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MOTTO

“Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus
Kristus.” (Efesus 5 : 20)
“Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah
di dalam Tuhan.” (Kolose 3 : 20)
“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala
sesuatu yang tidak kita lihat.” (Ibrani 11 : 1)
“Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan
memperoleh harta yang berharga.” (Amsal 12 : 27)
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.” (Matius 6 : 34)
“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah
dalam doa.” (Roma 12 : 12)
“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerimanya.” (Matius 21 : 22)
˜Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri
agar tidak tertidur˜ -Richard Wheeler-
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN INOVATIF
DALAM SUB TEMA AKU MERAWAT TUBUHKU
MENGACU KURIKULUM 2013 UNTUK SISWA KELAS I
SEKOLAH DASAR
Lucia Andriana
Universitas Sanata Dharma
2019
Penelitian ini bertujuan dari untuk menghasilkan dan melihat kualitas
suatu produk kberupa perangkat pembelajaran inovatif dalam sub tema Aku
Merawat Diriku mengacu Kurikulum 2013 untuk siswa kelas I sekolah dasar.
Peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian dan pengembangan dari Borg
and Gall namun peneliti membatasi sampai 7 (tujuh) langkah yaitu 1) potensi dan
masalah (wawancara dan observasi), 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4)
validasi desain (evaluasi formatif), 5) revisi desain, 6) uji coba produk (evaluasi
sumatif), 7) revisi produk, sampai menghasilkan produk akhir berupa perangkat
pembelajaran inovatif mengacu Kurikulum 2013.
Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif dari kedua
pakar, perangkat pembelajaran inovatif yang dikembangkan dengan model
Problem Based Learning dan model Inkuiri diperoleh skor rerata 4,12 dengan
kategori kualitas “baik”. Sedangkan berdasarkan penilaian melalui uji coba
terbatas diperoleh skor rerata 4,72 dengan kategori kualitas “sangat baik”. Jadi
peneliti mendapat skor rerata dari hasil validasi dan uji coba 4,42. Skor tersebut
menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki
kualitas “sangat baik”.
Kata Kunci: Pembelajaran inovatif, sub tema Aku Merawat Tubuhku,
perangkat pembelajaran, model pembelajaran inovatif, Kurikulum 2013.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE LEARNING DEVICE ON THE
SUB THEME AKU MERAWAT TUBUHKU
REFFERING TO CURRICULUM 2013 FOR THE FIRST GRADE
ELEMENTARY SCHOOL
Lucia Andriana
Sanata Dharma University
2019
The main purpose from this research is to produce a product of innovative
learning device on the sub theme “Aku Merawat Tubuhku” reffering to
Curriculum 2013 for the first grade elementary school. Researchers used Borg
and Gall researcah and development steps, however researcher uses 7 (seven)
steps, there are: 1) potential and problems (interview and observation), 2) data
collection, 3) product design, 4) design validation (formative evaluation), 5)
design revision, 6) product test (summative evaluation), 7) product revision, to
produce end product of innovative learning device reffering to Curriculum 2013.
The validation result of innovative learning device by two experts,
innovative learning that developed with problem based learning model and
inquiry model get average score 4,12 as “good” quality category. While based
on trials limited get average score 4,72 as “very good” quality category.
Researchers get average score from validation and trials results 4,42. It indicates
the innovative learning device that developed has “very good” quality.
Keywords: Innovative learning, sub theme “Aku Merawat Tubuhku”, learning
device, innovative learning models, Curriculum 2013.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan mewujudkan tujuan
pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Demi tercapainya tujuan pendidikan
nasional, Madjid (dalam Prastowo, 2015:5) mengatakan bahwa Kurikulum
2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan.
Pemberlakuan Kurikulum 2013 menuntut sejumlah perubahan mendasar pada
proses

pembelajaran

yang

berlangsung

di

sekolah.

Pada

dasarnya

pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa guna
mencapai hasil belajar tertentu dibawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru
(Abidin, 2014:6). Pembelajaran pada abad ke-21 memiliki karakteristik yang
mendukung perkembangan peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat
yang dikemukakan Marroco (2008:5) bahwa pada abad kedua puluh satu
minimalnya ada empat kompetensi belajar yang harus dikuasai yakni
kemampuan pemahaman yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan
berkolaborasi dan komunikatif, serta kemampuan kreativitas siswa. Triling
dan Fadel (2009:48) menjelaskan bahwa keterampilan utama yang harus
dimiliki dalam konteks abad ke-21 adalah keterampilan belajar dan berinovasi.
Dalam praktiknya kurikulum 2013 harus diimplementasikan melalui
pembelajaran berbasis aktivitas yang berbasis pendekatan ilmiah dan tematik
integratif. Prastowo (2014: 45) mengatakan bahwa pembelajaran tematik
1
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adalah model pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan
sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun
kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip
keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.

Dalam pelaksanaan

kegiatan-kegiatan pembelajaran tematik, guru akan dimudahkan dengan
adanya perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan sejumlah
bahan, media, alat, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam proses
pembelajaran (Suhadi: 2007:24). Pelaksanaan kegiatan pembelajaran juga
disertai dengan pendekatan saintifik. Di Indonesia pembelajaran saintifik
direkomendasikan untuk digunakan di setiap mata pelajaran dan pada semua
jenjang pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah. Kaitannya dengan kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran
saintifik tidak murni diarahkan pada perkembangan pengetahuan dan
keterampilan tetapi memiliki misi juga untuk pengembangan karakter (Yani
dan Ruhimat: 2018:3).
Tujuan jangka panjang kegiatan pembelajaran yaitu membantu siswa
mencapai kemampuan secara optimal untuk dapat belajar lebih mudah dan
efektif. Untuk mencapai hal tersebut perlu kerangka pembelajaran konseptual
yaitu model pembelajaran yang menentukan tercapainya tujuan pembelajaran.
Winataputra

(dalam

Sugiyanto,

2010:3)

mengatakan

bahwa

model

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur
sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang

2
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pembelajaran dan para pengajar dalam merancang dan melaksanakan aktivitas
pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh
peneliti pada bulan April 2018 di salah satu sekolah dasar swasta di daerah
Sleman dan dua sekolah dasar negeri di daerah Yogyakarta diperoleh hasil
bahwa 1) Dalam proses belajar mengajar di sekolah saat ini guru belum
sepenuhnya mengetahui pembuatan perangkat pembelajaran khususnya
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan peraturan
kementerian pendidikan di Indonesia revisi terbaru mengacu Kurikulum 2013
dan belum menguasai pembelajaran inovatif. Hal ini disebabkan oleh
kebiasaan guru yang kurang memperhatikan dengan baik komponen yang ada
pada RPP, sehingga dalam pembuatannya masih cenderung tidak sesuai RPP
Kurikulum 2013 terbaru yang saat ini sudah ditetapkan. 2) Dalam proses
pembelajaran guru kurang mempertimbangkan penggunaan model-model
pembelajaran

yang inovatif.

Hal

ini

disebabkan karena kurangnya

pengetahuan guru tentang berbagai macam pembelajaran inovatif yang ada,
hal ini juga yang menyebabkan karakteristik Kurikulum 2013 belum
sepenuhnya muncul dalam pembelajaran di dalam kelas, ditambah juga
tuntutan perkembangan pada abad 21 dalam dunia pendidikan yakni
pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses komunikatif, kolaboratif,
kreatif dan berpikir kritis. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk
mengembangkan dan menyelaraskan perangkat pembelajaran inovatif sebagai
bahan pedoman serta panduan bagi guru dalam membuat perangkat

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013 dan
Keterampilan Abad 21.
Berdasarkan masalah yang ditemui oleh peneliti dilapangan dengan
hasil observasi dan wawancara maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah
perangkat pembelajaran inovatif untuk siswa SD yang saat ini berjalan dengan
diterapkannya Kurikulum 2013 yaitu “Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Inovatif dalam Sub Tema Aku Merawat Tubuhku Mengacu Kurikulum 2013
untuk Siswa Kelas I Sekolah Dasar”.

B. Rumusan Masalah
Bagaimana kualitas produk perangkat pembelajaran inovatif dalam Sub Tema
Aku Merawat Tubuhku Mengacu Kurikulum 2013 untuk Siswa Kelas I
Sekolah Dasar?

C. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui kualitas perangkat pembelajaran inovatif dalam Sub Tema
Aku Merawat Tubuhku Mengacu Kurikulum 2013 untuk Siswa Kelas 1
Sekolah Dasar.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Peniliti mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan perangkat
pembelajaran inovatif Sub Tema 3 yang mengacu pada Kurikulum 2013
untuk siswa kelas 1 SD.

4
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2. Bagi Guru
Guru memiliki referensi dalam mengembangkan perangkat pembelajaran
inovatif khususnya Sub Tema Aku Merawat Tubuhku yang mengacu pada
Kurikulum 2013 unruk siswa kelas 1 SD.
3. Bagi Siswa
Siswa mendapatkan pengalaman baru melalui penerapan perangkat
pembelajaran inovatif khususnya Sub Tema 3 yang mengacu pada
Kurikulum 2013 unruk siswa kelas 1 SD.
4. Bagi Sekolah
Sekolah memperoleh pandangan baru dalam membenahi rancangan
penyusunan perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran
inovatif sehingga dapat mendorong kegiatan pembelajaran melalui
penerapan perangkat pembelajaran inovatif di sekolah dasar

E. Definisi Operasional
1. Kurikulum 2013 merupakan seperangkat rencana dan cara yang telah
ditetapkan pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum KBK maupun
KTSP, dimana sasaran pendidikan diarahkan pada pengembangan ranah
sikap, keterampilan dan pengetahuan.
2. Perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan yang digunakan sebagai
cara menjadikan orang belajar dalam proses pembelajaran,. Dalam hal ini
peneliti membatasi pada perangkat pembelajaran Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP).

5
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3. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang dibuat guru dengan
menggunakan model, metode, strategi atau teknik untuk memperoleh hasil
belajar yang lebih baik daripada sebelumnya.
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan detail rencana
aktivitas tatap muka sebagai pedoman guru untuk satu pertemuan atau
lebih guna mencapai suatu Kompetensi Dasar (KD).

F. Spesifikasi Produk
1. Cover produk
Cover depan produk terdiri dari judul pengembangan perangkat
pembelajaran inovatif yaitu pengembangan perangkat pembelajaran
inovatif dalam sub tema Aku Merawat Tubuhku Mengacu Kurikulum
2013 untuk siswa kelas I Sekolah Dasar; nama penulis; logo universitas,
keterangan yang berisi program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD), jurusan yaitu Ilmu Pendidikan, Fakultas yaitu Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas yaitu Sanata Dharma Yogyakarta. Cover
belakang berisi sinopsis dan biodata singkat penulis.
2. Ukuran kertas
Produk dicetak dalam ukuran kertas A4 dengan berat 70 gram sedangkan
sampul dicetak dengan kertas ivory 230 supaya terlihat kokoh.
3. Format tulisan
Produk ditulis menggunakan theme font “Times New Roman” dengan spasi
2.0 supaya setiap bagian dalam RPP terlihat jelas.
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4. Kata pengantar
Kata pengantar terdiri dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang MahaEsa;
penjelasan kerangka berpikir seputar pembelajaran inovatif; ucapan
terimakasih kepada pihak yang membantu dan terlibat dalam penyusun
produk; dan kesediaan penulis dalam menerima kritik dan saran terkait
dengan produk yang dikembangkan.
5. Daftar isi
Daftar isi terdiri dari garis besar isi buku beserta nomor halaman.
6. Perangkat pembelajaran program tahunan untuk kelas 1 SD semester gasal
dan genap. Program Tahunan adalah rencana umum pelaksanaan
pembelajaran muatan pelajaran berisi antara lain rencana penetapan
alokasi waktu satu tahun pembelajaran. Program tahunan dibuat sesuai
dengan kalender pendidikan dari tahun 2018/2019. Komponen-komponen
dalam menyusun Program Tahunan yaitu: Identitas (antara lain muatan
pelajaran, kelas, tahun pelajaran) dan Format isian (antara lain tema,
subtema, dan alokasi waktu). Program tahunan terdapat 2 sampai 3
halaman berbentuk landscape.
7. Perangkat pembelajaran program semester untuk kelas 1 SD semester
gasal. Program Semester merupakan penjabaran dari program tahunan
sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusun program
tahunan. Program semester dilihat melalui kalender pendidikan dari
semester gasal tahun 2018/2019. Program Semester berisikan garis-garis
besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam
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semester tersebut. Program semester terdapat 5 sampai 6 halaman
berbentuk landscape.
8. Perangkat pembelajaran silabus untuk kelas 1 SD semester gasal tahun
2018/2019. Silabus merupakan salah satu produk pengembangan
kurikulum

berisikan

pembelajaran

dan

garis-garis
rancangan

besar
penilaian.

materi

pelajaran,

Silabus

adalah

kegiatan
rencana

pembelajaran pada suatu ataukelompok mata pelajaran/ tema tertentu yang
mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian,
alokasi waktu dan sumber belajar.
9. Komponen perangkat pembelajaran RPP disusun lengkap terdiri dari 1)
identitas RPP; 2) kompetensi inti; 3) kompetensi dasar, indikator, dan
tujuan pebelajaran; 4) pendekatan, tipe, model dan metode; 5) alat dan
bahan serta sumber belajar; 6) langkah pembelajaran; 7) penilaian; 8)
rangkuman materi 9) lampiran yang berisi LKS, media dan rubrik
penskoran. Dalam satu subtema terdapat enam pembelajaran, sehingga
menghasilkan enam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
10. Model Pembelajaran
Model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran
Inkuiri. Ciri utama model Problem Based Learning adalah siswa diminta
mencari memecahkan masalah yang disajikan dengan berpikir kristis
dalam pembelajaran sedangkan ciri model pembelajaran Inkuiri adalah
siswa dituntut menemukan sebuah ide atau gagasan baru melalui langkahlangkah dalam kegiatan ilmiah sederhana. Terdapat pendekatan saintifik
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yang merupakan proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik
mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap mengamati
(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), menanya, mencoba
(melalui eksperimen), menalar, dan mengomunikasikan (secara tertulis
maupun lisan).
11. Mengandung pembelajaran terpadu yang mempunyai karakteristik
berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata
pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata
pelajaran, bersifat fleksibel (guru dapat mengaitkan mata pelajaran yang
satu dengan yang lain), dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain
dan menyenangkan.
12. Mengandung pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam seluruh mata
pelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat dalam kurikulum.
Pendidikan karakter yang dikembangkan memuat aspek spiritual dan
aspek sosial. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilainilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksplisitkan,
dihubungkan dengan kontekas kehidupan sehari-hari.
13. Menerapkan siswa untuk berfikir tingkat tinggi atau High Order Thinking
Skill (HOTS) yang meliputi tingkat taksonomi Bloom pada C4 sampai C6.
Pada tingkatan C4 kegiatan yang diterapkan siswa yaitu kegiatan
menganalisis dapat dilakukan dengan kegiatan memilih, membandingkan,
menguraikan, mengaitkan, dan lain-lain. Sedangkan tingkatan C5, siswa
melakukan kegiatan mengevaluasi yang dapat dilakukan dengan kegiatan
mengkritik, memeriksa, menilai, membuktikan, dan lain-lain. Pada
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tingkatan C6, siswa melalukan kegiatan mencipta yang dapat dilakukan
dengan melakukan kegiatan merumuskan, merencanakan, memproduksi,
membuat hipotesis, mendesain, menciptakan, dan lain-lain.
14. Menerapkan penilaian otentik mengandung aspek sikap spiritual dan
sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian dilengkapi
dengan instrumen penilaian yang memuat kunci jawaban dari soal tertulis,
daftar cek atau pedoman observasi bagi penilaian dengan teknik observasi,
dan cara scoring.
15. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penyusunan RPP
memperhatikan ketentuan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI) yang meliputi tanda baca, huruf kapital, nama orang, nama
tempat, dan kata penghubung.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Kajian Pustaka
1. Pengertian Kurikulum 2013
Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau
pegangan dalam proses kegiatan belajar-mengajar Majid Abdul (2014:2).
Selain pendapat diatas, Kemendikbud 2013 mengatakan bahwa kurikulum
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan

pelajaran

serta

cara

yang

digunakan

sebagai

pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
Berbagai kurikulum pun banyak yang pernah diterapkan dan
digunakan di dalam pendidikan di Indonesia. Saat ini pemerintah
Indonesia masih menetapkan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional,
yang mana Mulyasa (2014:6) memaparkan bahwa Kurikulum 2013
merupakan kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter,
terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat
pendidikan berikutnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nuh, Dea (dalam Kurniasih
dan Sani, 2014: 21-22) mengatakan bahwa kurikulum 2013 lebih
menekankan pada kompetensi

berbasis

sikap, keterampilan, dan

pengetahuan. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan agar terjadi
peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude),
keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).
Berdasarkan berbagai pengertian diatas, peneliti menyimpulkan
bahwa kurikulum 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan
11
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mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan tertentu sesuai dengan basis kurikulum 2013 yaitu mengembangkan
sikap, keterampilan dan pengetahuan.
2. Karakteristik Kurikulum SD 2013
Di dalam kurikulum 2013 mempunyai beberapa karakteristik yang
khas dan berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Beberapa
karakteristik tersebut diantaranya adalah:
a. Menggunakan Pembelajaran Terpadu
Karakteristik yang paling utama dalam kurikulum 2013 adalah
dengan menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu
adalah pembelajaran yang dalam pembahasan materinya meliputi atau
saling mengaitkan berbagai bidang studi atau mata pelajaran secara
terpadu dalam suatu fokus tertentu (Kurniawan, 2014:59). Selain itu
Joni (dalam Trianto, 2010:56) mengatakan bahwa pembelajaran
terpadu atau integratif merupakan suatu sistem pembelajaran yang
memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif
mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan
secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran terpadu memiliki
satu tema aktual, dekat dengan dunia siswa, dan ada kaitannya dengan
kehidupan sehari-hari yang dinyatakan oleh Ujang (dalam Trianto,
2010:57).
Kurikulum terpadu (integratif) yaitu kurikulum yang mampu
membangkitkan minat siswa, mampu meniadakan duplikasi pada
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berbagai mata pelajaran, mampu mendorong kerjasama siswa, mempu
memberikan ruang yang lebar bagi pengaplikasian/penggunaan teori
pembelajaran yang popular dalam pembelajaran, mampu menghargai
kreativitas guru sebagai agen pendidikan, mampu menciptakan
akuntabilitas

