

03 mendapatkan jumlah persentase dengan kriteria baik. 

Variasi kegiatan eksplorasi elaborasi dan konfirmasi yang digunakan 

guru dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi antara guru 

satu dengan guru lain berbeda-beda. Setiap guru memiliki kegiatan andalan masing-

masing. Beberapa guru melaksanakan variasi dengan sangat baik dan menakjubkan. 

Ibu Rita guru kelas 3 di SDN ngadirgo 01 sering mengembangkan kreativitas dalam 

mengajarnya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dengan baik, misalnya ibu 

Rita mengajak peserta didik belajar sambil berjalan-jalan di pasar depan sekolah, 

kemudian di lain hari beliau mengajak peserta didiknya belajar bangun datar 

sekaligus berkreasi dengan kertas lipat, dan masih banyak lagi variasi lainnya yang 

digunakan. Contoh lainnya adalah ibu Sumarni selaku guru kelas 3 di SDN Jatisari, 

beliau melakukan kegiatan eksplorasi dan konfirmasi dengan sangat menarik. 
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Kegiatan eksplorasi yang dilakukan ibu Sumarni biasanya dengan melaksanakan 

sarapan pagi sebelum kegiatan elaborasi dimulai. Sarapan pagi biasanya berupa 

tanya jawab antar peserta didik, beberapa anak menjadi tentor bagi teman-teman 

lainnya.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar guru 

mengatakan bahwa kesulitan yang dialami berkaitan dengan waktu pelaksanaan. 

Para guru mengatakan bahwa menggunakan waktu pembelajaran sama persis 

dengan rencana pembelajaran sangat sulit, apalagi jika situasi dan kondisi anak 

tidak terlalu kondusif. Selain waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kesulitan 

lainnya adalah penggabungan beberapa mata pembelajaran yang kurang bisa 

menyatu. Guru mengakui bahwa tidak semua materi pembelajaran dapat 

disambungkan, ada kalanya materi satu dengan materi lainnya tidak dapat 

digabungkan. 

Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara 

pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi terhadap respon belajar 

peserta didik di kelas. Kesimpulan yang dpaat diambil adalah jika guru 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan baik maka 

peserta didik juga akan mengikuti pembelajaran dengan baik pula, begitupun 

sebaliknya. Jika guru melaksanakan variasi pembelajaran dengan semenarik 

mungkin maka peserta didik tidak akan merasa bosan dan malas dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Kemampuan Guru Melaksankan Kegiatan Eksplorasi Elaborasi dan 

Konfirmasi dalam Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP  
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Guru merupakan icon utama dalam dunia pendidikan di Indonesia, 

karena pada prinsipnya pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya guru. Guru 

merupakan salah satu tenaga profesional yang keberadaannya akan selalu 

dibutuhkan sampai kapanpun. Dalam suatu sekolah, guru yang profesional akan 

melahirkan anak didik yang bermutu dan berkualitas. Profesionalitas seorang guru 

dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya dapat dilihat dari kemampuan guru 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian ini guru mendeskripsikan tentang kemampuan guru 

kelas rendah dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

dalam pembelajaran tematik berbasis KTSP di sekolah dasar kecamatan Mijen kota 

Semarang. Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satu bulan. Peneliti 

mengobservasi masing-masing guru selama tiga kali pertemuan, tujuannya agar 

data yang didapat lebih vaid dan maksimal. Jika penelitian hanya dilakukan satu 

kali atau dua kali saja tentu hasil yang didapat kurang valid. 

Kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dalam pembelajaran tematik berbasis KTSP di sekolah dasar secara 

umum termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu dengan persentase 81%. 

Persentase 81% tersebut merupakan jumlah rata-rata indikator yang terlihat dalam 

setiap guru ketika melaksanakan proses pembelajaran, dengan uraian pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.38 

Skor rata-rata kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi 

elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran tematik berbasis KTSP 

No Sekolah Kelas I Kelas II Kelas III Skor 

rata-rata 

1 SDN Jatisari 75% 85,9% 100% 1216,6

15
% 

= 81% 

2 SDN Ngadirgo 01 89,1% 84,4% 100% 

3 SDN Cangkiran 01 83,3% 74,6% 41,7% 

4 SDN Tambangan 01 82,6% 69,6% 91,3% 

5 SDN Ngadirgo 03 73,9% 82,6% 82,6% 

 

Jika dilihat dari tabel 4.38 antara satu guru dengan guru lain terdapat 

perbedaan perolehan skor. Perbedaan tersebut terjadi karena antara satu guru 

dengan guru lain juga mempunyai kualitas kemampuan yang berbeda pula. Ada dua 

guru yang mendapatkan skor maksimal yaitu 100%, tetapi ada juga guru yang 

mendapatkan skor 41,7% yang termasuk dalam kategori cukup. Guru yang 

mendapatkan skor maksimal merupakan guru yang memperlihatkan semua 

indikator kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam kegiatan 

pembelajaran, guru tersebut juga mempuanyai daya kreativitas yang tinggi dalam 

mengolah materi pembelajaran. Sedangkan guru yang mendapatkan skor terendah 

merupakan guru yang tidak memperlihatkan secara keseluruhan indikator kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi ketika beliau mengajar.  

Namun, jika dilihat menurut  indikator akan terlihat kesenjangan antara 

indikator satu dengan indikator lainnya. Ada beberapa indikator dimana guru 

melaksanakannya dengan sangat baik, tetapi ada juga beberapa indikator yang 

dalam pengajarannya guru sama sekali tidak menampakkan indikator tersebut.  

Indikator yang berada pada persentase terendah yaitu indikator ke-8 

pada kegiatan elaborasi yaitu guru memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta produk yang duhasilkan memperoleh jumlah persentase 
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terendah, yaitu tidak mencapai 20%. Jumlah persentase di bawah 20% termasuk 

dalam kategori kurang baik. Indikator pada kegiatan eksplorasi tersebut tidak 

terlihat karena sebagian besar guru tidak mengajak peserta didik untuk 

melaksanakan percobaan dalam pembelajaran. Dari 15 guru hanya ada 2 guru yang 

melaksanakan percobaan dalam proses belajar mengajarnya. 