(seseorang

konsep-konsep

yang

yang
telah

dapat

mempertanggungjawabkan

diketahuinya)

dan

pembelajaran

relevansi/sesuai dengan dunia nyata, mampu memberikan pengalaman
bermakna kepada siswa, dan memungkinkan untuk mempelajari suatu
konsep secara mendalam dan bukan secara luas (Prastowo, 2015:1718). Pembelajaran terpadu atau tematik adalah pembelajaran yang
tidak menggunakan “nama-nama disiplin ilmu” sebagai nama mata
pelajaran akan tetapi menggunakan tema-tema tertentu. Tema yang
digunakan berfungsi untuk mengaitkan beberapa pokok bahasan dalam
satu mata pelajaran disebut tematik sedangkan tema yang mengikat
pokok bahasan dan sejumlah mata pelajaran berbeda dikatakan sebagai
tematik terpadu (Yani, 2014:144).
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran

terpadu

di

dalam

kurikulum

2013

ini

adalah

pembelajaran yang menggabungkan sejumlah pokok bahasan dari
beberapa mata pelajaran atau bidang studi yang saling berkaitan atau
yang disebut dengan tema untuk mencapai suatu fokus tertentu.
b. Penilaian Otentik
Pada Kurikulum 2013 ini, siswa tidak lagi dijadikan sebagai
objek dari pendidikan, akan tetapi justru sekarang ini dijadikan sebagai
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subjek yang ikut mengembangkan tema dan materi yang ada di
dalamnya. Melalui perubahan ini maka berbagai standar dalam
komponen pendidikan akan mengalami perubahan, mulai dari standar
isi yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu, standar proses yaitu sebuah pedoman atau tahapan
langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran
dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa
efektif, efisien dan inovatif, begitu juga standar lulusan yaitu
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan
dan keterampilan, dan yang terakhir ialah standar penilaian yaitu
standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik
(Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23 tahun 2016).
Brown (dalam Abidin, 2013:77) menjelaskan penilaian adalah
metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan,
atau performa seseorang. Penilaian dalam pembelajaran dapat
dibedakan beberapa jenis penilaian, yakni penilaian formal dan
penilaian informal, penilaian diskret dan integratif, dan penilaian
performa.
Pada hakikatnya penilaian otentik merupakan kegiatan
penilaian yang dilakukan tidak semata-mata untuk menilai hasil belajar
siswa, melainkan juga faktor lain, antara lain kegiatan pengajaran yang
dilakukan itu sendiri. Penilaian otentik (authentic assesment)
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menekankan kemampuan peserta didik untuk mendemonstrasikan
pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Nurgiantoro
(2011:23) menjelaskan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian
terhadap tugas-tugas yang menyerupai kegiatan membaca dan menulis
sebagaimana halnya di dunia nyata dan di dunia sekolah. Tujuan dari
penilaian itu adalah untuk mengukur berbagai keterampilan dalam
berbagai konteks yang mencerminkan situasi di dunia nyata dimana
keterampilan-keterampilan tersebut digunakan.
Menurut Yani (2014:145) penilaian otentik adalah penilaian
yang nyata dan dibuktikan dengan kinerja dan hasil-hasil yang telah
dibuat oleh peserta didik. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi
atau pengamatan. Penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan,
maupun penugasan. Penilaian keterampilan melalui tes praktik,
penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Senada dengan pernyataan
tersebut, Hosnan (2014:387) menyatakan bahwa penilaian otentik
adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar
peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan.
Berdasarkan pemaparan tersebut, penilaian outentik dalam
kurikulum 2013 merupakan penilaian bermakna secara signifikan atas
tugas-tugas dari kegiatan belajar peserta didik untuk menilai semua
aspek hasil belajar sesuai dengan bukti otentik pekerjaan atau tingkah
laku siswa.
Newmann (dalam Abidin, 2014:84) memaparkan keutamaan
penilaian otentik, diantaranya yaitu:
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1. Penilaian otentik memiliki legitimasi yang jelas dalam hal bahan
ajar, keterampilan, dan karakter sehingga bahan ajar, keterampilan
dan karakter yang terkandung dalam penilaian otentik dianggap
penting dan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar maupun
bagi kehidupan sehari-hari siswa.
2. Penilaian otentik mampu menilai secara akurat kemampuan siswa
sejalan dengan capaian perkembangan yang diperolehnya dalam
setiap tahapan pembelajaran. Atas dasar keakuratan ini, hasil
penilaian otentik dapat secara langsung menyentuh pemecahan
masalah belajar yang dibutuhkan para siswa.
3. Penilaian otentik merupakan penilaian yang mengutamakan
kebermaknaan belajar sehingga penilaian otentik menuntut siswa
untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pola-pola
inkuiri dan sekaligus mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang
berguna bagi siswa bukan hanya di sekolah tetapi juga dalam
kehidupan nya dimasyarakat.
Secara lebih konkret Mueller (dalan Nurgiantoro, 2011:26)
menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara penilaian
tradisional dan penilaian otentik. Penilaian tradisional dan penilaian
otentik memiliki sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.
Tabel 2.1 Karakteristik Penilaian Tradisional dan Penilaian Otentik
No.
1.

2.

Penilaian Tradisional
Misi
sekolah
adalah
mengembangkan
warga
negara yang produktif.
Untuk menjadi warga negara
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Penilaian Otentik
Misi
sekolah
adalah
mengembangkan
warga
negara yang produktif.
Untuk menjadi warna negara
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3.

4.

5.

produktif, seseorang harus prouktif, seseorang harus
menguasai disiplin keilmuan mampu
menunjukkan
dan keterampilan tertentu.
penguasaan
melakukan
sesuatu secara bermakna
dalam dunia nyata.
Maka,
sekolah
mesti Maka,
sekolah
mesti
mengajarkan peserta didik mengembangkan
peserta
disiplin
keilmuan
dan didik
untuk
dapat
keterampilan tersebut.
mendemonstrasikan
kemampuan/keterampilan
melakukan sesuatu.
Untuk mengukur keberhasilan Untuk
mengukur
pembelajaran, guru harus keberhasilan pembelajaran,
mengetes peserta didik untuk guru harus meminta peserta
mengetahui
tingkat didik melakukan aktivitas
penguasaan keilmuan dan tertentu secara bermakna
keterampilan itu.
yang mencerminkan aktivitas
di dunia nyata.
Kurikulum
menentukan Penilaian
menentukan
penilaian; pengetahuan yang kurikulum; guru terlebih
harus dikuasai ditentukan dahulu menentukan tugasterlebih dahulu.
tugas yang akan dilakukan
oleh peserta didik untuk
menunjukkan
penguasaannya.

c. Menggunakan Pendekatan Saintifik
Pendekatan pembelajaran yang identik dengan ciri khas
Kurikulum 2013 adalah pendekatan Saintifik. Majid (2014: 221)
menjelaskan bahwa kurikulum 2013 menekankan pada dimensi
pedagogik

modern

dalam

pembelajaran,

yaitu

menggunakan

pendekatan ilmiah (scientific approach). Pendekatan ilmiah meliputi
proses mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan,
menyimpulkan,
Berdasarkan

dan

mencipta

pengertian

untuk

pendekatan
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ini,

mata

pelajaran.

Kemendikbud

(2013)
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menyajikan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran secara visual
sebagai berikut.

Mengamati

Menanya Menalar

Mencoba

Mengomunikasikan

Gambar 2.1 Pendekatan Ilmiah dalam Pembelajaran
Sejalan dengan gambar diatas, Kemendikbud (2013) secara
komprehensif dan terperinci menjelaskan keterampilan-keterampilan
belajar yang membangun pendekatan ilmiah dalam belajar sebagai
berikut.
1. Mengamati
Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses
pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki
keunggulan tertentu, seperti menyajikan objek secara nyata, peserta
didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode
mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu
peserta

didik,

sehingga

proses

pembelajaran

memiliki

kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode pengamatan atau
observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan
antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang
digunakan oleh guru.
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2. Menanya
Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik
untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan

ranah

sikap,

pengetahuan, dan keterampilannya. Pada saat guru bertanya, pada
saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya
belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta
didiknya, ketika itu pula ia mendorong asuhannya untuk penyimak
dan pembelajar yang baik.
3. Menalar
Istilah menalar pada kerangka proses pembelajaran dengan
pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk
menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku
aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis
atas fakta kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh
simpulan berupa pengetahuan. Istilah menalar merupakan padanan
dari associating, karena itulah aktivitas menalar dalam konteks
pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah
banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran
asosiatif.
4. Mencoba
Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik,
peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama
untuk materi atau substansi yang sesuai. Aplikasi metode
eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan
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berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan dan
pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini adalah:
(a) menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar
menurut tuntutan kurikulum, (b) mempelajari cara penggunaan alat
dan bahan yang tersedia, (c) mempelajari dasar teoritis yang
relevan, (d) melakukan dan mengamati percobaan, (e) mencatat
fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data, (f)
menarik simpulan atas hasil percobaan, dan (g) membuat laporan
dan mengomunikasikan hasil percobaan.
5. Mengomunikasikan
Kemampuan ini adalah kemampuan menyampaikan hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara lisan atau tertulis.
Dalam hal ini siswa harus mampu menulis dan berbicara secara
komunikatif dan efektif.
Dalam pandangan Barringer (dalam Abidin, 2014:125)
pembelajaran proses saintifik merupakan pembelajaran yang menuntut
siswa berpikir secara sistematis dan kritis dalam upaya memecahkan
masalah yang penyelesaiannya tidak mudah dilihat. Sejalan dengan
pernyataan

tersebut,

Kemendikbud

2013

menyatakan

bahwa

pendekatan saintifik atau ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme
pembelajaran

untuk

memfasilitasi

siswa

agar

mendapatkan

pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada
suatu metode ilmiah. Pembelajaran saintifik terdapat metode ilmiah
yang menjadi dasar pembelajaran. Sujarwanta (2012:75) memaparkan
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bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah
pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara
langsung baik menggunakan observasi, eksperimen maupun cara yang
lainnya, sehingga realitas yang akan berbicara sebagai informasi atau
data yang diperoleh selain valid juga dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai dengan paparan tersebut, pendekatan saintifik dalam
Kurikulum 2013 merupakan pembelajaran dimana siswa diberi
pengalaman langsung secara ilmiah melalui kegiatan mengamati,
menyanya, mencoba atau mencipta, menalar, menyajikan atau
mengomunikasikan

dan

mampu

berpikir

secara

kritis

dalam

memecahkan masalah.
Pendekatan pembelajaran saintifik proses memiliki beberapa
karakteristik

dalam

penerapannya

(Abidin

Yunus,

2014:12).

Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Objektif, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan atas objek
tertentu dan siswa dibiasakan memberikan penilaian secara objektif
terhadap objek tersebut.
2. Faktual, artinya pembelajaran senantiasa dilakukan terhadap
masalah-masalah faktual yang terjadi disekitar siswa sehingga
siswa

dibiasakan

untuk

menemukan

fakta

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Sistematis, artinya pembelajaran dilakukan atas tahapan belajar
yang sistematis dan tahapan belajar ini berfungsi sebagai panduan
pelaksanaan pembelajaran.

21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Bermetode, artinya dilaksanakan berdasarkan metode pembelajaran
ilmiah tertentu yang teruji kefektifannya.
5. Cermat dan tepat, artinya pembelajaran dilakukan untuk membina
kecermatan dan ketepatan siswa dalam mengkaji sebuah fenomena
atau objek belajar tertentu.
6. Logis, artinya pembelajaran senantiasa mengakat hal yang masuk
akal.
7. Aktual, artinya bahwa pembelajaran senantiasa melibatkan konteks
kehidupan anak sebagai sumber belajar yang bermakna.
8. Disinterested, artinya pembelajaran harus dilakukan dengan tidak
memihak melainkan benar-benar didasarkan atas capaian belajar
siswa yang sebenarnya.
9. Unsupport opinion, artinya pembelajaran tidak dilakukan untuk
menumbuhkan pendapat atau opini yang tidak disertai bukti-bukti
nyata.
10. Verifikatif, artinya hasil belajar yang diperoleh siswa dapat
diverifikasi kebenarannya dalam arti dikonfirmasikan, direvisi, dan
diulang dengan cara yang sama atau berbeda.
d. Mengembangkan Pendidikan Karakter
Terdapat perubahan penggunaan istilah baru dalam Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) yaitu Kompetensi Inti atau KI. Lahirnya
konsep KI diawali dari pengelompokkan kompetensi pokok atas sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Awalnya, kompetensi sikap hanya
berdiri satu rumusan saja namun dalam perkembangannya kompetensi
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sikap dibagi menjadi dua yaitu sikap spiritual dan sosial (Yani,
2014:54). Melalui sikap spiritual akan mendorong peserta didik
memiliki moral dan etika yang baik dalam kehidupannya. Aspek sosial
merupakan gambaran berbentuk hubungan dengan sesama manusia
dan lingkungannya (Fadillah, 2014:49).
Pendidikan

karakter

dalam

Kurikulum

2013

dapat

diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran pada setiap disiplin ilmu
yang terdapat dalam suatu pembelajaran. Guru dituntut untuk
memasukkan muatan pendidikan karakter pada setiap pembelajaran
yang dilakukan. Menurut Suparno (2015:2) pendidikan karakter
merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa agar
siswa-siswa mengalami, memperoleh, dan memiliki karakter yang
diinginkan. Mulyasa (2013: 7) mengungkapkan bahwa pendidikan
karakter mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai
yang mendasari perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbolsimbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah.
Tujuan pendidikan karakter di sekolah menurut Arthur (dalam
Abidin, 2014:61) adalah sebagai berikut.
1. Sebuah

misi,

komitmen,

dan

tekad

yang

kuat

untuk

mengembangkan karakter siswa.
2. Meningkatkan partisipasi staf, siswa dan orang tua dalam proses
pengambilan

keputusan

dalam

menentukan

diinginkan untuk dipelihara di sekolah.
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3. Meningkatkan standar kinerja akademik, proses belajar mengajar
dan

khususnya

strategi

yang

mendorong

berkembangnya

pembelajaran.
4. Meningkatkan standar perilaku murid yang dipahami oleh semua
dan menerapkannya dalam komunitas sekolah.
5. Dihasilkannya program penghargaan yang terencana dengan baik
yang dikomunikasikan, mendorong dan memperkuat karakter,
sikap, dan perilaku dari seluruh komunitas sekolah.
6. Lahirnya komitmen sekolah untuk melaksanakan pendidikan
karakter secara komprehensif dan menggunakan setiap kemampuan
yang tersedia untuk memperkuatnya.
e. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi
Yani (2014: 73) menegaskan bahwa mindset Kurikulum 2013
adalah mengembangkan keterampilan menalar, mengomunikasikan,
dan mencipta. Siswa dianggap berhasil jika memiliki kemampuan
menalar/menganalisis, mengomunikasi, dan mencipta. Perubahan
mindset

ini selaras dengan buku yang dikeluarkan oleh Badan

Standar Nasional Pendidikan (BNSP) berjudul Paradigma Pendidikan
Nasional Abad XXI pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa peserta
didik dianggap berhasil jika memiliki kemampuan menalar,
mengomunikasikan, dan mencipta. Level kemampuan berpikir tingkat
tinggi atau sering dijumpai dengan istilah High Order Thinking Skill
(HOTS) tersebut disesuaikan pula dengan taksonomi Bloom hasil
verisi.
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Kemampuan berpikir level tertinggi menurut taksonomi Bloom
yang sudah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2014) adalah
mencipta. Berikut taksonomi Bloom yang sudah direvisi:
Tabel 2.2 Tingkatan Taksonomi Bloom oleh Anderson dan
Krathwohl
Tingkatan
Anderson dan Krathwohl
C1

Mengingat

C2

Memahami

C3

Mengaplikasikan

C4

Menganalisis

C5

Mengevaluasi

C6

Mencipta

f. Berpusat Pada Siswa
Akbar, dkk (2013: 19) menjelaskan pada proses pembelajaran
Kurikulum 2013 memerankan siswa sebagai subjek belajar yang
utama. Guru lebih sebagai fasilitator yaitu guru memfasilitasi proses
pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang membuat
siswa terlibat secara aktif. Siswa didorong untuk aktif untuk
mendapatkan

informasi-informasi

atau

pengetahuan

baru

saat

pembelajaran berlangsung (Fadillah, 2014: 180). Guru sebagai
motivator yaitu guru memberikan motivasi supaya siswa lebih
semangat belajar dalam mengikuti proses pembelajaran.
g. Berbasis Kompetensi
Kurikulum

2013

menekankan

pada

kompetensi

atau

kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Mulyasa (2013: 68)
menjelaskan bahwa melalui kompetensi yang dicapai peserta didik

25

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

akan memberikan seperangkat kompetensi tertentu. Terdapat 6
kompetensi yang harus dicapai siswa yaitu pengetahuan (knowlegde),
pemahaman (understanding), kemampuan (skill), nilai (value), sikap
(atittude) dan minat (interest). Dalam konteks Kurikulum 2013,
kompetensi

lulusan

berhubungan

dengan

kompetensi

sikap,

pengetahuan dan keterampilan (Fadillah, 2014: 177).
3. Keterampilan Dasar Belajar Abad 21
Framework pembelajaran abad ke-21 adalah salah satu gagasan
yang diadaptasi dalam pengembangan Kurikulum 2013 pada umumnya
dan pembelajaran saintifik pada khususnya. Sesuai dengan karakteristik
abad ke-21, tuntutan terhadap kompetensi berpikir semakin berkembang.
Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Morroco (dalam
Abidin, 2014:8) bahwa pada abad kedua puluh satu minimalnya ada empat
kompetensi belajar yang harus dikuasai yakni kemampuan pemahaman
yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi dan
berkomunikasi, serta kemampuan berpikir kritis. Senada dengan yang
diuraikan Morroco diatas, secara lebih komprehensif Trilling and Fadel
(2009:47) menggagas konsep pelangiketerampilan dan pengetahuan
sebagai subjek inti atau kompetensi utama yang harus dikembangkan
dalam konteks pendidikan abad ke-21. Tabel yang disajikan adalah
sebagai berikut.
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Gambar 2.2 Pelangi Keterampilan dan Pengetahuan Abad
Ke-21(Triling & Fadel, 2009:47)

Berdasarkan

pelangi

Keterampilan

dan

Pengetahuan

yang

dikembangkannya Triling & Fadel, (2009:47) menjelaskan bahwa
keterampilan utama yang harus dimiliki dalam konteks abad ke-21 adalah
keterampilan belajar dan berinovasi. Kemampuan ini kerkenaan dengan
kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan memecahkan masalah,
kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan kemampuan untuk
berkreativitas dan berinovasi.
Kembali pada uraian tentang kompetensi abad ke-21 yang meliputi
keterampilan hidup, karier, keterampilan inovasi dan belajar yang
kemudian dikenal dengan istilah 4 C (Critical thinking, Communication,
Collaboration, and Creativity) (Yani dan Ruhimat, 2018:47).
a. Critical Thinking
Berpikir kritis merupakan proses kognitif untuk menganalisis atau
mengevaluasi informasi secara cerdas. Pengembangan kemampuan
berpikir kritis merupakan integrasi beberapa bagian pengembangan
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kemampuan, seperti pengamatan, analisis, penalaran, penilaian,
pengambilan keputusan, dan persuasi. Menurut Ruland (2003:1-3)
berpikir kritis selalu mengacu dan berdasar pada suatu standar yang
disebut standar intelektual yang bersifat universal. Intelektual standar
adalah standarisasi dalam berpikir kritis yaitu kejelasan (clarity),
akurat, teliti, keseksamaan (accuracy), ketepatan (precision), relevansi,
keterkaitan, dan kedalaman (depth). Dalam pembelajaran, berpikir
kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi (Higher
Order

Thinking

Skill/HOTS)

yang

dapat

digunakan

dalam

seseorang

dalam

pembentukan sistem konseptual peserta didik.
b. Communication
Kompetensi

komunikasi

adalah

kemampuan

berkomunikasi. Ada empat tingkatan kompetensi menurut William
Howel (dalam Yani dan Ruhimat, 2018:48-49) yaitu (1) Unconscious
Incompetence,

(2)

Conscious

Incompetence,

(3)

Conscious

Competence, dan (4) Unconscious Competence.
c. Collaboration
Kolaborasi adalah bentuk interaksi sosial yaitu aktivitas kerjasama
yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling
membantu dan saling memahami tugasnya masing-masing. Kurikulum
2013 dan pembelajaran abad ke-21 menuntut adanya kompetensi
kolaboratif. Untuk mengembangkan kompetensi kolaboratif, belajar
yang disarankan antara lain melalui belajar aktif, konstruktif,
kontekstual dan bersifat sosial. Pembelajaran kolaboratif akan
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menghasilkan sinergi antara intelektualias peserta didik dengan
kompetensi sosialnya.
d. Creativity
Kreativitas atau daya cipta adalah proses mental yang memunculkan
gagasan atau konsep baru, atau hubungan baru antara gagasan dan
konsep yang sudah ada. Dari sudut pandang keilmuan, kreativitas
merupakan pemikiran berdaya cipta (creative thinking) yang dianggap
memiliki keaslian gagasan, gagasannya lebih baik, dan usulan dapat
mengatasi masalah yang dihadapi.

4. Perangkat Pembelajaran
KBBI (2008) mengartikan bahwa perangkat merupakan alat
perlengkapan,

sedangkan

pembelajaran

merupakan

proses,

cara

menjadikan orang belajar. Perangkat pembelajaran merupakan merupakan
perangkat yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Perangkat yang
dimaksud bisa berupa buku siswa, silabus, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), instrumen evaluasi atau
Tes Hasil Belajar (THB) (Ibrahim dalam Trianto, 2012: 96). Lebih lanjut,
Prasetyo, dkk (2011: 16) perangkat pembelajaran adalah alat atau
perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik
dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran.
Sesuai dengan pemaparan tersebut, perangkat pembelajaran
merupakan perlengkapan yang digunakan sebagai cara menjadikan orang
belajar dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang sering
digunakan adalah program tahunan dan semester, silabus dan RPP.
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Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang
dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahuan merupakan pedoman
untuk mengembangkan program semester, mingguan dan harian (Mulyasa,
2006: 95). Selanjutnya adalah penyusunan dan pengembangan silabus di
Indonesia pada umumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini
departemen yang mengurusi pendidikan. Kurikulum 2013 dalam
penyusunan silabus sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat,
namun pengembangannya perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan
(Akbar, 2013: 7-8).
Perangkat pembelajaran RPP disusun oleh guru sesuai dengan
panduan pemerintah. Permendikbud (2014) Pengembangan RPP dapat
dilakukan

oleh

guru

secara

mandiri

dan/atau

kelompok

di

sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala
sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan guru secara
berkelompok antar sekolah atau wilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan
disupervisi oleh dinas pendidikan atau kementerian agama setempat.
Selain itu RPP disusun sesuai dengan kreasi dan kebijakan guru terkait
proses pembelajaran yang dilakukan. Salah satu komponen dalam silabus
Kurikulum 2013 adalah identitas mata pelajaran atau tema pelajaran
(Amri, 2015: 50).
Berikut akan dibahas 3 (tiga) perangkat pembelajaran yaitu,
program tahunan, program semester, silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yakni:
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a. Program Tahunan dan Semester
Program tahunan merupakan program umum setiap mata
pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahuan
merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester,
mingguan dan harian. Sumber-sumber yang digunakan sebagai
pengembangan program tahunan yaitu daftar kompetensi standar
sebagai convensus nasional, skope dan sekuensi setiap kompetensi, dan
kalender pendidikan (Mulyasa, 2006: 95). Pengertian lain yaitu bahwa
program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran
untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang
bersangkutan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program
selanjutnya, seperti program semester, mingguan, harian atau program
pembelajaran setiap pokok bahasan.
Tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata
materi secara logis, sistematis dan hierarkis, mendistribusikan alokasi
waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran
menjadi efektif dan efisien, memudahkan guru untuk mngetahui target
kurikulum per pokok bahasan atau perbulan. Langkah-langkah
penyusunan program tahunan yaitu mengidentifikasi jenis kegiatan
non tatap muka (ujian, libur), menghitung pokok bahasan, dan
menghitung alokasi waktu yang tersedia (Suherman, 2001: 120).
Berikut langkah-langkah perancangan program tahunan yang
ditulis Permendikbud:
1) Menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas;
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2) Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, dan minggu
efektif pada kalender akademik;
3) Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda akhir semester,
libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum
termasuk hari besar nasional, hari libur khusus, dan kegiatan
khusus satuan pendidikan;
4) Menghitung jumlah Minggu Belajar Efektif (MBE) ke dalam sub
tema;
Komponen-komponen dalam menyusun program tahunan yaitu
(1) identitas, antara lain satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajaran
dan (2) format isian, antara lain tema, sub tema, dan alokasi waktu.
Program semester adalah rumusan kegiatan belajar mengajar
untuk satu semester yang kegiatannya didasarkan pada mater yang
tertuang pada KI dan KD. Program semester dibuat berdasarkan
pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang
ada dalam semester tersebut dan frekuensi ujian yang disesuaikan
dengan kalender pendidikan. Pada dasarnya yang menjadi isi dari
program semester adalah apa yang tercantum dalam GBPP, tetapi ada
perluasan dan kelengkapan sehingga membentuk suatu program kerja
pengajaran. Penyusunan program semester berfungsi sebagai acuan
menyusun suatu pelajaran, acuan kegiatan belajar mengajar, dan untuk
mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar yang
tersedia (Usman, 2002: 54). Unsur-unsur yang biasa terkandung di
dalam program semester meliputi (Sagala, 2003: 165): a) tujuan, b)
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pokok bahasan, c) metode mengajar, d) media dan sumber, e) evaluasi
pengajaran, dan f) waktu.
b. Silabus
Depdiknas (dalam Akbar, 2013:7) juga mendefinisikan silabus
adalah rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok mata
pelajaran/tema

tertentu

yang

mencakup

standar

kompetensi,

kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber
belajar. Majid (2009: 38) menjelaskan bahwa silabus adalah rancangan
pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu
pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi,
pengelompokkan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang
dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.
Sedangkan Kurniawan (2014:113) mengemukakan bahwa silabus
merupakan susunan topik bahasan dari satu pelajaran. Sesuai dengan
pengertian tersebut, silabus merupkan rencana pembelajaran untuk satu
tahun pembelajaran yang meliputi garis besar, ringkasan, ikhtiar atau
pokok-pokok isi materi pelajaran.
Dalam Kurikulum 2013, jenis silabus dibagi menjadi dua yaitu
silabus yang dikembangkan di tingkat nasional dan silabus

yang

dikembangkan oleh guru yang disebut tingkat satuan pendidikan (Yani
dan Ruhimat, 2018:141-142). Silabus yang dikembangkan di tingkat
nasional terdiri dari tiga kolom yaitu kolom Kompetensi Dasar (KD),
materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan silabus
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yang dikembangkan oleh guru format dan isiannya merupakan
penjabaran dari silabus yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016
tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, komponen
silabus antara lain:
1) Identitas mata pelajaran;
2) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
3) Kompetensi Inti (diambil dari standar isi setiap mata pelajaran);
4) Kompetensi

Dasar

merupakan

kemampuan

spesifik

yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait
muatan atau mata pelajaran;
5) Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan
indikator pencapaian kompetensi;
6) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
7) Penilaian, merupakan proses pengumpulan atau pengolahan
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
8) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur
kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
9) Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik,
alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.
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c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa RPP
merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu
pertemuan atau lebih. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Akbar
(2016: 39) menerangkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) adalah seperangkat perencanaan yang dibuat dan disusun oleh
guru sebelum mengajar sebagai pegangan seorang guru dalam
mengajar di dalam kelas. Kurniawan (2014:122) memaparkan bahwa
rencana kegiatan pembelajaran hasil rencana aktivitas pembelajaran
untuk mencapai satu KD tertentu, atau gabungan KD apabila dalam
pembelajaran terpadu. Melalui KD yang ada dibedah menjadi beberapa
indikator kemudian dijabarkan melalui rencana pembelajaran yang
akan dilakukan.
Sesuai dengan pemaparan tersebut, rencana pelaksanaan
pembelajaran adalah hasil rencana aktivitas tatap muka sebagai
pedoman guru untuk satu pertemuan atau lebih guna mencapai satu
Kompetensi Dasar (KD).
Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang
Standar Proses, komponen RPP terdiri atas:
1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
2) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
3) Kelas/semester;
4) Materi pokok;
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5) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk
pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan
jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang
harus dicapai;
6) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan
diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
7) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
8) Materi pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan
suasanan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta
didikdan KD yang akan dicapai;
9) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
dan KD yang akan dicapai;
10) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran;
11) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik,
alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
12) Langkah-langkah

pembelajaran

pendahuluan, inti dan penutup; dan
13) Penilaian hasil pembelajaran.
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RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang akan
dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih (Akbar, 2013: 142).
Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari
peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu
(Permendikbud, 2012). Setiap KD dalam RPP harus dijabarkan
menjadi

satu

indikator atau lebih sesuai dengan kebutuhan

pembelajaran.
Trianto

(2010:144)

memaparkan

bahwa

dalam

mengembangkan indikator perlu memperhatikan beberapa hal yaitu,
indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik,
indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran,
dan indikator dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur
dan/atau dapat diamati. Senada dengan pendapat tersebut, Prastowo
(2014:164) mengatakan bahwa indikator dikembangkan sesuai
dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan bisa
dibuat instrumen penilaiannya. Indikator itu sendiri berfungsi sabagai
alat untuk mendesain kegiatan pembelajaran, kerangka kerja dalam
merencanakan cara mengevaluasi hasil belajar siswa dan panduan
siswa dalam belajar (Trianto, 2012:85). Oleh karena itu, dalam
membuat indikator pembelajaran merupakan penanda keberhasilan
dalam pembelajaran.
Kata kerja operasional dapat dilihat dari tingkatan berpikir
yang dikembangkan oleh Benyamin Bloom yang disebut dengan
Taksonomi Bloom, kemudian direvisi oleh Anderson dan Krathwohl.

37

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Taksonomi Bloom (revisi) memiliki beberapa tingkatan dari yang
paling rendah sampai paling tinggi: mengingat, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (Kuswana, 2012:112). Guru
sebagai pelaksana kurikulum, kata kerja operasional diharapkan dapat
menentukan

indikator

pembelajaraan

sesuai

dengan

standar

perkembangan zaman.
Tujuan pembelajaran yang baik memuat unsur A (audience), B
(behaviour), C (condition) dan D (degree). Dalam penulisan audience
dianjurkan penampilan yang diharapkan adalah penampilan mandiri
yaitu peserta didik sendiri. Behaviour mengandung kemampuan
spesifik operasional yang ditulis dalam bentuk kata kerja operasional
yang dapat diamati dan diukur. Condition merupakan persyaratan atau
kondisi yang diperlukan untuk terjadinya penampilan atau tingkah laku
yang

diharapkan.

Kemudian,

degree

menjelaskan

kriteria

keberhasilannya (Harjanta, 2008:89).
5. Pembelajaran Inovatif
a. Hakikat Pembelajaran Inovatif
Pembelajaran inovatif juga merupakan strategi pembelajaran
yang mendorong aktivitas belajar. Maksud inovatif disini adalah dalam
kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh
guru sebagai fasilitator belajar, tetapi juga oleh siswa yang sedang
belajar (Uno dan Mohamad, 2011:11). Pembelajaran inovatif
merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa
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sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan
oleh guru (konvensional) (Uno dan Mohamad, 2015: 106).
Sependapat
mengartikan

dengan

uraian

pembelajaran

diatas,

inovatif

juga

Suyatno

(2009:6)

mengandung

arti

pembelajaran yang dikemas oleh guru yang merupakan wujud gagasan
atau teknik yang dipandang baru agar mampu memfasilitasi siswa
untuk memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar.
Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan
pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang dikemas oleh
guru dengan sedemikian rupa untuk memfasilitasi peserta didik dalam
mencapai kemajuan hasil belajar.
b. Karakteristik Pembelajaran Inovatif
1. Berpusat pada siswa
Student centered atau berpusat pada siswa mengandung
pengertian pembelajaran yang menerapkan strategi pedagogi yang
mengorientasikan

siswa

kepada

situasi

yang

bermakna,

kontekstual, dunia nyata, dan menyediakan sumber belajar,
bimbingan,

petunjuk

bagi

pembelajar

ketika

mereka

mengembangkan pengetahuan tentang materi pelajaran yang
dipelajarinya

sekaligus

keterampilan

memecahkan

masalah

(Suyatno, 2009:8). Dahulunya pembelajaran berpusat pada guru
atau pendidik, tetapi pola tersebut harus diubah menjadi
pembelajaran berpusat kepada siswa, agar pembelajaran lebih
bermakna dan efektif bagi siswa.
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2. Berbasis masalah
Pembelajaran hendaknya dimulai dari masalah-masalah
aktual, autentik, relevan, dan bermakna bagi peserta didik,
misalnya masalah yang diambil dari kehidupan sehari-hari peserta
didik (Suyatno, 2009:9). Pembelajaran yang berbasis materi ajar
biasanya kurang menarik bagi siswa karena siswa juga merasa
tidak tertantang dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang
dibangun berdasarkan materi ajar seringkali terlepas dari keadaan
maupun kejadian aktual atau nyata di masyarakat. Pendidik dapat
memberikan masalah berdasarkan dari pengalaman siswa atau
masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gagne
dalam

(Suyatno,

2009:9)

mengatakan

bahwa

kemampuan

pemecahan masalah merupakan hasil belajar yang paling tinggi.
3. Terintegrasi
Menurut

Kamus

Besar

Bahasa

Indonesia,

integrasi

memiliki arti yaitu pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang
utuh atau bulat. Suyatno (2009:10), di dalam inovasi pembelajaran
pendekatan terintegrasi lebih diharapkan daripada pendekatan
disiplin ilmu. Kelemahan pendekatan disiplin ilmu adalah siswa
tidak dapat melihat sistem, mereka akan terkotak pada satu disiplin
ilmu.
4. Berbasis masyarakat Masyarakat adalah sumber belajar yang
paling kaya. Suyatno (2009:10) mengatakan, di masyarakat, segala
bahan pembelajaran tersedia dari ilmu sosial sampai pada ilmu
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eksakta. Masyarakat juga merupakan cermin pembaharuan karena
masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Jadi, pembelajaran
inovatif tentunya harus berbasis masyarakat. Pendidik mengajak
siswa untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dari
sekolah ke konteks masyarakat atau sebaliknya mengambil
masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat sebagai
bahan untuk belajar keterampilan dan pengetahuan yang lebih
dalam merupakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta
didik.
5. Memberikan pilihan setiap peseta didik memiliki cara atau gaya
belajar, kecepatan belajar, pusat perhatian, dan sebagainya yang
berbeda-beda. Menyamaratakan peserta didik mungkin saja akan
berdampak pada hasil belajar peserta didik. Pembelajaran inovatif
memberikan perhatian pada keragaman karakteristik peserta didik
tersebut. Pembelajaran akan dilakukan bukan seperti yang
diinginkan guru melainkan lebih kepada apa yang diinginkan
peserta didik. Pembelajaran harus meyediakan alternatif yang
dipilih oleh peserta didik. Menurut Suyatno (2014:10), keharusan
menyediakan pilihan juga berkaitan dengan karakteristik substansi
ilmu yang disampaikan dan pengaruh strategi yang digunakan
terhadap retensi siswa. Keterampilan kognitif, keterampilan
psikomotorik, keterampilan sosial, keterampilan memecahkan serta
sikap masalah memiliki strategi yang berbeda-beda untuk
mencapai tujuannya masing-masing.
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6.