Untuk lebih memperjelas kemampuan masing-masing guru dalam 

melaksankana kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dapat dilihat dari tabel 

dan diagram kemampuan guru seperti di bawah ini : 

 

 

Tabel 4.39 

Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan 

Konfirmasi 

No Nama Guru Skor Kriteria 

1 Siti Rohminingsih 83,3% Sangat Baik 

2 Anik Cahyaningsih 74,6% Baik 

3 Bandiyah 41,7% Cukup 

4 Sugiharti 82,6% Sangat Baik 

5 Budiharso 69,6% Baik 

6 Farah Adawiyah Fatmawati 91,3% Sangat Baik 

7 Hening S. 75% Baik 

8 Kun Farida S. 85,9% Sangat Baik 

9 Sumarni 100% Sangat Baik 

10 Suwartini 89,1% Sangat Baik 
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11 Joko Prawoto 84,4% Sangat Baik 

12 Rita Kusumastuti 100% Sangat Baik 

13 Hadiyah 73,9% Baik 

14 Maria Ani S. 82,6% Sangat Baik 

15 Siti Nurmanah 82,6% Sangat Baik 

 

Diagram 4.36 

Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi Elaborasi dan 

Konfirmasi 

Penguasaan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran tematik berbasis KTSP 

antara satu guru dengan guru lain dapat berbeda tergantung dari individu masing-

masing. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kemampuan guru 

dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam 

pembelajaran tematik berbasis KTSP diantaranya adalah : 
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1. Faktor Usia, guru yang sudah mendekati masa pensiun akan mempengaruhi 

kinerja dalam melaksanakan pembelajaran. Ada beberapa guru yang enggan 

mengikuti inovasi dalam pembelajaran karena merasa bahwa dirinya 

sebentar lagi akan purna tugas, tetapi tidak semua guru pada usia tersebut 

mempunyai sifat demikian. 

2. Faktor kesehatan, kesehatan guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

kinerja guru. Walaupun guru memiliki kemauan yang besar dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, tetapi jika kesehatannya terganggu 

maka pembelajaran yang dilakukannya juga tidak dapat maksimal. 

3. Potensi Guru, setiap guru memiliki potensi yang berbeda-beda tergantung 

dari individu masing-masing. Guru dengan usia produktif biasanya memiliki 

potensi yang besar dalam melaksanakan inovasi pembelajaran. Jika guru 

mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, maka ia akan dapat 

melakukan pembelajaran dengan kreatif dan penuh inovasi. Namun, tidak 

semua guru mau mengembangkan secara maksimal potensi yang ada pada 

dirinya.   

Dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, guru 

tidak selamanya melaksanakan dengan mulus, tetapi ada juga beberapa hambatan 

yang dialami oleh guru. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

guru kelas rendah di sekolah dasar kecamatan mijen kota semarang dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa kendala yang dialami oleh guru adalah waktu 

pelaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa tepat waktu sama persis 

seperti yang tercantum di Rencana Pelaksnaan Pembelajaran (RPP). Selain dari 

keadaan peserta didik yang kurang kondusif ketidaktepatan waktu juga bisa berasal 
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dari salah perencanaan yang dilakukan guru dalam membuat RPP. Jika materi yang 

diajarkan guru baru pertama kali diajarkan, maka guru tidak dapat memperkirakan 

secara tepat berapa lama waktu yang dibutuhkan guru untuk melaksanakan 

pembelajaran tersebut.  

Kendala kedua yang dialami guru ketika melaksanakan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi adalah tentang pembelajaran tematik itu 

sendiri. Pembelajaran tematik harus menggabungkan beberapa mata pelajaran 

menjadi satu tema. Dalam penggabungan mata pelajaran tersebut ada kalanya 

materi yang akan dibahas tidak searah atau tidak sejalan. Jika mata pelajaran tidak 

searah maka guru akan merasa kesulitan untuk menggabungkannya menjadi satu 

kesatuan. Karena hal tersebut akhirnya guru memutuskan untuk mengajarkan mata 

pelajaran secara sendiri-sendiri. 

4.2.2 Hubungan antara Kemampuan Guru Melaksanakan Kegiatan 

Eksplorasi Elaborasi dan Konfirmasi yang Dilakukan Guru dengan 

Respon Peserta didik 

Kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dalam pembelajaran akan berdampak pada respon peserta didik di kelas. 

Jika guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan 

sangat baik dan penuh kreativitas pada setiap pembelajarannya, maka mau tidak 

mau peserta didik akan terdorong untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif pula. 

Namun, jika guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ala kadarnya, maka 

peserta didik tidak akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika guru mengajar 

tanpa memberi suatu kejutan-kejutan yang bervariasi, maka di kelas peserta didik 

akan merasa bosan dan melakukan hal-hal lain yang menyimpang dari 
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pembelajaran yang sedang dilakukan. Hal menyimpang yang dilakukan peserta 

didik ketika sedang bosan misalnya, mengganggu teman lain yang sedang belajar, 

berjalan-jalan di kelas, ramai dan membuat keributan di saat guru menjelaskan dan 

masih banyak lainnya.  

Dalam kajian pustaka telah disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditargetkan diperlukan suatu pembelajaran yang efektif. 

Menurut Madri dan Rosmawati suasana pembelajaran efektif ditandai dengan dua 

hal yaitu : (a) peserta didik menunjukkan keaktifan, seperti tampak dalam jumlah 

curahan waktunya untuk melaksanakan tugas ajar, (b) terjadi perubahan perilaku 

yang selaras dengan tujuan pengajaran yang diharapkan. Jadi dengan begitu dapat 

kita ketahui bersama bahwa guru yang tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dengan baik tidak akan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika guru melakukan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan baik maka pembelajaran akan 

berjalan secara efektif, peserta didik akan masuk ke dalam skenario pembelajaran 

yang dibuat oleh guru dan dengan begitu kemungkinan peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran akan lebih besar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan guru melaksanakan 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran tematik berbasi 

KTSP di sekolah dasar kecamatan Mijen kota Semarang , peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

a. Kemampuan guru melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dalam pembelajaran tematik berbasis KTSP sudah sangat baik 

dengan jumlah persentase rata-rata 81, 1% jika hanya dilihat secara global. 