Tersistem

Menurut

Suyatno

(2014:12),

materi

tertentu

membutuhkan pengetahuan lain sebagai prasyarat yang harus
dikuasai terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mempelajari
materi tersebut. Begitu pula keterampilan-keterampilan yang harus
melalui langkah-langkah prosedural. Suatu pengetahuan prosedural
mustahil dapat dilakukan tanpa dilaksanakan secara berurutan.
Setiap langkah pengetahuan prosedural merupakan prasyarat bagi
langkah berikutnya.
7. Berkelanjutan

setiap

proses

pembelajaran

yang

dilakukan

meletakkan dasar bagi pembelajaran berikutnya. Setiap konsep
yang diperoleh pada pembelajaran sebelumnya harus dirangkai
secara kontinyu dengan konsep baru yang diperoleh sehingga
membentuk jalinan konsep di dalam benak seseorang (Suyatno,
2014:12). Materi yang sudah diterima oleh peserta didik dan
dipelajari oleh peserta didik akan berguna untuk mempelajari
materi yang selanjutnya karena saling berhubungan. Pembelajaran
inovatif berorientasi pada pembelajaran yang berkelanjutan sampai
pada tingkat kedalaman dan keluasan materi.
c. Keunggulan Pembelajaran Inovatif
Pembelajaran inovatif merupakan strategi yang sedang
dibutuhkan saat ini untuk memajukan prestasi belajar peserta didik.
Pembelajaran inovatif dapat dijadikan strategi pembelajaran yang baik
karena memiliki kelebihan, antara lain sebagai sebikut.
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1) Pembelajaran inovatif lebih mengarah pada pembelajaran yang
berpusat pada siswa;
2) Proses pembelajaran dirancang, disusun, dan dikondisikan untuk
siswa agar belajar;
3) Menuntut kreativitas guru dalam mengajar;
4) Hubungan antara guru dan siswa menjadi hubungan yang saling
belajar dan saling membangun;
5) Bersifat

menyenangkan

atau

rekreatif

dan

membutuhkan

kreativitas guru dalam proses pembelajaran untuk dapat membuat
siswa agar aktif selama pembelajaran berlangsung sehingga lebih
efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran;
6) Siswa adalah penerima informasi secara aktif;
7) Pengetahuan dibangun dengan penemuan terbimbing;
8) Pembelajaran lebih konkret dan praktis;
9) Perilaku dibangun atas pengalaman belajar;
10) Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik.
d. Model Pembelajaran Inovatif yang Digunakan
Menurut Prastowo (2015:239), pengertian model pembelajaran
sendiri merupakan acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan
pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Pengertian model
pembelajaran

menurut

Trianto

(2011:29),

model

pembelajaran

merupakan salah satu pendekatan yang dirancang khusus untuk
menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan
deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik dan
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dapat

diajarkan

dengan

pola

kegiatan

bertahap.

Sedangkan

Fathurrohman (2015:29) menjelaskan bahwa model pembelajaran
merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman
dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan
model pembelajaran merupaka kerangka konseptual yang dilaksanakan
berdasarkan pola-pola kegiatan pembelajaran tertentu untuk menunjang
proses belajar siswa.
Peneliti menggunakan dua model pembelajaran inovatif untuk
mengembangkan

perangkat

pembelajaran

inovatif

yaitu

model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan model pembelajaran
Inkuiri, berikut adalah penjelasan dari model pembelajaran inovatif
yang digunakan.
1. Model Problem Based Learning
Pembelajaran berbasis masalah adaah model pembelajaran
yang diawali dengan menghadirkan masalah.

Masalah yang

diangkat biasanya menyangkut kehidupan nyata di lingkungan
peserta didik, ada yang bersifat kasus nyata yang terjadi di
masyarakat dan atau bersifat hipotetik yaitu dipilih dan direkayasa
agar dapat memenuhi tujuan dan kriteria pendidikan (Yani dan
Ruhimat, 2018:71). Selain itu, Hosnan (2014:298) menyatakan
bahwa Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran
yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta
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didik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah
dan berpikir kritis serta sekaligus membangun pengetahuan baru
bagi peserta didik. Sedangkan menurut Tan (dalam Rusman,
2013:232), pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan
berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan
konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk
menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.
Berdasarkan

beberapa

pendapat

para

ahli,

peneliti

menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan
pembelajaran yang disajikan dengan menggunakan masalah nyata
atau hipotetik untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan
masalah dan mampu berpikir kritis untuk membangun pengetahuan
baru peserta didik. Hosnan (2014:298) menjelaskan bahwa tujuan
pembelajaran berbasis masalah adalah membantu peserta didik
agar memperoleh berbagai pengalaman dan mengubah tingkah laku
peserta didik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Perubahan
perilaku yang dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan dan
nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan
perilaku peserta didik. Karakteristik pembelajaran Problem Based
Learning adalah sebagai berikut (Rusman, 2013:232).
Tabel 2.3 Sintaks Problem Based Learning
Tahap

Aktivitas Guru dan Peserta Didik

Fase 1

Guru

Mengorientasikan

pembelajaran

peseerta didik terhadap logistik
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masalah.

memotivasi

peserta

didik

untuk

terlibat dalam aktivitas pemecahan
masalah nyata yang dipilih atau
ditentukan.
Guru

Fase 2
Mengorganisir

membantu

peserta

didik

peserta mendefinisikan dan mengorganisasi

didik untuk belajar.

tugas

belajar

dengan

yang berhubungan

masalah

yang

diorientasikan

pada

sudah
tahap

sebelumnya.
Fase 3

Guru mendorong peserta didik untuk

Membimbing

mengumpulkan

penyelidikan

informasi

yang

individual sesuai dan melaksanakan eksperimen

maupun kelompok.

untuk mendapatkan kejelasan yang
diperlukan

untuk

menyelesaikan

masalah.
Guru membantu peserta didik untuk

Fase 4
Mengembangkan

dan berbagi tugas dan merencanakan atau

menyajikan hasil karya.

menyiapkan

karya

yang

sesuai

sebagai hasil pemecahan masalah
dalam bentuk laporan, video, atau
model.
Guru membantu peserta didik untuk

Fase 5
Menganalisis

dan melakukan refleksi atau evaluasi

mengevaluasi

proses terhadap proses pemecahan masalah

pemecahan masalah.

yang dilakukan

2. Inkuiri
National Science Education Standards atau NSES (dalam
Putra, 2013: 91) mendefinisikan inkuiri adalah aktivitas beraneka
ragam yang meliputi observasi, membuat pertanyaan dan
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memeriksa buku-buku atau sumber informasi lain untuk melihat
sesuatu yang telah diketahui, merencanakan investigasi, memeriksa
kembali sesuatu yang sudah diketahui menurut bukti eksperimen,
menggunakan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan
menginterpretasikan

data,

mengajukan

jawaban,

penjelasan,

prediksi, serta mengomunikasikan hasil. Sanjaya (2008:196)
menyebutkan ciri-ciri pembelajaran inkuiri yaitu:
1) Berorientasi pada aktivitas peserta didik untuk mencari dan
menemukan pengetahuan;
2) Pembelajaran diarahkan melalui pertanyaan; dan
3) Mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari
proses mental.
Lebih lanjut Sanjaya (2008:202) menyebutkan enam langkah
pembelajaran inkuiri yaitu:
Tabel 2.4 Sintaks Pembelajaran Inkuiri
Tahap

Aktivitas yang dilakukan

Tahap 1

Mengungkapkan masalah yang akan diangkat

Orientasi

dalam kegiatan inkuiri. Masalah yang digunakan
biasanya kontekstual, sederhana, dan menarik
minat peserta didik, dan sesuai dengan materi
pembelajaran.

Tahap 2

Mengajak meperta didik untuk memahami dan

Merumuskan

menyadari suatu persoalan yang sedang dihadapi

masalah

dan diungkapkan dengan pertanyaan penelitian.
Jenis pertanyaan yang diajukan biasanya yang
menuntut jawaban yang perlu pemikiran dan
didukung oleh data.
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Tahap 3

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu

Merumuskan

permasalahan yang dikaji. Hipotesis menantang

hipotesis

peserta didik untuk menguji kebenarannya. Guru
meminta

jawaban

sementara

sementara

(hipotesis)

dari

atau

dugaan

siswa

terkait

permasalahan yang dibahas bersama.
Tahap 4

Data yang dikumpulkan adalah data yang

Mengumpulkan dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dan
data

untuk membuktikan hipotesis.

Tahap 5

Dari data yang terkumpul, selanjutnya digunakan

Menguji

untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis

hipotesis

tadi sehingga akan dapat dibuktikan apakah
hipotesis tersebut benar atau salah.

Tahap 6

Yaitu proses mendeskripsikan temuan yang

Merumuskan

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis

kesimpulan

dan diskusi kelompok, kesimpulan diperoleh
setelah

seluruh

langkah

pembuktian

telah

dilaksanakan. Kesimpulan yang telah didapat bisa
selanjutnya dikomunikasikan kepada siswa yang
lainnya melalui presentasi.

B. Penelitian yang Relevan
1. Afifatul Baroroh (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan
Perangkat Pembelajaran Matematika Bangun Datar Persegi dan Persegi
Panjang dengan Model Problem Based Learning (PBL) pada Kelas VII
SMP. Penelitian ini menggunakan Model Pengembangan. Hasil dari
penelitian ini adalah Perangkat Pembelajaran Bangun Datar Persegi dan
Persegi Panjang pada kelas VII SMP dengan model Problem Based
Learning (PBL) Uji coba terbatas yang dilakukan menunjukkan bahwa
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Perangkat Pembelajaran Bangun Datar Persegi dan Persegi Panjang pada
kelas VII SMP dengan model Problem Based Learning (PBL) ini valid
(83,12% ) atau layak digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Yusriani (2017) melakukan penelitian tantang Pengembangan Perangkat
Pembelajaran Berbasis Model Assure Pada Konsep Getaran Harmonis.
Dasar peneliatian ini adalah jenis penelitian pengembangan. Penelitian ini
merupakan

penelitian

Research

and

Development

(R&D)

yang

mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurikulum
2013 yang berbasis model ASSURE, yang dilaksanakan di 4 sekolah
tingkat SMA/MA di Aceh Besar. Data dikumpulkan melalui angket dan
lembar validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Data dari
angket dan lembar validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dianalisis menggunakan analisis deskriprif (persentase). Persentase respon
guru pada pernyataan positif termasuk kedalam kriteria valid yaitu
persentase Sangat Setuju 30,0 % ditambah dengan persentase Setuju
65,0% adalah 85%. Sedangkan pada pernyataan negatif menunjukkan
bahwa nilai persentase yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 5,0%
ditambah dengan persentase tidak setuju 65,0% adalah 70%.
3. Irnawati (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan
Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Pendekatan RME Setting
Kooperatif Tipe STAD Pokok Bahasan Persamaan Linear Dua Variabel
pada Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Sungguminasa. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian Research dan Development
(R&D) dengan model pengembangan 4-D yang dikemukakan oleh
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Thiagarajan yaitu define, design, develop, dan disseminate. Berdasarkan
hasil ujicoba diperoleh bahwa: (1) valid, karena hasil validasi perangkat
pembelajaran berupa RPP, buku siswa dan LKPD berturut-turut adalah
3,50; 3,55 dan 3,55 berada pada kategori sangat valid atau berada pada
interval 3,5 ≤ 𝑀 ≤ 4. (2) praktis, karena hasil pengamatan keterlaksanaan
perangkat pembelajaran matematika adalah 1,7 berada pada kategori
terlaksana seluruhnya (1,5 ≤ 𝑋 ≤ 2) dan (3) efektif, karena minimal 3 dari
4 kriteria keefektifan terpenuhi yaitu hasil belajar peserta didik
menunjukkan bahwa dari 32 peserta didik terdapat 84% peserta didik yang
telah tuntas belajar dari minimal 85% kriteria ketuntasan minimal yang
telah ditetapkan, hasil respons peserta didik terhadap buku siswa dan
LKPD masing-masing adalah 96,5% dan 84,4% peserta didik memberikan
respons positif dari minimal 50% peserta didik yang memberikan respons
positif dan hasil aktivitas peserta didik menunjukkan bahwa 5 kategori
aktivitas

peserta

didik

terpenuhi.

Kemampuan

guru

mengelola

pembelajaran adalah 3,5 berada pada kriteria (3,5 ≤ 𝐾𝐺 ≤ 4,5) yang artinya
berada pada kategori tinggi.
Ketiga penelitian tersebut relevan dengan yang dikembangkan
peneliti, yaitu melakukan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif.
Kebaharuan yang dilakukan oleh peneliti adalah perangkat pembelajaran
yang dikembangkan menggunakan model pembelajaran inovatif Problem
Based Learning dan model Inkuiri. Selain itu peneliti menjadikan ketiga
penelitian tersebut sebagai acuan dalam menyusun “Pengembangan
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Perangkat Pembelajaran Inovatif dalam Sub Tema Aku Merawat Tubuhku
Mengacu Kurikulum 2013 untuk Siswa Kelas I Sekolah Dasar”.
Literatur Map dari ketiga penelitian tersebut dapat dilihat pada
gambar berikut:
Afifatul Baroroh
(2015)
“Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran
Matematika Bangun
Datar Persegi dan
Persegi Panjang
dengan Model”
Problem Based
Learning (PBL) pada
Kelas VII SMP

Yusriani (2017)

Irnawati (2017)

“Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran
Berbasis Model
Assure Pada Konsep
Getaran Harmonis.”

“Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran
Matematika Berbasis
Pendekatan RME
Setting Kooperatif
Tipe STAD Pokok
Bahasan Persamaan”
Linear Dua Variabel
pada Peserta Didik
Kelas VIII SMP
Negeri 1
Sungguminasa.

Andriana (2019)
“Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif dalam Sub Tema Aku
Merawat Tubuhku Mengacu Kurikulum 2013 Untuk Siswa Kelas I Sekolah
Dasar”
Gambar 2.3 Literature Map
C. Kerangka Berpikir
Pada saat

ini

pemerintah telah menyempurnakan

Kurikulum

Pendidikan dan menetapkan Kurikulum 2013 sebagai Kurikulum Nasional di
Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki perbedaan dari kurikulum sebelumnya
yaitu dengan karakteristik

yang mengembangkan tiga ranah aspek
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pembelajaran diantaranya aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek
keterampilan.
Pembelajaran di kelas berpusat kepada siswa atau student centered
dengan beragam model pembelajaran yang inovatif guna mendukung kegiatan
pembelajaran yang aktif, menarik, menyenangkan, berinovasi, kreatif dan
efektif. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan metode ilmiah atau
menggunakan pendekatan saintifk di era pedidikan abad ke-21. Melalui model
pembelajaran yang inovatif, guru dituntut untuk mampu menerapkan
Kurikulum 2013 untuk menunjang partisipatif peserta didik supaya
memperoleh hasil belajar yang lebih baik dan bermakna.
Pelaksanaan pembelajaran inovatif memerlukan adanya persiapan yang
matang oleh guru agar dapat merancang perangkat pembelajaran inovatif yang
dikemas sedemikan rupa sebagai wujud gagasan atau teknik baru dengan
langkah-langkah yang menunjang kemajuan proses dan hasil kegiatan
pembelajaran.
Beberapa guru Sekolah Dasar yang telah diwawancarai peneliti belum
terlalu menguasai dan mengerti pembelajaran inovatif. Guru membutuhkan
contoh perangkat pembelajaran inovatif yang akan dijadikan sebagai acuan.
Penjelasan tersebut mendorong peneliti untuk mengembangkan perangkat
pembelajaran inovatif mengacu Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. Sebagai
contoh perangkat pembelajaran inovatif yang akan dikembangkan, peneliti
memilih untuk mengembangkan perangkat pembelajaran pada tema Diriku
sub tema Aku Merawat Tubuhku

mengacu Kurikulum 2013. Langkah

penelitian dilakukan dengan menganalisis kebutuhan, pengembangan produk
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untuk menjawab kebutuhan berupa pengembangan perangkat pembelajaran
inovatif, validasi produk sebelum diujikan, uji coba produk dan evaluasi
produk.
Pembelajaran inovatif
dimaknai sebagai
pembelajaran dengan
menggunakan gagasan atau
teknik yang baru

Kurikulum yang
ditetapkan di sekolah
dasar adalah Kurikulum
2013
Pembelajaran inovatif
menjadi solusi untuk
meningkatkan proses
pembelajaran yang mengacu
Kurikulum 2013

Guru belum menguasai
pembelajaran inovatif

Kegiatan pembelajaran pada
tema Diriku sub tema Aku
Merawat Tubuhku

Guru membutuhkan contoh
perangkat pembelajaran
inovatif mengacu Kurikulum
2013 untuk siswa kelas I
Sekolah Dasar

Peneliti mengembangkan
pengembangan perangkat
pembelajaran inovatif dalam sub
tema Aku Merawat Tubuhku
mengacu Kurikulum 2013 untuk
siswa kelas I sekolah dasar
Gambar 2.4 Kerangka Berpikir
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D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian teori diatas maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut.
1. Bagaimana kualitas perangkat pembelajaran inovatif dalam Sub Tema
Diriku Mengacu Kurikulum 2013 untuk Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar
menurut pakar Kurikulum 2013?
2. Bagaimana kualitas pembelajaran inovatif dalam Sub Tema Diriku
Mengacu Kurikulum 2013 untuk Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar menurut
guru SD berdasarkan hasil uji coba terbatas?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian
dan Pengembangan atau Research and Development (R&D). Menurut
Sugiyono (2012:297) Penelitian dan Pengembangan atau Research and
Development (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.
Menurut Trianto (2010:206), Research and Development adalah rangkaian
proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk
baru

atau

menyempurnakan

produk

yang

telah

ada

agar

dapat

dipertanggungjawabkan. Penelitian R&D akan menghasilkan sebuah desain
produk untuk diujicobakan. Sukmadinata (2008:164) menjelaskan bahwa
produk tersebut tidak harus berbentuk perangkat kertas (hardwere) seperti
buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas, tetapi juga bisa perangkat
lunak (softwere) seperti program komputer untuk mengelola data sekolah,
perpustakaan atau model-model lainnya, ataupun model-model pendidikan,
pembelajaran, pelatihan, dll.
Penelitian ini mengadaptasi model penelitian dan pengembangan
menurut Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2012: 298) yaitu terdiri dari 10
langkah yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba produk, (7) revisi
produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk dan (10) produksi massal.
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Berikut

adalah

pemaparan

langkah-langkah

penelitian

dan

pengembangan dengan gambar dan penjelasannya:

Potensi dan
Masalah

4

3

2

1

8

7

Ujicoba
Pemakaian

6

Revisi
Produk

9

Validasi
Desain

Desain
Produk

Pengumpulan
Data

Ujicoba
Produk

5

Revisi
Desain

10

Revisi
Produk

Produksi
Massal

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan menurut
Borg and Gall

1. Potensi dan Masalah
Potensi merupakan sesuatu yang bila didayagunakan akan
memiliki nilai tambah. Sedangkan masalah adalah adalah penyimpangan
antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Masalah yang
ditentukan dapat diselesaikan dengan penelitian R&D. melalui penelitian
R&D dapat ditentukan pola dan model penanganan yang efektif dan
efisien. Potensi dan masalah juga dapat terjadi berdasarkan dokumen atau
laporan penelitian orang lain baik perorangan atau instansi yang terbaru
atau terkini.
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2. Mengumpulkan Data /Informasi
Setelah potensi dan masalah ditemukan maka selanjutnya perlu
dikumpulkan menjadi data yang akan menjadi bahan perencanaan desain
produk untuk mengatasi masalah yang ada.
3. Desain Produk
Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu berupa
produk baru yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan
lebih efektif dari yang lama atau yang sudah ada sebelumnya atau tidak.
Validasi produk dapat dilakukan oleh pakar atau ahli yang sudah
berpengalaman, tujuannya yaitu untuk menilai rancangan produk serta
melihat kelemahan dan kelebihan pada produk yang dihasilkan.
5. Revisi Desain
Berdasarkan validasi desain, peneliti melakukan perbaikan setelah
mengetahui kekurangan atau kelemahan produk yang dibuat sesuai dengan
kritik atau saran dari pakar atau ahli. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan
produk yang lebih baik lagi.
6. Uji Coba Produk
Pengujian produk ini dilakukan di lapangan sebagai uji coba tahap
awal sesuai subjek penelitian untuk mengetahui keefektifan dan
keefisienan produk.
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7. Revisi Produk
Dari hasil uji coba produk pada tahap awal, peneliti akan
memperbaiki atau lebih menyempurnakan kembali produk supaya semua
aspek yang ada pada produk baru menjadi maksimal untuk diterapkan
kembali.
8. Uji Coba Pemakaian
Setelah dilakukan revisi produk, maka tahap selanjutnya adalah uji
coba pemakaian atau penerapan produk. Produk kembali diujicobakan
pada subjek yang lebih luas.
9. Revisi Produk
Revisi produk pada tahap ini merupakan tahap akhir dari revisi
desain produk. Kelemahan yang masih ditemukan kemudian diperbaiki
untuk yang terakhir. Revisi ini didahului dengan evaluasi kinerja untuk
mengetahui kelemahan yang ada sehingga dapat digunakan untuk
penyempurnaan produk.
10. Pembuatan Produk Massal
Hasil revisi terakhir adalah berupa produk jadi yang telah
disempurnakan. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk
yang telah diujicobakan dinyatakan efektif dan layak diproduksi massal.

B. Setting Penelitian
Setting penelitian ini membahas tentang tempat penelitian, subjek
penelitian, objek penelitian, dan waktu penelitian.
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1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Deresan yang beralamat di Jalan
Cempaka CT X, RT/RW 05, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Kode
Pos 55281.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah guru kelas I dan siswa kelas I B SD Negeri
Deresan tahun ajaran 2018/2019.
3. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran
inovatif dalam sub tema Aku Merawat Tubuhku mengacu Kurikulum 2013
untuk siswa kelas I Sekolah Dasar.
4. Waktu Penelitian
Waktu penelitian terhitung mulai 2 April 2018 hingga 11 Oktober 2018.
Penelitian ini dimulai dari wawancara analisis kebutuhan hingga
penyelesaian laporan skripsi. Keseluruhan penelitian pengembangan ini
membutuhkan waktu selama kurang lebih tujuh bulan.

C. Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan dalam penelitian ini menggunakan langkahlangkah penelitian dan pengembangan dari Borg and Gall yang terdiri dari 10
(sepuluh) langkah pengembangan. Langkah-langkah tersebut dimodifikasi
hingga peneliti membatasinya sampai pada tahap ke tujuh yaitu (1) potensi
dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5)
revisi produk, (6) uji coba produk, (7) revisi produk. Pembatasan ini dilakukan
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karena peneliti tujuan dari penelitian hanya untuk melihat kualitas dari
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dan tidak melakukan produksi
secara massal yang akan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak serta
peneliti membatasi pembuatan produk. Oleh karena itu penelitian ini di batasi
sampai pada tahap ke tujuh. Berikut adalah tabel penjelasan urutan yang akan
digunakan oleh peneliti:
Langkah 1

Langkah 2

Potensi dan Masalah

Pengumpulan Data
Hasil Wawancara & Observasi

Analisis Kebutuhan
Observasi

Wawancara
Langkah 3
Desain Produk

Langkah 4

Validasi Desain
1. Mengembangkan instrumen
penelitian.
2. Menyusun indikator dengan tingkat
berpikir tingkat tinggi (taksonomi
Bloom).
3. Menyusun tujuan pembelajaran
berdasarkan ABCD.
4. Memilih keterampilan yang akan
diuntaikan.
5. Memilih mata pelajaran yang sesuai.
6. Menentukan KI dan KD.
7. Membuat pemetaan jaringan
berdasarkan Kurikulum 2013.
8. Membuat perangkat pembelajaran.

Evaluasi Formatif

Langkah 5
Revisi Produk

Revisi Perangkat
Pembelajaran

Langkah 7
Langkah 6

Validasi Produk

Ujicoba Produk
Revisi Perangkat
Pembelajaran

Evaluasi Surmatif

Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan
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Berikut adalah penjabaran dari tujuh langkah penelitian dan
pengembangan yang akan dilakukan peneliti:
1. Potensi dan Masalah
Peneliti mencari analisis kebutuhan yang ada di SD melalui wawancara
dan observasi di SD Negeri Deresan yang menggunakan Kurikulum 2013.
Wawancara dan observasi ini bertujuan untuk mengetahui fakta dan
masalah yang terjadi di lapangan. Fakta yang dicari terkait dengan
kebutuhan contoh perangkat pembelajaran inovatif.
2. Pengumpulan Data
Setelah mendapatkan hasil dari wawancara dan observasi, hasil wawancara
dan observasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
perencanaan produk yang berupa perangkat pembelajaran inovatif untuk
wali kelas 1 sekolah dasar.
3. Desain Produk
Peneliti mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif Tema 1 Diriku,
Subtema 3 Aku Merawat Tubuhku yang mengacu pada Kurikulum 2013.
Langkah (1) mengembangkan instrumen penilaian produk, (2) analisis
kurikulum Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), merumuskan
indikator

berpikir

tingkat

tinggi,

model

pembelajaran

inovatif

pembelajaran dan tujuan pembelajaran berdasarkan ABCD (Audience,
Behaviour, Condition, Degree), (4) membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dalam sub tema Aku Merawat Tubuhku mengacu
Kurikulum 2013 untuk siswa kelas I Sekolah Dasar dan menekankan pada
penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar .
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4. Validasi Desain
Peneliti menggunakan validasi pakar sebagai evaluasi formatif. Perangkat
pembelajaran yang telah dikembangkan divalidasi oleh satu ahli. Validasi
yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas produk yang
dikembangkan. Selain itu, validasi ahli juga bertujuan untuk mendapatkan
kekurangan atau kelemahan apa yang harus direvisi guna meningkatkan
produk yang dibuat.
5. Revisi Desain
Peneliti melakukan revisi produk perangkat pembelajaran berdasarkan data
yang berupa kritik dan saran dari validator.
6. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan di SD Negeri Deresan untuk siswa kelas I B
dengan jumlah siswa 28 siswa. Melalui uji coba ini, peneliti melakukan
evaluasi formatif dari guru SD kelas I. Evaluasi dilakukan dengan
memberikan instrumen validasi uji coba produk kepada guru kelas I dan
calon guru. Evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengetahui sistem
pembelajaran yang dirancang sudah berjalan dengan efektif atau belum.
Melalui evaluasi formatif peneliti mendapat kritik dan saran dari
implementasi produk maupun kualitas produk yang dikembangkan.
7. Revisi Produk
Berdasarkan uji coba produk dan evaluasi formatif yang dilakukan,
peneliti merevisi produk tersebut. Revisi ini adalah revisi akhir yang
dilakukan peneliti guna penyempurnaan produk berdasarkan saran dan
kritik dari guru kelas I SD Negeri Deresan.
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D. Uji Coba Terbatas
1. Subjek Uji Coba Terbatas
Subjek uji coba terbatas pada penelitian pengembangan ini adalah
semua siswa kelas I B SD Negeri Deresan yang berjumlah 28 siswa pada
semester ganjil tahun ajaran 2018/ 2019. Penelitian akan dilaksanakan
pada tanggal 5-8 Agustus 2018.
2. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2015:156), instrumen penelitian adalah
merupakan alat ukur seperti tes, kuisioner, pedoman wawancara dan
pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data
dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini menggunakan instrumen
penelitian pedoman observasi, wawancara, dan lembar validasi produk
yang berbentuk check list atau daftar cek.
a. Pedoman Observasi
Pedoman observasi ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan
observasi kepada guru SD Negeri Deresan kelas I B sehingga peneliti akan
melihat secara langsung dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan
masalah penerapan Kurikulum 2013, model pembelajaran, dan mengenai
kebutuhan guru.
b. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara

ini

digunakan sebagai

acuan untuk

melakukan wawancara kepada guru SD Negeri Deresankelas I B sehingga
peneliti akan mengetahui dan memperoleh informasi yang berkaitan
dengan masalah yang dihadapi guru dan kebutuhan siswa.
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c. Kuisioner
Kuisioner yang digunakan berupa instrumen validasi yang memuat
pernyataan

untuk

memvalidasi

produk.

Lembar

validasi

produk

menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dimana semakin besarnya nilai
maka semakin valid pula pernyataan tersebut. Komponen yang ada dalam
lembar validasi meliputi: (1) identitas RPP, (2) perumusan indikator, (3)
perumusan tujuan pembelajaran, (4) pemilihan materi ajar, (5) pemilihan
sumber belajar, (6) pemilihan media pembelajaran, (7) model, metode, dan
pendekatan

pembelajaran,

(8)

langkah-langkah

pembelajaran,

(9)

karakteristik pembelajaran inovatif yang meliputi model pembelajaran
Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah dan model
Inkuiri untuk validator pakar dan implementasi pembelajaran inovatif
untuk guru kelas I, (10) penilaian, (11) Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD), dan (12) bahasa.

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan suatu penelitian pengumpulan data sangat
diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,
kerena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data bisa
dilakukan dengan berbagai setting, sumber dan cara Sugiyono (2012: 308).
Penelitian ini menggunakan 2 teknik yaitu:
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1. Wawancara
Arifin (2009:157) mengemukakan bahwa wawancara merupakan
salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui
percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara
terstruktur. Arifin (2009:158) memaparkan bahwa bentuk pertanyaan
terstruktur adalah pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan
apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini
biasanya digunakan jika masalahnya tidak terlalu kompleks dan
jawabannya sudah konkret.
2. Observasi
Menurut Uno (2011:90), observasi adalah proses pengambilan
data dalam penelitian ketika peneliti atau pengamat melihat situasi
penelitian. Masih menurut Uno (2011:90), tipe-tipe observasi meliputi
observasi berstruktur atau menggunakan pedoman dan observasi tidak
berstruktur atau tanpa menggunakan pedoman. Observasi yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan peneliti dalam
mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap subyek
yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti mengunkan tipe observasi
berstruktur dengan menggunakan lembar observasi sebagai instrumen
pengamatan.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data
kualitatif dan kuantitatif.
1. Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan para guru
SD kelas I untuk menganalisis kebutuhan yang ada. Data kualitatif juga
didapat dari kritik dan saran yang dikemukakan oleh ahli atau pakar
perangkat pembelajaran yang telah memvalidasi produk penelitian. Selain
itu, data diperoleh dari masukan berupa kritik dan saran dari guru SD kelas
1 berdasarkan uji coba produk yang dilakukan.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif berupa skor dari penilaian oleh pakar pembelajaran
inovatif dan skor dari penilaian uji coba produk. Data yang dianalisis
sebagai dasar dari hasil penilaian kuesioner diubah menjadi data interval.
Skala penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh
peneliti yaitu sangat baik (skor 5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik
(2), sangat kurang baik (1). Setelah skor diperoleh dari validator, maka
dianalisis ratarata skor Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Berikut
ketentuan dalam menghitung rata-rata skor.
rata-rata (x) =

jumlah skor yang diperoleh
jumlah item skor

Skor yang didapat kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif
skala lima menurut Sukardjo (2008:102) digunakan sebagai acuan
konversi nilai skala lima untuk menilai kualitas produk.
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Tabel 3.1 Konversi Nilai Skala Lima
Interval Skor
X > × + 1,80 Sbi
Xi 0,60 Sbi
≤ Xi + 1,80 Sbi
Xi - 0,60 Sbi
≤ Xi + 1,80 Sbi
Xi, - 1,80 Sbi
≤ Xi – 0,60 Sbi
≤ Xi – 1,80 Sbi

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Keterangan
( Xi) (rerata ideal)

=

(skor maksimal ideal + skor minimal

ideal)
Sbi (simpangan buku ideal) =

(skor maksimal ideal - skor minimal

ideal)
X

= Skor aktual

Berdasarkan rumus konversi skala lima diatas perhitungan data
kuantitatif

dilakukan

untuk

memperoleh

data

kualitatif

dengan

menerapkan rumus konversi tersebut. Adapun penentuan rumus kualitatif
pengembangan ini diterapkan dengan konversi sebagai berikut:
Diketahui:
Skor maksimal ideal

:5

Skor minimak ideal

:1

Rerata ideal (Xi)

:

(5+1) = 3
(5 – 1) = 0,67

Simpangan baku ideal (Sbi) :
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Ditanyakan :
Interval skor kategori sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan sangat
kurang baik.
Jawaban:
Kategori sangat baik jika dan hanya jika

= X > × + 1,80 Sbi
= X > 3 + (1,80 . 0,67)
= X > 3 + (1,21)
= X > 4,21

Kategori baik jika dan hanya jika

Xi

0,60 Sbi

≤ Xi +

1,80 Sbi
= 3 + (0,60 . 0,67)

≤3+

(1,80 . 0,67)
≤ 3 + (1,21)

= 3 +(0,40)
3,40
Kategori cukup baik jika dan hanya jika

≤ 4,21

Xi - 0,60 Sbi

≤ Xi +

0,60 Sbi
= 3 – (0,60 . 0,67)

≤ Xi

+ (0,60 . 0,67)
= 3 – (0,40)
2,60
Kategori kurang baik jika dan hanya jika

≤ 3 (0,40)

≤ 3,40

Xi, - 1,80 Sbi

≤ Xi –

0,60 Sbi
= 3 - (1,80 . 0,67)
(0,60 . 0,67)
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= 3 - (1,21)

≤ 3 – (0,40)
≤ 2,60

= 1,79

≤ Xi – 1,80 Sbi

Kategori sangat kurang baik jika dan hanya jika

≤ 3 – (1,80 . 0,67)
≤ 3 - (1,21)
= X ≤ 1,79
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh

konversi data

kuantitatif menjadi data kualitatif skala lima sebagai berikut:
Tabel 3.2 Konversi Skala Lima
Interval Skor
x > 4,21
3,40 < x ≤ 4,21
2,60 < x ≤ 3,40
1,79 < x ≤ 2,60
X ≤ 1, 79

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
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G. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dijadwalkan dalam tabel berikut:

1

Analisis
Kebutuhan

2

Menyusun
Proposal

3

Pengembangan
produk awal

4

Validasi produk

5

Revisi produk

6

Uji coba produk

7

Revisi produk

8

Ujian skripsi

9

Revisi akhir
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Maret 2019

Februari 2019

Januari 2019

Desember 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018

Agustus 2108

Juli 2018

Juni 2018

Kegiatan

Mei 2018

No.