Namun, jika dilihat dari masing-masing indikator akan terlihat kesenjangan 

antara indikator satu dengan indikator lainnya. Ada beberapa indikator 

dimana guru melaksanakannya dengan sangat baik, tetapi ada juga beberapa 

indikator yang dalam pengajarannya guru sama sekali tidak menampakkan 

indikator tersebut.  

b. Guru yang tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dengan baik tidak akan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika guru melakukan kegiatan 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi dengan baik maka pembelajaran akan 

berjalan secara efektif, peserta didik akan masuk ke dalam skenario 

pembelajaran yang dibuat oleh guru dan dengan begitu, kemungkinan 

peserta didik mencapai tujuan pembelajaran akan lebih besar. 
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5.2 SARAN 

Berikut ini saran yang dapat peneliti berikan : 

a. Saran untuk guru 

Saran yang peneliti berikan untuk guru diantaranya : (1) guru dalam 

melaksanakan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi lebih bervariasi 

lagi agar peserta didik tidak merasa bosan dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik; (2) guru hendaknya lebih memanfaatkan media yang 

ada di lingkungan sekitar dengan semaksimal mungkin agar pembelajaran 

lebih menarik; dan (3) guru hendaknya menggunakan model pembelajaran 

yang sesuai dengan karakter peserta didik di kelas. 

b. Saran untuk peserta didik 

Saran yang peneliti berikan untuk peserta didik diantaranya : (1) peserta 

didik hendaknya aktif berpartisipasi pada setiap kegiatan pembelajaran; (2) 

peserta didik hendaknya bisa bekerja sama dalam kegiatan penugasan yang 

diberikan oleh guru untuk mendapatkan pengalaman tentang materi 

pembelajaran yang diajarkan; dan (3) peserta didik hendaknya bisa 

menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi pembelajaran yang telah 

dipelajari.  

c. Saran untuk sekolah 

Saran yang peneliti berikan untuk sekolah diantaranya : (1) sekolah 

hendaknya dapat mendukung guru dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran yaitu dengan menyediakan fasilitas belajar bagi 
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peserta didik dengan baik; (2) sekolah hendaknya menciptakan lingkungan 

sekolah yang kondusif bagi perkembangan belajar peserta didik. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : 

KEMAMPUAN GURU MELAKSANAKAN KEGIATAN EKSPLORASI 

ELABORASI DAN KONFIRMASI DALAM PEMBELAJARAN TEMATIK 

BERBASIS KTSP DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN MIJEN KOTA 

SEMARANG 

No Variabel Aspek Indikator Jumlah 

Butir 

1 Kemampuan 

guru 

melaksanaka

n kegiatan 

Eksplorasi, 

Elaborasi 

dan 

Konfirmasi 

dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

berbasis 

KTSP 

Eksplorasi Guru melaksanakan: 

1. melibatkan peserta didik 

mencari informasi yang 

luas tentang topik/ materi 

yang akan dipelajari 

dengan menggunakan 

berbagai sumber pelajaran. 

2. menggunakan beragam 

pendekatan pembelajaran, 

media pembelajaran, dan 

sumber belajar lain; 

3. memfasilitasi terjadinya 

interaksi antarpeserta didik 

serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan, 

dan sumber belajar lainnya; 

4. melibatkan peserta didik 

secara aktif dalam setiap 

kegiatan pembelajaran;  

5. memfasilitasi peserta didik 

melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau 

lapangan. 

Observasi: 

23 butir 

dengan 92 

pernyataan 

Wawancara: 

11 butir 

Angket: 

23 butir 

Elaborasi Guru melaksanakan: 

1. membiasakan peserta didik 

membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-
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tugas tertentu yang 

bermakna; 

 

2. memfasilitasi peserta didik 

melalui pemberian tugas, 

diskusi, dan lain-lain untuk 

memunculkan gagasan baru 

baik secara lisan maupun 

tertulis; 

3. memberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa 

takut; 

4. memfasilitasi peserta didik 

dalam pembelajaran 

kooperatif dan kolaboratif; 

5. memfasilitasi peserta didik 

berkompetisi secara sehat 

untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

6. memfasilitasi peserta didik 

membuat laporan 

eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, 

secara individual maupun 

kelompok; 

7. memfasilitasi peserta didik 

untuk menyajikan hasil 

kerja individual maupun 

kelompok; 

8. memfasilitasi peserta didik 

melakukan pameran, 

turnamen, festival, serta 

produk yang dihasilkan; 

9. memfasilitasi peserta didik 

melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan 

dan rasa percaya diri 

peserta didik. 

Konfirmasi Guru melakukan: 
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1. memberikan umpan balik 

positif dan penguatan 

dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan 

peserta didik, 

2. memberikan konfirmasi 

terhadap hasil eksplorasi 

dan elaborasi peserta didik 

melalui berbagai sumber, 

3. memfasilitasi peserta didik 

melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman 

belajar yang telah 

dilakukan, 

4. memfasilitasi peserta didik 

untuk memperoleh 

pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar; 

5. berfungsi sebagai 

narasumber dan fasilitator 

dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik 

yang menghadapi 

kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang 

baku dan benar; 

6. membantu menyelesaikan 

masalah; 

7. memberi acuan agar 

peserta didik dapat 

melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

8. memberi informasi untuk 

bereksplorasi lebih jauh; 

9. memberikan motivasi 

kepada peserta didik yang 

kurang atau belum 

berpartisipasi aktif. 

(Akbar, 2013:138-139) 
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2 Peserta 

Didik 

Respon 

Peserta 

Didik 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 

2. Memperhatikan acuan 

yang diberikan guru. 

3. Memperhatikan. instruksi 

guru dalam menggunakan 

alat bantu pembelajaran. 

4. Memperhatikan 

kesimpulan materi 

pelajaran. 

(Depdiknas, 2004:8) 

Observasi: 

4 butir dengan 

16 pernyataan 

3 Kepala 

Sekolah 

Kinerja 

Guru 

1. Kompetensi Pedagogik  

2. Kompetensi Profesional 

3. Kompetensi Kepribadian 

4. Kompetensi Sosial 

(Widyoko, 2014:204-205) 

Wawancara: 

6 butir 

Angket: 

23 butir 
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Lampiran 2 

Instrumen Observasi Kompetensi Paedagogik 

(Guru) 

 

Nama   : ........................................ 

Jenis Kelamin  : ....................................... 

Alamat   : ....................................... 

Usia   : ....................................... 

Jenjang Pendidikan : ....................................... 

Unit Kerja  : ....................................... 

Golongan/ Pangkat : ....................................... 

Masa Kerja  : ....................................... 

 

Petunjuk: 

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

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 0= Jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

e. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

(Depdiknas, 2008: 40) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Aspek Indikator Deskriptor Check 

() 

Skor 

1 Eksplorasi 6. Melibatkan 

peserta didik 

mencari informasi 

yang luas tentang 

topik/ materi yang 

a. Guru merangsang 

siswa untuk ikut 

andil dalam proses 

pencarian informasi 
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akan dipelajari 

dengan 

menggunakan 

berbagai sumber 

pelajaran; 

yang luas sebelum 

inti pembelajaran 

dibahas. 

b. Dengan 

memberikan 

pertanyaan atau 

kuis atau cara lain 

guru merangsang 

siswa untuk 

mengemukakan 

pendapatnya terkait 

pencarian 

informasi. 

 

c. Guru menggunkan 

sumber-sumber 

pembelajaran yang 

terkait dengan 

pembelajaran yang 

akan dibahas dan 

dapat dijadikan 

acuan salah satu 

sumber informasi 

untuk siswa. 