April 2018

Waktu (Bulan)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data yang
mendukung analisis kebutuhan sebagai langkah awal penelitian perangkat
pembelajaran inovatif ini. Analisis kebutuhan merupakan penentuan
kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu produk baru ataupun
perubahan produk yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang
berkaitan antar berbagai pemangku kepentingan. Untuk memenuhi analisis
kebutuhan peneliti mencoba mencari informasi yang berkaitan dengan
pembuatan produk dari peneliti yaitu mengenai pembelajaran di sekolah dasar
yang menggunakan Kurikulum 2013 dan perangkat pembelajaran yang
mengacu pada Kurikulum 2013 khususnya untuk kelas bawah.
Peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan melibatkan tiga
SD yang berbeda dengan guru kelas I yang berbeda yaitu Ibu S dari SD Negeri
Ngabean pada tanggal 26 Maret 2018, Ibu E dari SD Kanisius Condong Catur
pada tanggal 2 April 2018, dan Ibu Y dari SD Negeri Deresan pada tanggal 16
Juli 2018. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk menganalisis
masalah yang ada di lapangan sekaligus untuk mengetahui kebutuhan
perangkat pembelajaran inovatif di Sekolah Dasar (SD) khususnya
pembelajaran inovatif yang menggunakan model pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) dan Inkuiri. Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan
oleh peneliti ini dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan perangkat
pembelajaran inovatif dalam bentuk Program Tahunan (Prota), Program
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Semester (Prosem), Silabus, dan Rencana Perangkat Pembelajaran (RPP)
beserta lampirannya.
1. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Wawancara yang telah dilakukan berpedoman atas 22 item
pertanyaan untuk melakukan analisis kebutuhan perangkat pembelajaran
inovatif. Berikut data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan guru
kelas I Sekolah Dasar (SD) yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013
terkait dengan model pembelajaran inovatif yang diuraikan pada tiap-tiap
item.
Pertanyaan pertama yaitu mengenai sejak kapan pihak SD mulai
menerapkan Kurikulum 2013. Guru S yang diwawancarai mengungkapkan
bahwa mulai menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014/2015,
guru Y mulai menggunakan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran
2016/2017, dan guru E mulai menggunakan Kurikulum 2013 pada tahun
ajaran 2017/2018.
Pertanyaan kedua yaitu mengenai apakah guru sebelumnya sudah
pernah mengikuti pelatihan Kurikulum 3013. Ketiga guru yang
diwawancarai mengatakan sudah pernah mengikuti pelatihan Kurikulum
2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan UPT setiap Gugus
Depan.
Pertanyaan ketiga yaitu tentang sejauh mana pemahaman yang
diperoleh guru setelah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013. Ketiga guru
yang telah diwawancarai menyatakan bahwa mereka sudah mendapatkan
pemahaman jika Kurikulum 2013 ini mata pelajaran disajikan secara
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tematik, penilaiannya dibuat per Kompetensi Dasar (KD), menekankan
pendidikan karakter siswa serta menekankan pada tiga aspek pembelajaran
yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Pertanyaan keempat yaitu tentang karakteristik dari Kurikulum
2013 yang diketahui oleh guru. Ketiga guru yang telah diwawancarai
menyatakan

bahwa

karakteristik

yaitu

pembelajarannya

terpadu,

menekankan pada tiga aspek pembelajaran dan menggunakan pendekatan
saintifik. Walaupun ketiga guru tersebut sudah cukup mengenal
karakteristik Kurikulum 2013 tetapi pada pembelajaran sebenarnya tidak
menerapkan atau tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik Kurikulum
2013.
Pertanyaan kelima yaitu tentang sejauh mana guru memahami
pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013. Dua dari tiga guru tersebut
mengungkapkan jika kegiatan pembelajaran yang dilakukan dikaitkan
dengan kegiatan 5M (megamati, menanya, mencoba, menalar dan
mengomunikasikan). Salah satu guru yang lain menyatakan bahwa
pendekatan saintifik yaitu menggunakan beragam model dan metode
seperti tanya jawab, diskusi dan ceramah. Meskipun begitu, dua guru yang
mengungkapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan dikaitkan dengan
kegiatan 5M, akan tetapi dalam keadaan sebenarnya guru tidak
mengaitkan pembelajaran dengan kegiatan 5M secara utuh. Kegiatan 5M
yang ditekankan kurang muncul pada bagian menanya, menalar, dan
mengomunikasikan.
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Pertanyaan keenam yaitu tentang bagaimana cara guru dalam
merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan
siswa. Berdasarkan wawancara, kedua guru menyatakan bahwa tidak
merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran karena sudah tersedia
pada buku guru sehingga guru cenderung menyesuaikan dengan indikator
dan tujuan yang sudah ada. Kemudian salah satu guru lainnya menyatakan
bahwa merumuskan indikator dengan menganalisis Standar Kompetensi
(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) kemudian memilih kata kerja
operasional yang sesuai dan dengan menganalisis karakteristik mata
pelajaran, peserta didik serta sekolah, namun saat membuat Rencana
Perangkat Pembelajaran (RPP) guru masih memerlukan waktu yang lebih
supaya dapat merumuskan indikator dan tujuan yang sesuai dengan
karakteristik siswa.
Pertanyaan

ketujuh

yaitu

mengenai

cara

guru

dalam

menumbuhkembangkan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Ketiga
guru

yang telah

diwawancarai

menyatakan

bahwa

menanamkan

pendidikan karakter kepada siswa ketika pembelajaran yaitu dengan
membiasakan siswa untuk bagaimana cara bertanggungjawab, jujur,
disiplin serta mengaitkan pembelajaran dengan hal-hal dikehidupan seharihari.
Pertanyaan

kedelapan

yaitu

tentang

Rencana

Perangkat

Pembelajaran (RPP) yang digunakan oleh guru menggunakan model
pembelajaran yang berbeda atau tidak. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan, ketiga guru tidak menggunakan model pembelajaran yang
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berbeda. Menurut pendapat salah satu guru menjelaskan jika RPP yang
dibuat hanya mengubah KD dan tujuan saja, sehingga untuk model
pembelajaran yang digunakan cenderung monoton atau kurang bervariasi.
Pertanyaan kesembilan yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang
dikembangkan sudah menupayakan tercapainya pendidikan karakter atau
belum. Ketiga guru yang sudah diwawancarai menyatakan sudah
mengupayakan tercapainya pendidikan karakter berdasarkan tujuan
pembelajaran yang dikembangkan. Akan tetapi belum sempurna dalam
mengupayakan karena dari pihak siswa belum sepenuhnya mendukung.
Pertanyaan kesepuluh yaitu mengenai pemahaman guru tentang
keterampilan 4C yang sesuai dengan abad 21 seperti (critical thinking,
creative, colaborative and communicative). Kedua guru yang sudah
diwawancarai mengatakan bahwa keterampilan di abad 21 ini menuntut
siswa supaya aktif memperoleh informasi melalui pengamatan dan proses
menalar dan dapat mengomunikasikan dari apa yang sudah anak ketahui.
Kemudian salah satu

guru mengatakan jika belum mengetahui

keterampilan 4C pada abad 21 ini.
Pertanyaan kesebelas yaitu mengenai pembuatan indikator dan
tujuan dalam RPP sudah terkait dengan keterampilan 4C pada abad 21.
Ketiga guru yang sudah diwawancarai menyatakan belum membuat
indikator dan tujuan yang sesuai dengan keterampilan 4C pada abad 21.
Pertanyaan keduabelas yaitu mengenai apakah pembelajaran
dengan metode ceramah masih mendominasi di kelas atau tidak. Ketiga
guru yang diwawancarai menyatakan bahwa masih sering menggunakan
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metode ceramah saat proses pembelajaran karena harus banyak
mengarahkan siswa ketika belajar dan memberikan materi.
Pertanyaan ketigabelas yaitu mengenai apakah guru pernah
menggunakan model pembelajaran inovatif yang bervariasi ketika
melakukan pembelajaran di kelas. Ketiga guru yang diwawancarai
mengatakan bahwa masing-masing pernah mencoba melakukan proses
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif yang
bervariasi, namun pada evaluasi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan
masih belum sesuai dengan sintaks pada tiap-tiap model pembelajaran
inovatif yang digunakan sehingga masih belum dapat berjalan dengan
cukup baik.
Pertanyaan

keempatbelas

yaitu

mengenai

seperti

apakah

pembelajaran yang inovatif yang diketahui oleh guru. Berdasarkan
wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga guru tersebut mengatakan
bahwa

pembelajaran

yang

inovatif

yaitu

pembelajaran

yang

menyenangkan bagi siswa, membuat siswa yang belum bisa menjadi bisa
dan merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Pertanyaan kelimabelas yaitu mengenai ada tidaknya kesulitan dari
pihak guru ketika membuat atau menggunakan pembelajaran inovatif di
kelas. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada ketiga guru
tersebut, mereka mengatakan jika kendala yang dihadapi untuk membuat
pembelajaran inovatif yaitu membutuhkan waktu dan tenaga yang lama.
Sehingga jika dibuat dalam waktu satu hari akan kurang untuk mengaitkan
langkah-langkah yang ada pada buku.
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Pertanyaan

keenambelas

yaitu

mengenai

bagaimana

cara

menangani kesulitan yang dialami dalam menerapkan pembelajaran
inovatif. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ketiga guru
mengatakan bahwa perlu adanya manajemen waktu untuk penyusunan dan
melihat contoh RPP yang ada di internet dengan model yang sama untuk
diajarkan.
Pertanyaan ketujuhbelas yaitu mengenai ada tidaknya contoh
perangkat pembelajaran inovatif yang disediakan oleh pihak sekolah
sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Berdasarkan wawancara yang
sudah dilakukan kepada ketiga guru tersebut, mereka mengatakan jika ada
beberapa contoh perangkat pembelajaran inovatif di sekolah namun belum
lengkap dan penyusunannya seperti belum sesuai dengan tuntutan
Kurikulum 2013.
Pertanyaan kedelapanbelas yaitu mengenai perlu tidaknya guru
memerlukan contoh perangkat pembelajaran inovatif yang mengacu pada
Kurikulum 2013. Ketiga guru mengatakan masih perlu dan membutuhkan
contoh perangkat pembelajaran inovatif yang mengacu pada Kurikulum
2013 terutama untuk kelas bawah untuk dapat dijadikan sebagai referensi
penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah.
Pertanyaan kesembilanbelas yaitu mengenai pernah tidaknya siswa
merasa bosan ketika guru menerapkan pembelajaran inovatif di kelas.
berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, guru S dan guru Y
mengatakan jika siswa bosan karena dari pihak siswa belum mengerti yang
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sebenarnya guru inginkan dari pembelajaran dan ditambah lagi jika pada
jam pelajaran terakhir siswa sudah mulai tidak konsentrasi.
Pertanyaan keduapuluh yaitu mengenai ada tidaknya keinginan
guru mempunyai rencana untuk mengembangkan pembelajaran inovatif
agar kedepannya mampu mengingkatkan prestasi belajar siswa. Semua
guru

yang telah

diwawancarai

menjawab

ada

keinginan

untuk

mengembangkan perangkat pembelajaran inovatif, hanya saja dalam
pelaksanaannya belum mampu.
Pertanyaan keduapuluhsatu yaitu mengenai penting tidaknya
perangkat

pembelajaran

inovatif

untuk

diterapkan

dalam

proses

pembelajaran. Ketiga guru tersebut mengatakan sangat penting untuk
diterapkannya perangkat pembelajaran inovatif saat ini karena materi
pelajaran dalam Kurikulum 2013 ini banyak khususnya untuk kelas bawah
dan supaya dapat memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.
Pertanyaan keduapuluhdua yaitu mengenai tahu tidaknya guru
tentang jenis atau tingkatan belajar menurut Taksonomi Bloom yang sudah
direvisi. Guru S mengatakan belum mengetahui, sedangkan guru E dan
guru Y mengatakan pernah mengetahui ketika mendapatkan pelatihan
Kurikulum 2013 namun saat ini lupa dikarenakan tidak pernah diterapkan.
2. Hasil Observasi Analisis Kebutuhan
Peneliti melakukan observasi terhadap kelas 1 Sekolah Dasar
dengan tiga sekolah yang berbeda. Observasi yang dilaksanakan mengacu
dengan pedoman instrumen observasi baik itu untuk guru dan juga peserta
didik. Dalam instrumen observasi terdapat 29 item pernyataan untuk guru
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dan delapan pernyataan untuk siswa yang dimana butir-butir pernyataan
tersebut telah dikelompokkan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang
termuat mulai dari kegiatan awal pembelajaran terdapat lima item
pernyataan, kegiatan inti pembelajaran terdapat lima belas item pernyataan
dan kegiatan akhir pembelajaran terdapat tujuh item pernyataan. Berikut
merupakan

hasil

observasi

yang

telah

dilakukan

berdasarkan

pengelompokkan kegiatan pembelajaran.
Peneliti

melakukan

observasi

di

SDN

Deresan

dengan

mendapatkan hasil yaitu pada kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan
guru yaitu membuka pelajaran dengan doa, kemudian guru melakukan
absensi, lalu memberikan apersepsi pada siswa tetapi hanya satu mata
pelajaran yang digunakan, kemudian terdapat guru menyampaikan tujuan
pembelajaran namun kurang mendetail, dan guru memberikan motivasi
kepada siswa. Pada kegiatan inti pembelajaran guru kurang menguraikan
kegiatan selama pembelajaran, melibatkan siswa untuk mencari informasi
berdasarkan teks bacaan, media dan sumber pelajaran kurang luas karena
hanya menggunakan buku paket, guru dominan menggunakan metode
ceramah, kurang muncul untuk menunjukkan model pembelajaran inovatif
yang digunakan oleh guru, kemudian dalam kegiatan penerapan 5M masih
belum terlihat pada bagian menalar dan mengomunikasikan, guru sering
menggunakan

bahasa

daerah

ketika

menjelaskan,

serta

belum

menggunakan sumber pembelajaran berbasis teknologi. Pada kegiatan
akhir pembelajaran guru memberikan ringkasan materi terlalu singkat dan
dilakukan secara lisan. Hasil observasi yang didapat dari siswa yaitu siswa

79

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mampu berpartisipasi aktif dalam proses belajar, mampu memberikan
umpan balik apersepsi dari guru, siswa menyimak materi yang
disampaikan, antusias belajar, dapat memahami penjelasan dari guru,
mampu membuat rangkuman secara lisan dan tertulis. Namun dalam hal
mengajukan

pertanyaan,

kerjasama

di

dalam

kelompok

dan

mengomunikasikan hasil diskusi siswa belum mampu menunjukkan.
Peneliti melakukan observasi di kelas I SD Kanisius Condong
Catur dengan memperoleh hasil yaitu pada kegiatan awal pembelajaran
terlihat guru membuka pelajaran dengan berdoa, melakukan absensi,
memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran, namun tidak memberikan
motivasi. Pada kegiatan inti pembelajaran terlihat guru menjelaskan materi
namun tidak melibatkan siswa dalam mencari informasi tentang materi,
ada beberapa media yang digunakan, dominan menggunakan metode
ceramah, suasana pembelajaran terlihat kurang menarik dan belum
menggunakan sumber pembelajaran berbasis teknologi. Pada bagian
kegiatan penutup, guru tidak nampak membuat ringkasan materi baik
secara lisan maupun tertulis, tidak terdapat refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan. Hasil observasi yang didapat
dari pengamatan terhadap siswa yaitu siswa sudah mampu memberikan
umpan balik apersepsi dari guru, mampu memperhatikan penjelasan dari
guru, beberapa siswa dapat mengajukan pertanyaan, siswa antusias saat
belajar dan mampu memahami penjelasan yang disampaikan oleh guru.
Namun dalam hal bekerjasama dalam kegiatan berkelompok siswa belum
mampu mengomunikasikan hasil dari diskusi.

80

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peneliti melakukan observasi di kelas I SDN Ngabean dengan
mendapatkan hasil observasi yaitu dalam kegiatan awal pembelajaran guru
terlihat sudah melakukan tahapan kegiatan awal dengan cukup baik, hanya
belum nampak memberikan motivasi kepada siswa. Pada kegiatan inti
pembelajaran, guru terlihat secara keseluruhan sudah cukup baik, dan pada
kegiatan penutup guru terlihat sudah memberikan ringkasan materi baik
lisan dan tertulis, guru tidak menunjukkan sumber lain untuk siswa, tidak
ada kegiatan refleksi pada akhir pelajaran, guru tidak memberi motivasi
kepada siswa yang belum berpartisipasi aktif dalam belajar serta tidak
nampak guru memberikan tindak lanjut mengenai pembelajaran yang
disampaikan. Hasil observasi terhadap siswa mendapatkan hasil yaitu
siswa sudah mampu berpartisipasi aktif dalam proses belajar, dapat
memberikan umpan baik apersepsi dari guru, memperhatikan guru saat
menjelaskan, antusias belajar, dapat memahami penjelasan yang
disampaikan dan mampu membuat rangkuman materi pembelajaran secara
lisan dan tertulis. Namun dalam hal mengajukan pertanyaan saat proses
belajar, bekerjasama didalam kelompok dan juga mengomunikasikan hasil
diskusi belum terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung.
3. Pembahasan Hasil Wawancara dan Observasi
a. Pembahasan Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan
dapat

disimpulkan

penyusunan

bahwa

perangkat

guru

mengalami

pembelajaran

inovatif

kesulitan
yang

dalam

mengacu

Kurikulum 2013. Selain itu guru pernah mendapatkan atau mengikuti
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pelatihan Kurilulum 2013 namun karena tidak menerapkan sesuai
acuan Kurikulum 2013, guru belum secara penuh memahami mengenai
perangkat pembelajaran inovatif terutama dalam pemilihan model
pembelajaran inovatif, pembuatan indikator sesuai karakterisitik
peserta didik dalam RPP dan ketika memberikan evaluasi serta
penilaian untuk siswa.
Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan 3 guru
kelas I Sekolah Dasar, guru membuat perangkat pembelajaran dengan
berpedoman pada buku tematik untuk guru dan tidak ada sumber lain
yang digunakan. Guru membuat indikator pembelajaran hanya
menurun dari indikator dan tujuan yang tertera di buku paket tematik
pegangan guru serta belum diterapkan secara jelas model-model
pembelajaran inovatif untuk peserta didik.
b. Pembahasan Hasil Observasi
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di tiga kelas untuk
kelas I sekolah dasar dengan sekolah yang berbeda dapat disimpulkan
bahwa siswa masih belum mampu mengajukan pertanyaan saat proses
pembelajaran. Siswa cenderung menyimak dan terkadang memberikan
umban balik pertanyaan jika guru terlebih dahulu yang bertanya. Guru
kurang memberikan kesempatan untuk siswa bisa mengajukan
pertanyaan. Kemudian pada saat ada kegiatan diskusi baik dengan
kelompok atau dengan teman sebangku siswa cenderung belum dapat
melakukan dengan baik serta siswa belum mampu mengomunikasikan

82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hasil diskusi dan juga membuat rangkuman pembelajaran secara lisan
dan tertulis.

B. Desain Awal Produk
Peneliti menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan
perangkat pembelajaran inovatif yang mengacu Kurikulum 2013. Langkah
awal yang dilakukan yaitu dengan menentukan model pembelajaran inovatif
yang akan digunakan dalam pembuatan produk. Peneliti memilih model
pembelajaran inovatif Inkuiri dan Problem Based Learning (PBL) sebagai
langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk kelas I sekolah dasar.
Berdasarkan pengamatan materi pelajaran, peneliti menggunakan langkahlangkah dari model pembelajaran inovatif Inkuiri untuk pembelajaran 3 dan 4
sub tema 3 tema 1 dan menggunakan model pembelajaran inovatif Problem
Based Learning untuk pembelajaran 1, 2, 5 dan 6 sub tema 3 tema 1. Selain itu
peneliti juga membuat produk berupa Prota (Program Tahunan), Prosem
(Program Semester), Silabus, dan juga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang mengacu Kurikulum 2013. Peneliti menggunakan Buku Guru dan
Buku Siswa edisi revisi 2017 sebagai acuan dalam pembuatan perangkat
pembelajaran.
Produk awal yang dikembangkan oleh peneliti yaitu Prota dengan cara
menjabarkan setiap tema dan subtema serta alokasi waktu yang terdapat pada
buku guru dan buku siswa. Selanjutnya peneliti membuat Prosem yang ada
dalam satu semester yang terdapat 4 tema untuk kelas 1 sekolah dasar. Peneliti
menguraikan setiap tema dengam jam efektif belajar yang disesuaikan dengan
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kalender pendidikan yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman.
Kemudian peneliti melanjutkan dengan pembuatan silabus dengan cara
menentukan Kompetensi Dasar (KD) sesuai dengan tema dan subtema.
Selanjutnya peneliti membuat ringkasan materi dan kegiatan yang akan
dilaksanakan ketika ujicoba. Pembuatan silabus dilengkapi juga dengan tabel
penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
Langkah selanjutnya yaitu peneliti mulai menyusun Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan memilih model pembelajaran
inovatif Inkuiri dan Problem Based Learning (PBL). Pembuatan RPP diawali
dengan melakukan analisis Kompetensi Dasar (KD) pada tiap tema yang ada
selama satu semester gasal. Selanjutnya peneliti membuat pemetaan KD
sesuai dengan tema-tema terkait kemudian diturunkan menjadi indikatorindikator yang mengarah pada karakteristik dan kemampuan siswa khususnya
untuk siswa kelas I. Pada saat pembuatan indikator pembelajaran, peneliti
menggunakan Kata Kerja Operasional (KKO) dalam tingkatan berpikir tingkat
tinggi (High Order Thinking Skill) sesuai dengan Taksonomi Bloom yang
sudah direvisi. Setelah menentukan indikator kemudian peneliti membuat
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat sesuai dengan indikator dan
terdapat satu jenis tingkah laku yang dapat diamati dan diukur serta terdapat
kata kerja operasional yang mencakup A (Audience), B (Behavior), C
(Condition), dan D (Degree).
Peneliti memilih subjek penelitian untuk siswa kelas I sekolah dasar di
semester gasal. Dalam satu semester terdapat 4 tema yang akan diajarkan. Satu
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tema terdapat empat sub tema, dan dalam satu subtema terdapat enam
pembelajaran. Peneliti menganalisis pembelajaran-pembelajaran yang terdapat
pada tema 1 subtema 3 untuk dijadikan dasar pemilihan model pembelajaran
inovatif di setiap pembelajarannya. Dalam hal ini peneliti menemukan materimateri pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan sintaks model
pembelajaran inovatif yang terdapat pada bagian kegiatan inti RPP.
Selanjutnya peneliti mengembangknn setiap KD yang terkait menjadi
beberapa indikator dalam satu hari pembelajaran. Indikator yang telah dibuat
selanjutkan akan menjadi titik acuan tercapainya kemampuan siswa dalam
pembelajaran.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan pemetaan KD yang sudah
dibuat

untuk

masing-masing

pembelajaran.

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran disusun secara sistematis yang artinya disusun berdasarkan
komponen-komponen yang sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh
Dinas Pendidikan yaitu (1) identitas sekolah, (2) tema dan subtema (mata
pelajaran terkait), (3) kelas/semester, (4) materi pokok, (5) alokasi waktu, (6)
tujuan pembelajaran, (7) kompetensi dasar dan indikator, (8) materi
pembelajaran, (9) metode pembelajaran, (10) media pembelajaran, (11)
sumber belajar, (12) langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan
awal inti dan kegiatan akhir, serta (13) penilaian hasil belajar.
Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sejumlah
enam atau satu subtema. Setiap RPP berlaku untuk satu hari pembelajaran
selama 5JP (5 x 35 menit) dan memuat dua penggalan. Rencana Pelaksanaan
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pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan kajian tujuan pembelajaran dan
materi yang disesuaikan dengan sinktas model pembelajaran Inkuiri dan
Problem Based Learning (PBL). Penyusunannya juga mengacu pada kekhasan
Kurikulum 2013 yang dilengkapi dengan penerapan keterampilan abad 21,
menanamkan pendidikan karakter, menggunakan pendekatan saintifik, serta
pembelajarannya yang terpadu dan penilaian yang otentik. RPP dibuat dengan
rinci namun mudah dipahami dan mudah diimplementasikan oleh guru.
Langkah-langkah pembelajaran disusun sesuai dengan pendekatan saintifik
yang menjadi salah satu acuan atau karakteristik Kurikulum 2013. Acuan
tersebut membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran daripada
menggunakan pendekatan konvensional yang biasa digunakan. Kegiatan
pembelajaran dibuat secara menarik dan menyenangkan sehingga berdampak
kepada siswa supaya menjadi aktif dan antusias dalam mengikuti
pembelajaran. Peserta didik mendapatkan pengetahuannya bukan hanya
berasal dari guru namun aktif membangun dengan adanya sumber-sumber lain
yang disediakan. Sesuai dengan RPP yang dibuat guru berperan untuk
memotivator dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Hal
tersebut akan membuat pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi
peserta didik.
Selanjutnya peneliti juga mendesain Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD) secara menarik dan memungkinkan peserta didik mampu mencari
informasi sesuai dengan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat
mencapai indikator dan tujuan yang ditargetkan. Peneliti melampirkan materi
pembelajaran yang disusun secara ringkas dan jelas serta mencakup semua
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materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Peneliti juga melampirkan
media pembelajaran yang digunakan dalam setiap pembelajaran. RPP yang
disusun disertai evaluasi dan penilaian guna menjadi tolak ukur ketercapaian
peserta didik. Evaluasi dibuat untuk setiap indikator pembelajaran. Penilaian
yang digunakan peneliti mencakup penilaian dari aspek sikap, pengetahuan
dan keterampilan. Setiap penilaian disertakan rubrik penilaian dan pedoman
penilaian. Penilaian yang dilakukan merupakan penilaian otentik berdasarkan
dengan karakteristik Kurikulum 2013. Penilaian untuk program studi PPKn di
nilai berdasarkan indikator pada tiap-tiap Kompetensi Dasar (KD) dan
Kompetensi Inti (KI) 1 (spiritual), 2 (sikap), 3 (pengetahuan) dan 4
(keterampilan). Sedangkan untuk bidang studi lain dinilai berdasarkan KI 3
dan 4 karena berdasarkan revisi terakhir Kurikulum 2013 dinyatakan bahwa
penilaian sikap dilakukan pada muatan PPKn dan Pendidikan Agama. Namun
bukan berarti guru tidak melakukan penilaian sikap pada bidang studi lain,
tetapi guru tetap menerapkan pendidikan karakter pada bidang studi lain.
Pada akhir lampiran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) peneliti
menyertakan lembar refleksi untuk peserta didik sebagai bahan renungan atas
kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Lembar refleksi berisi item-item
pertanyaan. Lembar refleksi juga dapat digunakan untuk mengingatkan peserta
didik tentang materi yang sudah didapat atau yang belum dipahami dan juga
perasaan yang dialami siswa ketika pembelajaran.
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C. Validasi Ahli dan Revisi Produk
1. Data Validasi Pakar Kurikulum 2013
Produk awal yang telah dibuat oleh peneliti berupa Prota, Prosem,
silabus dan RPP diberikan kepada dua orang pakar Kurikulum 2013 untuk
divalidasi. Validasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas
perangkat pembelajaran yang dibuat. Setelah divalidasi oleh ahli, produk
yang masih terdapat kekurangan kemudian direvisi oleh peneliti sehingga
produk yang telah diperbaiki tersebut dapat layak untuk diujicobakan ke
SD.
Peneliti memilih dua ahli dalam bidang Kurikulum 2013. Beliau
adalah Saudara I dari PPG di Universitas Sanata Dharma dan Ibu S dari
SD Negeri Deresan. Validasi oleh ahli dilaksanakan pada bulan Agustus
2018. Validasi produk yang dilakukan mencakup beberapa macam aspek
penilaian meliputi a) program tahunan, b) program semester, c) silabus, d)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), e) media, f) Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD), dan g) bahasa yang digunakan.
Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif dengan
menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang
didapat dari ahli Saudara I memperoleh rerata yaitu 4,24 dengan kategori
“sangat

baik”.

Perangkat

pembelajaran

dinyatakan

layak

untuk

diujicobakan dengan mengikuti revisi sesuai saran. Saudara I memberi
komentar untuk beberapa komponen yaitu: (1) kelengkapan identitas
sekolah, (2) perumusan indikator pembelajaran, (3) kesesuaian soal
evaluasi dengan indikator pembelajaran, dan (4) lampiran materi
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pembelajaran, (5) kelengkapan rumusan ABCD dalam rumusan tujuan
pembelajaran, dan (6) penurunan indikator berdasarkan KD. Komentar
yang diberikan yaitu (1) tambahkan satuan pendidikan, (2) kata kerja
operasional pada indikator belum seluruhnya HOTS, (3) soal evaluasi
belum sesuai indikator, (4) materi pelajaran perlu dipersingkat, (5)
komponen ABCD pada tujuan pembelajaran belum lengkap, (6) cermati
antara indikator dengan KD.
Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif dengan
menggunakan model pembelajaran Inkuiri oleh saudara I memperoleh
rerata yaitu 4,25 dengan kategori “sangat baik”. Saudara I memberikan
komentar untuk beberapa komponen yaitu: (1) perumusan indikator, (2)
kesesuaian soal evaluasi dengan indikator, (3) kelengkapan ABCD dan
perumusan tujuan pembelajaran, (4) kejelasan petunjuk/arahan pada soal
evaluasi, (5) penyesuaian isi LKPD dengan materi.

Komentar yang

diberikan yaitu (1) cermati indikator, sesuaikan dengan kompetensi dasar,
(2) soal evaluasi diperbaiki berdasarkan indikator, (3) komponen ABCD
belum lengkap, (4) bahasa perlu diperjelas supaya mudah dipahami, (5)
materi perlu dipersingkat.
Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif dengan
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang didapat dari
ahli Ibu S memperoleh rerata yaitu 4,22 dengan kategori “sangat baik”.
Perangkat pembelajaran dinyatakan layak untuk diujicobakan dengan
mengikuti revisi sesuai saran. Ibu S memberi komentar untuk beberapa
komponen yaitu: (1) ketepatan komponen tema dan subtema dengan
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jumlah minggu efektif (2) proporsi pembagian waktu tiap tema dan sub
tema, (3) pembuatan soal pengayaan/remedial dan (4) pemilihan bacaan
untuk literasi. Komentar yang diberikan yaitu: (1) sesuaikan dengan
kalender akademik, (2) perbaiki pembagian waktu tiap tema dan sub tema,
(3) soal evaluasi terlalu banyak, cukup lima soal dan (4) bacaan literasi
perlu dipersingkat.
Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran Inkuiri oleh Ibu S memperoleh rerata 3,8 dengan kategori
“baik”. Ibu S memberikan komentar untuk beberapa komponen yaitu: (1)
kelengkapan pedoman penskoran, (2) media yang digunakan, (3)
kelayakan bahasa pada LKPD. Komentar yang diberikan yaitu: (1) perlu
ditambahkan pedoman penskoran kognitif, (2) sesuaikan media dengan
karakteristik siswa dan (3) kalimat arahan/petunjuk yang digunakan
sesuaikan dengan perkembangan siswa.
Keseluruhan hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif dengan
menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan
Inkuiri yang dilakukan oleh ahli yaitu Saudara I dan Ibu S memperoleh
rerata 4,12 dengan kategori “baik”. Perangkat pembelajaran inovatif
dinyatakan layak untuk diujicobakan atas saran yang diberikan oleh kedua
ahli diatas. Saran dan revisi tersebut dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Saran pakar untuk pembelajaran inovatif model Problem
Based Learning dan revisi
No
Aspek yang dinilai
Komentar
Revisi
Prota (Program Tahunan)
3

Jumlah
minggu)

jam

efektif

sesuai

(16 Sesuaikan dengan Menyesuaikan

dengan kalender
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4

jumlah alokasi waktu sama akademik

dengan

dengan total jam pelajaran

kalender

dalam satu tahun.

akademik

Proporsi pembagian waktu Perbaiki

Memperbaiki

setiap tema dan sub tema.

pembagian waktu pembagian
tiap tema dan sub waktu
tema

setiap

tema dan sub
tema.

Prosem (Program Semester)
1

Prosem memuat komponen Tambahkan

Menambahkan

identitas yang lengkap (kelas, satuan

satuan

semester, satuan pendidikan, pendidikan

pendidikan

tahun pelajaran.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2

Kesesuaian

rumusan Cermati kembali Menyesuaikan

indikator dengan KI dan KD.

antara

indikator indikator

dan KD
3

Tujuan

dengan KD

pembelajaran Kata

kerja Memperbaiki

(kesesuaian tujuan dengan operasional pada kata
indikator, kata kerja dapat indikator

kerja

belum operasional

diukur, mencakup komponen seluruhnya

kedalam HOTS

A (Audience), B (Behavior), HOTS
C

(Condition),

dan

D

(Degree)).
3

Tujuan

pembelajaran Komponen

(kesesuaian tujuan dengan ABCD

Memperbaiki
pada komponen

indikator, kata kerja dapat tujuan

ABCD

diukur, mencakup komponen pembelajaran

tujuan

A (Audience), B (Behavior), belum lengkap

pembelajaran

C

(Condition),

dan

pada

D

(Degree)).
10

Evaluasi (mencakup aspek Soal
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sikap,

pengetahuan, belum

keterampilan,

sesuai evaluasi sesuai

kesesuaian indikator

dengan

evaluasi dengan tujuan atau
indikator,

komponen

penilaian

lengkap,

perencanaan

kegiatan

indikator

pengayaan dan remedial)
Media
1

Kesesuaian
dengan

jenis

kompetensi

media Materi pelajaran Mengubah
yang perlu

materi

harus dicapai, materi yang dipersingkat

pembelajaran

dibahas,

menjadi

strategi

lebih

pembelajaran yang dipilih,

singkat namun

kaakteristik

tetap jelas

siswa,

media

terlihat atau terdengar dengan
jelas (gambar, video, audio,
animasi).
2

Keterbacaan tulisan jenis dan Bacaan

literasi Mengubah

ukuran, keruntutan penyajian perlu

bacaan literasi

materi, kelengkapan materi, dipersingkat

menjadi

lebih

dan

singkat

dan

tingkat

kemudahan

dalam penggunaan media.

sederhana

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2

Kelayakan isi (sesuai dengan Soal

evaluasi Memperbaiki

KI & KD, sesuai kemampuan terlalu

banyak, soal

evaluasi

siswa, sesuai perkembangan cukup lima soal

dan mengubah

ilmu

butir

pengetahuan,

keterkinian materi)

soal

evaluasi
menjadi
soal
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Tabel 4.2 Saran pakar untuk pembelajaran inovatif model Inkuiri
dan revisi
Aspek yang dinilai
Komentar
Revisi

No

Prota (Program Tahunan)
3

Jumlah

jam

minggu)

4

efektif

sesuai

(16 Sesuaikan dengan Menyesuaikan

dengan kalender

jam

efektif

jumlah alokasi waktu sama akademik

dengan

dengan total jam pelajaran

kalender

dalam satu tahun.

akademik

Proporsi pembagian waktu Perbaiki

Memperbaiki

setiap tema dan sub tema.

pembagian waktu pembagian
tiap tema dan sub waktu
tema

setiap

tema dan sub
tema.

Prosem (Program Semester)
1

Prosem memuat komponen Tambahkan

Menambahkan

identitas yang lengkap (kelas, satuan

satuan

semester, satuan pendidikan, pendidikan

pendidikan

tahun pelajaran.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
2

Kesesuaian

rumusan Cermati

indikator dengan KI dan KD.

Menyesuaikan

indikator,

indikator

sesuaikan dengan dengan KD
kompetensi dasar
3

Tujuan

pembelajaran Komponen

(kesesuaian tujuan dengan ABCD

Memperbaiki
belum komponen

indikator, kata kerja dapat lengkap

ABCD

diukur, mencakup komponen

tujuan

A (Audience), B (Behavior),

pembelajaran

C

(Condition),

dan

D

(Degree)).
Media
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1

Kesesuaian
dengan

jenis

media Sesuaikan media Mengubah

kompetensi

yang dengan

materi

harus dicapai, materi yang karakteristik

pembelajaran

dibahas,

menjadi

strategi siswa

lebih

pembelajaran yang dipilih,

singkat namun

kaakteristik

tetap jelas

siswa,

media

terlihat atau terdengar dengan
jelas (gambar, video, audio,
animasi).
20

Kelengkapan

instrumen Perlu

Menambahkan

evaluasi (soal, kunci, rubrik ditambahkan

pedoman

pedoman penskoran)

pedoman

penskoran

penskoran

bagian kognitif

kognitif
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
2

Kelayakan isi (sesuai dengan Soal

evaluasi Mengubah soal

KI & KD, sesuai kemampuan diperbaiki

evaluasi sesuai

siswa, sesuai perkembangan berdasarkan

dengan

ilmu

indikator

pengetahuan, indikator

keterkinian materi)
6

Kelayakan

penyajian Materi

perlu Mengubah

(kemudahan langkah-langkah dipersingkat

materi

dalam

pembelajaran

kegiatan

LKPD,

penyajian materi LKPD yang

menjadi

disertai

singkat namun

objek

penempatan

langsung,

siswa

dalam

lebih

tetap jelas

LKPD dalam subjek belajar).
Bahasa
4

Kalimat yang digunakan jelas Bahasa
dan mudah dimengerti.

perlu Mengubah

diperjelas supaya bahasa menjadi
mudah dipahami

lebih jelas dan
dapat dipahami
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5

Kejelasan petunjuk/arahan.