 

d.  Guru dengan aktif 

melakukan variasi 

kegiatan yang 

mampu membuat 

siswa terlibat aktif 

dalam proses 

pencarian informasi 

yang luas dan 

mendalam. 

 

7. Menggunakan 

beragam 

pendekatan 

pembelajaran, 

media 

pembelajaran, dan 

a. Guru 

menggunakan 

pendekatan 

pembelajaran  dan 

model yang 
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sumber belajar 

lain; 

menarik dan 

bervariasi. 

b. Guru 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

yang ada di 

lingkungan 

sekitarnya 

dengan 

semaksimal 

mungkin. 

 

c. Guru 

mnggunakan 

buku-buku lain/ 

internet/ sumber 

belajar lain dalam 

pembelajaran. 

 

d. Siswa merasa 

antusias dan 

terlibat dalam 

skenario 

pembelajaran 

yang dibuat oleh 

guru. 

 

8. Memfasilitasi 

terjadinya 

interaksi 

antarpeserta didik 

serta antara 

peserta didik 

dengan guru, 

lingkungan, dan 

sumber belajar 

lainnya; 

a. Guru memfasilitasi 

terjadiny interaksi 

antar peserta didik. 

  

b. Guru memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antara peserta didik 

dengan guru. 

 

c. Guru memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

antara peserta didik 

dengan lingkungan. 

 

d. Guru memfasilitasi 

terjadinya interaksi 
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antara peserta didik 

dengan sumber-

sumber belajar lain 

yang digunakan 

dalam 

pembelajaran. 

9. Melibatkan 

peserta didik 

secara aktif dalam 

setiap kegiatan 

pembelajaran;  

a. Guru melibatkan 

seluruh peserta 

didik untuk aktif 

dalam bertanya, 

mengemukakan 

pendapat dalam 

diskusi maupun di 

depan kelas, dan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

lainnya. 

  

b. Guru memberikan 

suatu rangsangan 

dengan suatu 

model atau metode 

pembelajaran yang 

kreatif agar 

pembelajaran tidak 

hanya berporos 

pada guru saja 

sebagai icon 

tunggal. 

 

c. Guru tidak hanya 

memihak pada 

siswa yang pandai 

saja atau pada siswa 

yang disukai, tetapi 

guru harus melihat 

peserta didik secara 

sama dan 

memperlakukan 
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peserta didik secara 

adil. 

d. Guru membuat 

model dan metode 

pembelajaran 

dimana tidak ada 

satupun siswa yang 

terkucilkan. 

 

10. Memfasilitasi 

peserta didik 

melakukan per-

cobaan di 

laboratorium, 

studio, atau 

lapangan. 

a. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

melaksanakan 

percobaan/ praktik 

terkait dengan 

materi yang 

dipelajari. 

  

b. Guru memfasilitasi 

siswa untuk 

melaksanakan 

percobaan di 

laboratorium, 

studio, lapangan 

dan lain 

sebagainya. 

 

c. Jika tempat 

percobaan tidak 

dimiliki oleh 

sekolah guru 

memberikan 

alternatif tempat 

lain agar siswa 

dapat melaksanakan 

percobaan. 

 

d. Guru memfasilitasi 

siswa untuk 

melaksanakan 

percobaan yang 

sesuai dengan 
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materi yang sedang 

dibahas atau 

dipelajari. 

2 Elaborasi 10. membiasakan 

peserta didik 

membaca dan 

menulis yang 

beragam 

melalui tugas-

tugas tertentu 

yang 

bermakna; 

 

a. Guru memberikan 

tugas kepada peseta 

didik untuk 

membaca atau 

menulis melalui 

tugas dari guru. 

  

b. Guru memastikan 

bahwa setiap 

peserta didik 

melaksanakantugas 

yang diberikan. 

 

c. Guru menegur 

peserta didik jika 

peserta didik 

melakukan hal lain 

yang menyimpang 

dari penugasan. 

 

d. Guru memberikan 

penugasan sesuai 

dengan materi 

pembelajaran yang 

sedang dibahas 

 

11. memfasilitasi 

peserta didik 

melalui 

pemberian 

tugas, diskusi, 

dan lain-lain 

untuk 

memunculkan 

gagasan baru 

baik secara 

lisan maupun 

tertulis; 

a. Guru memfasilitasi 

peserta didik untuk 

memunculkan 

gagasan baru 

dengan diskusi 

kelompok atau 

penugasan lain. 

  

b. Guru mendampingi 

peserta didik dalam 

proses pelaksanaan 

tugas yang 

diberikan. 
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 c. Guru membantu 

peserta didik yang 

kesulitan 

melaksanakan tugas 

yang diberikan. 

 

d. Guru memastikan 

bahwa peserta didik 

memperoleh 

gagasan baru dari 

penugasan yang 

telah diberikan.  

 

12. memberi 

kesempatan 

untuk berpikir, 

menganalisis, 

menyelesaikan 

masalah, dan 

bertindak tanpa 

rasa takut; 

 

a. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

berpikir dengan 

sudut pandang 

masing-masing. 

  

b. Guru memberikan 

kesmepatan kepada 

peserta didik untuk 

menganalisis 

permasalahan yang 

timbul dengan cara 

masing-masing. 

 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

menyelesaikan 

masalah dengan 

kreativitas yang 

dimiliknya tanpa 

rasa takut jika salah. 

 

d. Guru membimbing 

peserta didik agar 

melaksanakan 

kegiatan dengan 

baik tanpa kesulitan. 
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13. memfasilitasi 

peserta didik 

dalam 

pembelajaran 

kooperatif dan 

kolaboratif; 

 

a. Guru memberikan 

sarana dan 

prasarana yang 

dibutuhkan untuk 

pembelajaran 

koopeatif dan 

kolaboratif. 

  

b. Guru berlaku 

sebagai fasilitator 

dalam setiap 

kegiatan peserta 

didik agar peserta 

didik dapat 

megembangkan 

kemampuan yang 

dimilikinya secara 

maksimal. 

 

c. Dalam 

pembelajaran 

kooperatif dan 

kolaboratif 

pembelajaran tidak 

bersifat teacher 

center, dimana 

hanya guru yang 

berperan penting di 

dalam 

pembelajaran. 

 

d. Guru membuat 

situasi belajar 

menjadi aktif 

dengan 

kreativitasnya 

sehingga peserta 

didik dapat belajar 

dengan penuh 

semangat dan riang 

gembira. 
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14. memfasilitasi 

peserta didik 

berkompetisi 

secara sehat 

untuk 

meningkatkan 

prestasi 

belajar; 

 

a. Guru membuat 

suatu kondisi 

dimana peserta 

didik dapat bersaing 

secara sehat untuk 

meningkatkan 

prestasi belajar. 

  

b. Guru membuat 

suatu permaian atau 

kompetisi agar 

peserta didik mau 

bekerja keras untuk 

berlomba-lomba 

menjadi yang 

terbaik. 

 

c. Guru memastikan 

bahwa persaingan 

yang terjadi tidak 

menimbulkan 

perselisihan. 

 

d. Guru merangsang 

peserta didik agar 

tidak ada satupun 

peserta didik yang 

tidak ikut andil 

dalam kompetisi. 

 

15. memfasilitasi 

peserta didik 

membuat 

laporan 

eksplorasi 

yang dilakukan 

baik lisan 

maupun 

tertulis, secara 

individual 

a. Guru memfasilitasi 

peserta didik 

membuat laporan 

eksplorasi dengan 

penugasan atau cara 

lain. 

  

b. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

mengerjakan laporan 

eksplorasi secara 
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maupun 

kelompok; 

individu maupun 

kelompok. 

c. Guru siap 

membantu peserta 

didik jika peserta 

didik mengalami 

kesulitan dalam 

pengerjaan laporan 

eksplorasi. 

 

d. Guru memberikan 

penugasan laporan 

sesuai dengan 

materi yang sedang 

dibahas. 

 

16. memfasilitasi 

peserta didik 

untuk 

menyajikan 

hasil kerja 

individual 

maupun 

kelompok; 

a. Guru memfasilitasi 

peserta didik untuk 

menyajikan hasil 

kerja yang telah 

dikerjakannya baik 

secara individual 

maupun kelompok. 

  

b. Guru memberikan 

pengarahan untuk 

peserta didik 

meyajikan hasil 

kerja individual 

maupun kelompok 

agar peserta didik 

tidak merasa 

kesulitan. 

 

c. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

semua peserta didik 

untuk menampilkan 

apa yang telah 

dikerjakannya. 

 

d. Guru memberikan 

keperluan yang 
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dibutuhkan untuk 

peserta didik 

menampilkan hasil 

kerja secara 

individual maupun 

kelompok. 

17. memfasilitasi 

peserta didik 

melakukan 

pameran, 

turnamen, 

festival, serta 

produk yang 

dihasilkan; 

a. Guru menyiapkan 

segala keperluan 

yang dibutuhkan 

oleh peserta didik 

dalam pameran, 

turnamen atau 

festival yang 

digunakan sebagai 

ajang penampilan 

produk bagi peserta 

didik. 

  

b. Guru memberikan 

kesempatan yang 

sama kepada peserta 

didik untuk ikut 

serta dalam pameran, 

turnamen atau 

festival . 

 

c. Guru memberikan 

kebebasan kepada 

peserta didik untuk 

menampilkan hasil 

produknya. 

 

d. Guru memberikan 

komentar atau 

penghargaan kepada 

semua peserta didik 

yang telah berjuang 

untuk produk yang 

ditampilkan, 

sehingga peserta 
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didik akan merasa 

dihargai 

18. memfasilitasi 

peserta didik 

melakukan 

kegiatan yang 

menumbuhkan 

kebanggaan 

dan rasa per-

caya diri 

peserta didik. 

a. Guru memberikan 

suatu acara atau 

penugasan dimana 

rasa percaya diri 

peserta didik akan 

tumbuh. 

  

b. Guru memberikan 

kesempatan yang 

sama untuk peserta 

didik melaksanakan 

tugas yang diberikan 

guru. 

  

c. Guru memastikan 

bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan 

berguna untuk 

menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa 

percaya diri pada 

peserta didik 

  

d. Guru memberikan 

bantuan kepada 

peserta didik jika 

peserta didik merasa 

kesulitan dalam 

melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh 

guru. 

  

3 Konfirmasi 10. memberikan 

umpan balik 

positif dan 

penguatan 

dalam bentuk 

lisan, tulisan, 

isyarat, 

a. Guru memberikan 

suatu bentuk 

penghargaan kepada 

peserta didik karena 

telah mengikuti 

pembelajaran 

dengan baik. 
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maupun hadiah 

terhadap 

keberhasilan 

peserta didik, 

b. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

peserta didik karena 

telah mengikuti 

pembelajaran dengan 

baik, dan dengan 

diberikannya 

penghargaan oleh 

guru diharapkan 

peserta didik lebih 

aktif mengikuti 

pembelajaran di esok 

hari. 

 

c. Penghargaan yang 

diberikan oleh guru 

tidak membuat 

siswa lain merasa 

drop atau 

tersisihkan. 

 

d. Guru memberikan 

umpan balik positif 

kepada seluruh 

peserta didik di 

dalam kelas. 

 

11. memberikan 

konfirmasi 

terhadap hasil 

eksplorasi dan 

elaborasi 

peserta didik 

melalui 

berbagai 

sumber, 

 

a. Guru memberikan 

penjelasan 

kesimpulan 

terhadap materi 

yang telah 

dipelajari. 

  

b. Guru menggunakan 

berbagai sumber 

pembelajaran untuk 

menjelaskan 

kesimpulan 

pembelajaran. 

 

c. Guru 

mengkonfirmasi 
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pembahasan materi 

yang masih belum 

jelas. 

d. Guru menjawab 

pertanyaan peserta 

didik jika masih ada 

yang bertanya 

tentang materi yang 

belum jelas. 

 

12. memfasilitasi 

peserta didik 

melakukan 

refleksi untuk 

memperoleh 

pengalaman 

belajar yang 

telah 

dilakukan, 

 

 

a. Guru memberikan 

kesmepatan kepada 

peserta didik untuk 

melakukan refeksi 

atau pengulangan 

pada materi yang 

telah dibahas 

sebelumnya. 

  

b. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

leih memhami dan 

mendalami materi 

yang telah dibahas 

agar peserta didik 

mendapatkan 

pengalaman. 

 

c. Guru memberikan 

fasilitas yang 

sekiranya 

dibutuhkan peserta 

didik dalam rangka 

refleksi materi. 

 

d. Guru menjadi 

fasilitator ketika 

peserta didik 

sedang 

melaksanakan 
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refleksi untuk 

mendapatkan 

pengalaman belajar. 

13. memfasilitasi 

peserta didik 

untuk 

memperoleh 

pengalaman 

yang bermakna 

dalam 

mencapai 

kompetensi 

dasar; 

 

a. Guru 

mempersiapkan 

segala kebutuhan 

agar peserta didik 

memperoleh 

pengalaman yang 

bermakna dalam 

mencapai 

kompetensi dasar. 

  

b. Guru memfasilitasi 

peserta didik 

dengan suatu 

penugasan akhir 

atau hal lain yang 

bertujuan agar 

peserta didik 

mendapatkan 

pengalaman yang 

berguna  dan 

bermakna dalam 

untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

 

c. Guru memastikan 

bahawa materi 

pembelajaran yang 

dibahas dapat 

dipahami oleh  

peserta didik. 

 

d. Guru memberikan 

kesempatan yang 

sama kepada 

seluruh peserta 

didik untuk 

mencapai suatu 

kompetensi dasar 
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yang telah 

ditentukan. 

14. berfungsi 

sebagai 

narasumber 

dan fasilitator 

dalam 

menjawab 

pertanyaan 

peserta didik 

yang 

menghadapi 

kesulitan, 

dengan 

menggunakan 

bahasa yang 

baku dan be-

nar; 

 

a. Guru siap 

menjawab 

pertanyaan dari 

peserta didik yang 

belum memahami 

materi yang telah 

dibahas. 

  

b. Guru menjadi 

narasumber yang 

baik dengan 

berbagai sumber 

yang digunakan 

untuk menjawab 

pertanyaan peserta 

didik dengan 

menggunakan 

bahasa yang baku 

dan benar. 

 

c. Guru tidak 

mengabaikan 

satupun pertanyaan 

yang ditanyakan 

oleh peserta didik. 

 

d. Guru berlaku 

sebagai narasumber 

dan fasilitator yang 

baik dan sabar 

kepada peserta 

didik. 

 

15. membantu 

menyelesaikan 

masalah; 

 

a. Guru membantu 

meneyelesaikan 

masalah yang 

sedang dihadapi 

dalam penugasan 

yang diberikan oleh 

guru. 
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b. Guru membantu 

setiap peserta didik 

yang mengalami 

kesulitan dalam 

pemecahan 

masalah. 

 

c. Guru membiarkan 

peserta didik 

bekerja secara 

mandiri namun 

tetap terarah dalam 

pemecahan suatu 

masalah. 

 

d. Guru membantu 

peserta didik 

menyelesaikan 

masalah tanpa 

pandang bulu. 

 

16. memberi acuan 

agar peserta 

didik dapat 

melakukan 

pengecekan 

hasil 

eksplorasi; 

 

a. Guru memberikan 

acuan pengarahan 

agar peserta didik 

dapat melakukan 

pengecekan hasil 

eksplorasi. 

  

b. Guru memberikan 

acuan kepada 

peserta didik 

dengan bahasa yang 

mudah dipahami 

dan dimengerti oleh 

peserta didik. 

 

c. Guru tidak bertele-

tele dalam 

memberikan 

pengarahan atau 

acuan. 

 

d. Jika masih ada 

peserta didik yang 
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belum memahami 

pengarahan guru, 

maka guru 

membantu peserta 

didik tersebut lebih 

spesifik. 

17. memberi 

informasi 

untuk 

bereksplorasi 

lebih jauh; 

 

a. Guru memberikan 

informasi yang 

lebih banyak lagi 

agar peserta didik 

dapat bereksplorai 

lebih jauh. 

  

b. Guru memberikan 

informasi kepada 

peserta didik 

dengan bantuan dari 

berbagai sumber. 

 

c. Guru memberikan 

informasi secara 

lebih rinci dan jelas. 

 

d. Guru memberikan 

informasi yang 

sesuai dengan 

pembahasan materi 

yang telah diajarkan 

sebelumnya. 

 

18. memberikan 

motivasi 

kepada peserta 

didik yang 

kurang atau 

belum 

berpartisipasi 

aktif. 

 

a. Guru tidak 

mengabaikan 

peserta didik yang 

kurag aktif dalam 

pembelajaran. 

  

b. Guru memberikan 

motivasi dan 

penguatan agar di 

lain waktu peserta 

didik lebih 

bersemangat dan 

aktif dalam 
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mengikuti 

pembelajaran. 

c. Guru memberikan 

motivasi dan 

penguatan tanpa 

menyinggung 

perasaan peserta 

didik. 

 

d. Guru memberikan 

suatu stilmulus atau 

rangsangan agar 

peserta didik yang 

kurang bisa lebih 

percaya diri dan aktif 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

selanjutnya. 

 

Jumlah Skor yang Diperoleh  

Rata-Rata Skor  

Kategori  

Persentase  

 

(Akbar, 2013: 138-139) 

Keterangan Penilaian: 

T = skor tertinggi = 92 

R = skor terendah = 0 

n = banyaknya skor = (92 ─ 0) + 1 = 93 

   Q2 = median 

Letak Q1  = 
1

4
 ( n + 1 ) 
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  = 
1

4
 ( 93 + 1 )  

  = 
1

4
 (94)  

  = 23,5 

 

 

Letak Q2 = 
2

4
 ( n + 1 ) 

= 
2

4
 ( 93 + 1) 

= 
2

4
 (94) 

= 47 

 

Letak Q3 = 
1

4
 ( 3n + 1) 

= 
1

4
 ( 3(93) + 1 ) 

= 
1

4
 (279 + 1) 

= 
1

4
 (280) 

= 70 

Q4 = kuartil empat = T = 92 

Kategori Skor Keterampilan Guru 
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Tabel 5.3 Kategori Skor Keterampilan Guru 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2007 : 270-272) 

Keterangan: 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 70 sampai kurang dari atau 

sama dengan 92, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau 

sama dengan 47 sampai kurang dari 70, termasuk dalam kategori “baik”. Skor 

lebih dari atau sama dengan 23,5 sampai kurang dari 47, termasuk dalam 

kategori “cukup”, dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 

23,5 , termasuk dalam kategori “kurang”. 

 

Semarang,    2015 

        Observer, 

 

 

           

       ....................………………… 

 

 

 

 

Skor Kategori 

70≤ skor ≤92 Sangat baik 

47≤ skor <70 Baik 

23,5≤ skor <47 Cukup 

0≤ skor <23,5 Kurang 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

1. Latar Belakang Subjek Penelitian 

a. Nama Guru  : 

b. Kelas   : 

c. Jenis kelamin  : 

d. Alamat   : 

e. Usia   : 

f. Jenjang Pendidikan : 

g. Unit Kerja/ Golongan  : 

h. Masa Kerja  : 

i. Nama Sekolah  : 

2. Pemahaman terhadap konsep eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

a. Menurut Bapak/Ibu, apakah karakteristik utama yang terdapat pada kegiatan 

eksplorasi? 

b. Menurut Bapak/Ibu, apakakah karakteristik utama yang terdapat pada 

kegiatan elaborasi? 

c. Menurut Bapak/Ibu, apakah karakteristik utama yang terdapat pada kegiatan 

konfirmasi? 

d. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan konsep eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dalam pembelajaran? Solusi apa yang Anda tempuh 

untuk mengatasi kendala tersebut? 

3. Kompetensi paedagogik dalam pelaksanaan eksplorasi 

a. Bagaimana cara Bapak/ Ibu untuk dapat mengeksplorasi pengetahuan peserta 

didik? 

b. Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan berbagai pendekatan, media serta 

sumber belajar dalam mengelola proses pembelajaran? Pendekatan, media 

serta sumber belajar apa saja yang biasanya digunakan dalam mengelola 

proses pembelajaran? 

c. Bagaimana cara Bapak/Ibu agar peserta didik dapat berinteraksi secara aktif 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya? 
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4. Kompetensi paedagogik dalam pelaksanaan elaborasi 

b. Apakah Bapak/Ibu selalu membertikan tugas kepada peserta didik berkaitan 

dengan materi yang diajarkan? Dalam bentuk apa saja Anda memberikan 

tugas tersebut? 

c. Apakah Bapak/ Ibu sering menerapkan pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif dalam mengajar? Bagaimana cara Anda menerapkannya? 

d. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk dapat menumbuhkan kebanggaan dan rasa 

percaya diri peserta didik? 

5. Kompetensi paedagogik dalam pelaksanaan konfirmasi 

a. Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan umpan balik dan penguatan dalam 

proses pebelajaran? Dalam bentuk apa hal tersebut diberikan ? 
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Lampiran 4 

ANGKET PELAKSANAAN KEGIATAN EKSPLORASI, ELABORASI 

DAN KONFIRMASI PADA PEMBELAJARAN TEMATIK BERBASIS 

KTSP OLEH GURU 

 

Nama  : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Usia  : 

Jenjang pendidikan : 

Unit kerja  : 

Golongan/ pangkat : 

Masa kerja  : 

Petunjuk  : 

Berilah checklist (v) pada kolom jika Anda sudah melaksanakan aspek 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dn konfirmasi seperti di bawah ini  dengan 

memperhatikan kriteria penskoran sebagai berikut : 

1  : Tidak Melaksanakan  

2  : Kadang-Kadang Melaksanakan 

3  : Lebih sering Melaksanakan 

4  : Selalu Melaksanakan 

No Aspek Indikator Skor 

1 2 3 4 

1 Eksplorasi 1.  Melibatkan peserta didik mencari 

informasi yang luas tentang topik/ 

materi yang akan dipelajari 

dengan menggunakan berbagai 

sumber pelajaran. 

    

2. Menggunakan beragam 

pendekatan pembelajaran, media 
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pembelajaran, dan sumber belajar 

lain. 

3. Memfasilitasi terjadinya interaksi 

antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya. 

    

 4. Melibatkan peserta didik secara 

aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. 

    

5.Memfasilitasi peserta didik 

melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau 

lapangan. 

    

2 Elaborasi 19. membiasakan peserta didik 

membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas 

tertentu yang bermakna; 

    

20. memfasilitasi peserta didik 

melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan 

gagasan baru baik secara lisan 

maupun tertulis; 

    

21. memberi kesempatan untuk 

berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan 

bertindak tanpa rasa takut; 

    

22. memfasilitasi peserta didik dalam 

pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; 

    

23. memfasilitasi peserta didik 

berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar; 

    

24. memfasilitasi peserta didik 

membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun 

tertulis, secara individual maupun 

kelompok; 
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25. memfasilitasi peserta didik untuk 

menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

    

26. memfasilitasi peserta didik 

melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang 

dihasilkan; 

    

27. memfasilitasi peserta didik 

melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan 

rasa percaya diri peserta didik. 

    

3 Konfirmasi 19. memberikan umpan balik positif 

dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun 

hadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik, 

    

  20. memberikan konfirmasi terhadap 

hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai 

sumber, 

    

  21. memfasilitasi peserta didik 

melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar 

yang telah dilakukan, 

    

  22. memfasilitasi peserta didik untuk 

memperoleh pengalaman yang 

bermakna dalam mencapai 

kompetensi dasar; 

    

  23. berfungsi sebagai narasumber dan 

fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang 

menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku 

dan benar; 

    

  24. membantu menyelesaikan 

masalah; 

    



200 
  

   
 

  25. memberi acuan agar peserta didik 

dapat melakukan pengecekan 

hasil eksplorasi; 

    

  26. memberi informasi untuk 

bereksplorasi lebih jauh; 

    

  27. memberikan motivasi kepada 

peserta didik yang kurang atau 

belum berpartisipasi aktif. 

    

  

 (Akbar, 2013:138)  
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Lampiran 5 

LEMBAR OBSERVASI RESPON SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 

Nama SD  : .................................... 

Kelas   : .................................... 

Guru   : .................................... 

 

Petunjuk: 

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

indikator pengamatan! 

2. Kriteria Penilaian: 

a. Nilai 0= Jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

b. Nilai 1= Jika hanya satu deskriptor yang tampak. 

c. Nilai 2= Jika hanya dua deskriptor yang tampak. 

d. Nilai 3= Jika hanya tiga deskriptor yang tampak. 

e. Nilai 4= Jika semua deskriptor tampak 

(Depdiknas, 2008: 40) 

3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan lapangan. 

 

No 

 

Indikator  

 

Deskriptor 

 

Check 

() 

Skor 
Jumlah  

1 2 3 4 

1 Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

1. Duduk di tempat masing-

masing. 

 

     

2. Mempersiapkan 

perlengkapan belajar 

 

3. Mempersiapkan buku 

pelajaran bersangkutan. 

 

4. Siap memperhatikan 

penjelasan guru. 
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2 Memperhatikan 

acuan yang 

diberikan guru 

 

1. Memperhatikan setiap 

penjelasan yang 

disampaikan guru. 

      

2. Menjawab setiap 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 

 

3. Bersikap tenang, dan 

tidak mengganggu 

teman lain. 

 

4. Menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 

 

3 Memperhatikan 

instruksi guru 

dalam 

menggunakan 

alat bantu 

pembelajaran  

 

1. Mendengarkan 

instruksi guru dengan 

seksama 

      

2. Memperhatikan 

langkah-langkah 

menggunakan alat 

peraga 

 

3. Menggunakan alat 

peraga dengan benar 

 

4. Menanyakan hal yang 

belum dipahami 

 

4 Memperhatikan 

kesimpulan 

materi pelajaran 

1. Memperhatikan 

simpulan yang 

disampaikan guru. 

      

2. Memberi komentar 

terhadap pembelajaran 

yang dilaksanakan 

 

3. Menyampaikan 

simpulan materi yang 

baru saja dilaksanakan. 
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4 

4. Menyampaikan 

pertanyaan mengenai 

materi yang belum 

dipahami. 

 

Jumlah skor yang diperoleh  

Rata-rata skor total  

Rata-rata skor  

Kategori   

Persentase   

 (Depdiknas, 2004:8) 

 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

   = 16 – 0 

  = 16 

K = 4 (karena menggunakan 4 kriteria) 

i = 
𝑅

𝐾
 

i = 
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

i = 16 = 4 

Nilai Ketuntasan Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

(Arikunto, 2007 : 270-272) 

 

 

Skor Kategori 

13≤ skor ≤16 Sangat baik 

9≤ skor <13 Baik 

4.5≤ skor <9 Cukup 

0≤ skor <4.5 Kurang 
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Keterangan : 

Jika skor lebih dari atau sama dengan 13 sampai kurang dari atau sama 

dengan 16, termasuk dalam kategori “sangat baik”. Skor lebih dari atau sama 

dengan 9 sampai kurang dari 13, termasuk dalam kategori “baik”. Skor lebih dari 

atau sama dengan 4,5 sampai kurang dari 9, termasuk dalam kategori “cukup”, 

dan skor lebih dari atau sama dengan 0 sampai kurang dari 4,5, termasuk dalam 

kategori “kurang”. 

 

     Semarang,    2015 

        Observer, 

 

 

       ………………................. 
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Lampiran 6 

CATATAN LAPANGAN 

Selama Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi dalam 

Pembelajaran Tematik Berbasis KTSP 

Nama  : 

Jenis kelamin  : 

Alamat  : 

Usia  : 

Jenjang pendidikan : 

Unit kerja  : 

Golongan/ pangkat : 

Masa kerja  : 

Catatlah keadaan lapangan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya! 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Semarang,               2015 

Observer 

 

 

 

........................................ 
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Lampiran 7 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH 

 

1. Pemahaman terhadap Elaborasi, Konfirmasi, dan Eksplorasi 

 

a. Menurut Bapak/ Ibu, apakah guru SD   ...   Kecamatan 

Mijen Kota Semarang sudah memahami secara utuh penerapan konsep 

kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi ? 

b. Apakah guru SD   ...   Kecamatan Mijen Kota 

Semarang sering mengikuti pelatihan tentang pengelolaan kegiatan belajar 

mengajar? 

c. Sebagai kepala sekolah, upaya apa saja yang telah Bapak/ Ibu tempuh agar 

tenaga pengajar di SD   ...   Kecamatan Mijen Kota 

Semarang mempunyai pemahaman yang mendalam tentang konsep 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi ? 

 

2. Kompetensi Paedagogik Guru SD Kecamatan Mijen Kota Semarang 

 

a. Apakah guru SD   ...   Kecamatan Mijen Kota 

Semarang sudah menerapkan konsep eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  (RPP) ? 

b. Bagaimana kompetensi paedagogik SD  ...   Kecamatan 

Mijen Kota Semarang? Apakah sesuai dengan rencana yang telah disusun dan 

berlangsung secara efektif ? 

c. Apakah fasilitas yang disediakan sekolah sudah cukup menunjang proses 

pembelajaran yang menerapkan konsep kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi? 
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Lampiran 8 

ANGKET KINERJA GURU 

 

Nama   : ........................................ 

Jenis Kelamin  : ....................................... 

Alamat   : ....................................... 

Usia   : ....................................... 

Jenjang Pendidikan : ....................................... 

Unit Kerja  : ....................................... 

Golongan/ Pangkat : ....................................... 

Masa Kerja  : ....................................... 

 

Petunjuk                      : Lingkarilah angka (1-5) pada kolom skor yang sesuai 

dengan deskriptor! 

 

Kriteria Penilaian: 

0 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 

1 = tidak baik/rendah/jarang 

2 = biasa/cukup/kadang-kadang 

3= baik/tinggi/sering 

 4= sangat baik/sangat tinggi/selalu 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

A      Kompetensi Pedagogik  

1. 

 

Kemampuan mengenal siswa yang mengikuti 

pembelajarannya 

0   1   2   3   4 

2. 

 

Kemampuan memeperlakukan siswa sesuai 

dengan ciri-cirinya 

0   1   2   3   4 

3. Kesiapan memberikan pelajaran 0   1   2   3   4 

4. 

 

Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan 

pembelajaran 

0   1   2   3   4 
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5. Kemampuan menghidupkan suasanan kelas 0   1   2   3   4 

6. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran 0   1   2   3   4 

7. 

 

Keanekaragaman cara penilaian hasil belajar 

siswa 

0   1   2   3   4 

8. Pemberian umpan balik tergadap tugas 0   1   2   3   4 

9. 

 

Kesesuaian materi ujian/tugas dengan tujuan 

pembelajaran 

0   1   2   3   4 

Skor A  

B      Kompetensi Profesional  

10. 

 

Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik 

secara tepat 

0   1   2   3   4 

11. 

 

 

Kemampuan menjawab pertanyaan siswa 

dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan 

yang ditanyakan 

0   1   2   3   4 

12. 

 

Kemampuan memberikan contoh yang relevan 

dengan materi yang diajarkan 

0   1   2   3   4 

13. 

 

 

Kemampuan menjelaskan keterkaitan 

bidang/topik yang diajarkan dengan 

bidang/topik lain 

0   1   2   3   4 

14. 

 

 

Kemampuan menjelaskan keterkaitan 

bidang/topik yang diajarkan dengan konteks 

kehidupan 

0   1   2   3   4 

Skor B  

C     Kompetensi Kepribadian  

15. Kemampuan mengendalikan diri dalam 

berbagai situasi dan kondisi 

0   1   2   3   4 
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16. Santun kata dan tindakan 0   1   2   3   4 

17. Kewibawaan sebagai pribadi guru 0   1   2   3   4 

18. Kewibawaan dalam mengambil keputusan 0   1   2   3   4 

19. Kearifan dalam mengambil keputusan 0   1   2   3   4 

20. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku 0   1   2   3   4 

 Adil dalam memberlakukan siswa 0   1   2   3   4 

Skor C  

D     Kompetensi Sosial  

21. Kemampuan menyampaikan pendapat 0   1   2   3   4 

22. Kemampuan menerima kritik, saran, dan 

pendapat 

0   1   2   3   4 

23. Kemampuan bergaul dengan siswa maupun 

dengan rekan kerja 

0   1   2   3   4 

24. Toleransi terhadap keberagaman siswa 0   1   2   3   4 

Skor D  

Skor Total  
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Lampiran 9 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

SDN Tambangan 01 
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SDN Cangkiran 01 
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SDN Ngadirgo 01 
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SDN Jatisari 
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SDN Ngadirgo 03 
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