Kalimat

Memperbaiki

arahan/petunjuk

kalimat

yang

digunakan petunjuk/arahan

sesuaikan dengan pada
perkembangan

soal

evaluasi

siswa

2. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan berdasarkan masukan yang diberikan oleh
kedua validator. Validator memberikan masukan pada komponen: (1)
kelengkapan identitas sekolah pada Prosem. Peneliti memperbaiki Prosem
dengan

melengkapi

identitas

sekolah,

(2)

perumusan

indikator

pembelajaran perlu disesuaikan dengan Kompetensi Dasar (KD). Peneliti
melakukan

perbaikan

pada

beberapa

perumusan

indikator

dan

menyesuaikannya dengan KD, (3) kesesuaian soal evaluasi dengan
indikator

pembelajaran.

Peneliti

memperbaiki

soal

evaluasi

dan

menyesuaikan dengan indikator, (4) lampiran materi pembelajaran terlalu
padat. Peneliti memperbaiki rangkuman materi pembelajaran supaya lebih
singkat, sederhana dan jelas, (5) kelengkapan rumusan ABCD dalam
rumusan

tujuan

memperbaiki

pembelajaran

tujuan

belum

pembelajaran

terdapat
dengan

Degree.

melengkapi

Peneliti
tujuan

pembelajaran berdasarkan komponen ABCD, (6) ketepatan komponen
tema dan subtema dengan jumlah minggu efektif pada Prosem. Peneliti
memperbaiki Prosem dengan mengubah jumlah minggu efektif sesuai
dengan kalender pendidikan, (7) proporsi pembagian waktu tiap tema dan
sub tema perlu diperbaiki. Peneliti mengubah proporsi pembagian waktu

95

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pada tiap tema dan sub tema, (8) pembuatan soal pengayaan/remedial
terlalu banyak. Peneliti memperbaiki soal pengayaan menjadi lima butir
soal sesuai saran yang diberikan, (9) pemilihan bacaan untuk literasi
terlalu panjang. Peneliti mengubah bacaan literasi dengan bacaan yang
lebih ringkas dan sederhana, (10) kejelasan petunjuk/arahan pada soal
evaluasi diperbaiki. Peneliti memperbaiki kalimat petunjuk/arahan pada
soal evaluasi sesuai dengan perkembangan anak serta mudah dipahami,
(11) penyesuaian isi LKPD dengan materi. Peneliti memperbaiki dengan
mengubah materi lebih sesuai dengan soal evaluasi pada LKPD, (12)
kelengkapan pedoman penskoran. Peneliti membuat pedoman penskoran
untuk soal evaluasi sesuai saran yang diberikan, (13) media yang
digunakan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Peneliti mengganti
bahan media pembelajaran yang ramah lingkungan dan baik digunakan
untuk siswa kelas 1, (14) kelayakan bahasa pada LKPD perlu diperjelas.
Peneliti menganalisis kata pada LKPD dan mengubah kata-kata sesuai
PUEBI serta memperbaiki kesalahan penulisan.

D. Uji Coba Terbatas
1. Data Uji Coba Terbatas
Peneliti melakukan validasi produk perangkat pembelajaran
melalui uji coba terbatas dengan Ibu Y selaku guru SD kelas I dari SDN
Deresan dan dengan Saudari I selaku calon guru sekolah dasar dari
Universitas Sanata Dharma. Uji coba produk dilaksanakan pada awal
bulan Agustus selama 4 hari, 2 hari mengujicobakan perangkat
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pembelajaran inovatif dengan model pembelajaran Problem Based
Learning dan 2 hari dengan model pembelajaran Inkuiri.
Validasi uji coba produk perangkat pembelajaran inovatif
menggunakan dua instrumen validasi yaitu (1) instrumen untuk menilai
peneliti sebagai guru dan (2) instrumen untuk menilai siswa ketika uji
coba. Instrumen yang digunakan saat uji coba disesuaikan berdasarkan
model pembelajaran inovatif yang dipilih oleh peneliti. Terdapat beberapa
komponen penilaian untuk guru terhadap perangkat pembelajaran yang
diujicobakan. Komponen tersebut antara lain: (1) kesesuaian antara
pelaksanaan pembelajaran dengan makna dan karakteristik model
pembelajaran inovatif yang digunakan, (2) kesesuaian antara pelaksanaan
pembelajaran

dengan

sintaks

model

pembelajaran

inovatif

yang

digunakan, (3) penerapan pendekatan saintifik (mengamati, menanya,
menalar, mencoba, mengomunikasikan) pada pelaksanaan pembelajaran,
(4) penerapan pengembangan keterampilan belajar pada abad 21 (berpikir
kritis, kreatif, kolaboratif dan komunikatif), (5) penguasaan materi dan
tidak adanya miskonsepsi, (6) guru lebih berperan sebagai motivator dan
fasilitator, (7) pembelajaran berpusat pada siswa, (8)penggunaan media
pembelajaran yang beragam, (9) mengembangkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi (HOTS), (10) kegiatan pembelajaran bervariasi, (11)
mengembangkan pendidikan karakter, (12) melaksanakan pembelajaran
terpadu dengan landai, (13) menciptakan suasana pembelajaran yang
menyenangkan, dan (14) melaksanakan penilaian otentik.
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Selain instrumen penilaian untuk guru, terdapat juga instrumen
penilaian bagi siswa dengan komponen penilaian antara lain: (1) siswa
dapat mencapai indikator pembelajaran, (2) siswa terlibat aktif dalam
pembelajaran, (3) siswa melaksanakan 5M, (4) siswa terkesan dengan
pembelajaran, (5) siswa asyik mengikuti pembelajaran, (6) siswa terlibat
dalam

penggunaan

media

pembelajaran,

(7)

siswa

memperoleh

pengalaman langsung dan (8) siswa dapat berkembang dengan
keterampilan dasar abad 21 atau 4C.
Berdasarkan hasil uji coba di kelas I SDN Deresan, Ibu Y
memberikan penilaian kepada peneliti sesuai panduan pada instrumen.
Pada hari pertama uji coba, peneliti menggunakan model pembelajaran
Problem Based Learning dan memperoleh skor rerata 4,68 dengan
kategori “sangat baik”. Perangkat pembelajaran inovatif layak untuk
digunakan kembali berdasarkan revisi sesuai saran. Ibu Y memberikan
komentar pada beberapa bagian komponen antara lain: (1) kegiatan 5M
belum sepenuhnya muncul, (2) keterampilan dasar 4C belum sepenuhnya
muncul, (3) penjelasan materi terlalu cepat.
Berdasarkan hasil uji coba di kelas I, saudari I memberi skor rerata
4,68 dengan kategori “sangat baik”. Perangkat pembelajaran inovatif layak
untuk digunakan kembali berdasarkan revisi sesuai saran. Saudari I
memberikan komentar pada beberapa komponen antara lain: (1) setelah
mengerjakan LKPD perlu segera melakukan penilaian dan dikembalikan
kepada siswa, (2) kurangnya apresiasi lisan untuk siswa.
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Pada hari kedua uji coba perangkat pembelajaran inovatif dengan
model pembelajan Problem Based Learning, Ibu Y memberikan skor
rerata 4,72 dengan kategori “sangat baik”. Ibu Y memberikan beberapa
komentar

pada

beberapa

komponen

antara

lain:

(1)

kegiatan

mengomunikasikan perlu diikuti oleh semua siswa, (2) guru perlu
memberikan umpan balik dan penjelasan ulang dari pertanyaan siswa.
Sedangkan saudari I memberikan skor rerata 4,68 dengan kategori “sangat
baik”. Adanya komentar untuk beberapa komponen antara lain: (1)
skenario pembelajaran perlu dipertegas, (2) guru harus lebih menguasai
kelas.
Pada hari ketiga uji coba perangkat pembelajaran inovatif dengan
model pembelajaran Inkuiri. Ibu Y memberikan penilaian pada peneliti
dengan skor rerata 4,72 dengan kategori “sangat baik”. Ibu memberikan
komentar sebagai berikut: (1) siswa perlu dikondisikan kembali setelah
belajar diluar kelas, (2) guru perlu memberikan arahan supaya siswa bisa
konsentrasi kembali. Sedangkan saudari I memberikan penilaian dengan
skor rerata 4,63 dengan kategori “sangat baik”. Komentar yang diberikan
oleh saudari I yaitu: (1) pusatkan perhatian siswa sebelum memulai
pelajaran,

(2)

berikan

apresiasi

kepada

siswa

yang

berani

mengomunikasikan hasil karya didepan kelas.
Pada hari keempat uji coba perangkat pembelajaran inovatif
dengan model pembelajarn Inkuiri, Ibu Y memberikan penilaian dengan
skor rerata 4,90 dengan kategori “sangat baik”. Ibu Y tidak memberikan
komentar pada lembar instrumen validasi uji coba, namun beliau
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memberikan komentar lisan secara keselurahan sudah lebih baik dari
sebelumnnya. Sedangkan saudari I memberikan skor rerata 4,63 dengan
kategori “sangat baik”. Komentar yang diberikan yaitu: (1) kurangi
sumber belajar (video) yang mengunduh dari internet dan (2) jangan
terpaku pada satu tempat, lebih menguasai kelas.
Berdasarkan uji coba perangkat pembelajaran inovatif yang telah
peneliti lakukan selama empat hari dengan dua model pembelajaran yaitu
Problem Based Learning dan Inkuiri, kedua validator pada saat uji coba
memberikan skor rerata 4,42 dengan kategori “sangat baik”. Perangkat
pembelajaran yang telah diuji cobakan dan dinilai oleh kedua validator
tersebut direvisi sesuai saran yang diberikan. Komentar dan revisi
dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 4.3 Komentar Guru dan Revisi Perangkat Pembelajaran Inovatif
Model Problem Based Learning
No
3

Aspek yang dinilai
Komentar
Revisi
(Kegiatan Pembelajaran)
Guru
menerapkan Kegiatan
5M Lebih
pendekatan

4

saintifik

5M belum

ditekankan lagi

(mengamati,

menanya, sepenuhnya

untuk

menalar,

mencoba, muncul

mengembangk

mengomunikasikan) kepada

an pendekatan

siswa.

saintifik

Guru telah mengembangkan

Keterampilan

keterampilan belajar dasar

dasar 4C belum ditekankan lagi

abad 21 (berpikir kritis,

sepenuhnya

untuk

kreatif, kolaboratif, dan

muncul

mengembangk

komunikatif).

Lebih

an
keterampilan
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dasar abad 21
5

Guru

menguasai

materi Penjelasan materi Lebih

dalam mengajar dan tidak terlalu cepat.

memperlambat

terjadi miskonsepsi.

penjelasan dan
menekankan
pada materi
pokok

10

Guru mengusahakan

Guru

perlu Memberikan

kegiatan pembelajaran yang

memberikan

umpan

balik

bervariasi.

umpan balik dan secara

merata

penjelasan ulang dan
dari

pertanyaan memberikan

siswa

penjelasan
berulang

Tabel 4.4 Komentar Calon Guru dan Revisi Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Problem Based Learning
No
1

Aspek yang dinilai
Komentar
(Kegiatan Pembelajaran)
Guru
melaksanakan Skenario

Mempertegas

pembelajaran sesuai dengan pembelajaran

skenario

makna

pembelajaran

dan

karakteristik perlu dipertegas

Revisi

model pembelajaran inovatif
yang digunakan.
6

Guru lebih berperan sebagai Kurangnya
motivator & fasilitator pada apresiasi
saat pembelajaran

Lebih
lisan mengapresiasi

untuk siswa

secara lisan
kepada siswa

10

14

Guru mengusahakan

Guru harus lebih Lebih

kegiatan pembelajaran yang

menguasai kelas

menguasai

bervariasi.

kelas

Guru melaksanakan penilaian Setelah

Melakukan
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otentik.

mengerjakan
LKPD

penilaian

perlu langsung

segera melakukan setelah siswa
penilaian

dan mengerjakan

dikembalikan

soal evaluasi

kepada siswa

Tabel 4.5 Komentar Guru dan Revisi Perangkat Pembelajaran Inovatif
Model Inkuiri
No
6

Aspek yang dinilai
Komentar
Revisi
(Kegiatan Pembelajaran)
Guru lebih berperan sebagai Guru
perlu Lebih
motivator & fasilitator pada memberikan
saat pembelajaran

arahan

memusatkan

supaya perhatian

siswa

10

bisa siswa sebelum

konsentrasi

memulai

kembali

pelajaran

Guru mengusahakan

Siswa

perlu Lebih

kegiatan pembelajaran yang

dikondisikan

bervariasi.

kembali
belajar

menekankan

setelah ketertiban dan
di

luar mengondisika

kelas

n kelas

Tabel 4.6 Komentar Calon Guru dan Revisi Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Inkuiri
No
3

Aspek yang dinilai
Komentar
Revisi
(Kegiatan Pembelajaran)
Guru
menerapkan Berikan apresiasi Lebih
pendekatan saintifik 5M kepada siswa yang mengapresiasi
(mengamati,

menanya, berani

keberanian

menalar,

mencoba, mengomunikasikan siswa.

mengomunikasikan)

hasil

kepada siswa.

depan kelas
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6

Guru

lebih

sebagai

berperan Pusatkan perhatian Lebih

motivator

fasilitator

& siswa

pada

sebelum memusatkan

saat memulai pelajaran

pembelajaran

perhatian
siswa sebelum
memulai
pelajaran

8

Guru
beragam

menggunakan Kurangi
media

sumber Mencari

dalam belajar

pembelajaran.

yang

(video) sumber belajar
mengunduh yang lebih

dari internet
10

terpercaya

Guru mengusahakan

Jangan

terpaku Lebih

kegiatan pembelajaran

pada satu tempat, menekankan

yang bervariasi.

lebih

menguasai ketertiban dan

kelas

mengkondisik
an kelas

2. Revisi Produk
Peneliti melakukan revisi produk perangkat pembelajaran inovatif
berdasarkan masukan yang diberikan oleh kedua validator. Kedua validator
memberikan komentar pada komponen: 1) skenario pembelajaran disesuaikan
dengan karakteristik model pembelajaran. Peneliti mempertegas skenario
pembelajaran sesuai model pembelajaran, 2) kegiatan 5M pada pendekatan
saintifik

belum

muncul.

Peneliti

lebih

menekankan

kembali

pada

pengembangan pendekatan saintifik 3) keterampilan 4C belum sepenuhnya
muncul pada bagian komunikatif. Peneliti lebih menekankan kegiatan
komunikatif saat pembelajaran, 4) penjelasan materi terlalu cepat. Peneliti
memperlambat penjelasan sesuai kemampuan siswa, 5) kurangnya apresiasi
lisan pada siswa. Peneliti lebih mengapresiasi siswa secara lisan, 6) kurangi
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sumber belajar dari internet. Peneliti mengurangi dan mengganti sumber
belajar yang lebih dapat dipercaya, 7) guru perlu lebih menguasi kelas.
Peneliti lebih menguasai kelas supaya kondusif, 8) langsung memberikan
penilaian setelah siswa mengerjakan LKPD. Peneliti memberikan penilaian
langsung kepada siswa setelah mengerjakan LKPD.

E. Kajian Produk Akhir
Produk akhir diperoleh atas saran yang diberikan oleh kedua validator
sebagai pekasanaan Kurikulum 2013. Peneliti melakukan revisi sebanyak 2
kali. Revisi dilakukan pada produk awal yang divalidasi oleh PPG dan guru.
Kemudian peneliti melakukan uji coba sebanyak 4 kali di SD dengan subjek
kelas 1. Berdasarkan uji coba tersebut peneliti mendapatkan masukan untuk
melakukan revisi akhir terhadap produk perangkat pembelajaran inovatif
sehingga menjadi produk akhir. Revisi bertujuan untuk memperoleh produk
akhir yang lebih baik dari produk awal. Produk akhir dikemas menjadi satu
jilid perangkat pembelajaran inovatif yang terdiri dari program tahunan
(Prota), program semester (Prosem), silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) beserta lampirannya.
Produk akhir berupa perangkat pembelajaran inovatif yang terdiri dari
program tahunan, program semester, silabus dan RPP yang telah direvisi
berdasarkan masukan dari kedua validator. Komponen yang terdapat pada
program tahunan yaitu: 1) identitas Prota dan 2) format isian. Komponen yang
terdapat pada program semester yaitu: 1) identitas Prosem dan 2) format isian.
Komponen yang terdapat pada silabus yaitu: 1) identitas silabus, 2)
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Kompetensi Inti (KI), 3) Kompetensi Dasar (KD), 4) materi pokok, 5)
kegiatan pembelajaran, 6) penilaian, 7) alokasi waktu dan 8) sumber belajar.
Sedangkan komponen yang terdapat pada RPP yaitu: 1) identitas RPP, 2)
tujuan pembelajaran, 3) Kompetensi Inti (KI), 4) Kompetensi Dasar (KD) dan
indikator, 5) materi pembelajaran, 6) pendekatan, model dan metode
pembelajaran, 7) kegiatan pembelajaran, 8) media, alat dan sumber belajar,
dan 9) penilaian beserta lampiran.
Program

tahunan

(Prota) adalah

rencana

umum

pelaksanaan

pembelajaran muatan pelajaran yang berisi penetapan alokasi waktu selama
satu tahun ajaran. Pertama, program tahunan memuat identitas yaitu: 1) satuan
pendidikan, 2) kelas dan 3) tahun ajaran. Kedua, program tahunan yang berisi:
1) tema, 2) sub tema, dan 3) alokasi waktu. Untuk kelas I SD berisi 8 tema dan
32 sub tema serta alokasi waktu berdasarkan jumlah minggu efektif.
Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan
sehingga program tersebut belum bisa disusun sebelum penyusunan program
tahunan. Pertama, program semester memuat identitas yaitu: 1) kelas, 2)
semester, 3) satuan pendidikan dan 4) tahun ajaran. Kedua, program semester
memuat format isian yang berisi: 1) tema, 2) sub tema, 3) pembelajaran ke-, 4)
bulan dan 5) alokasi waktu. Alokasi waktu disusun berdasarkan kalender
pendidikan yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan.
Silabus merupakan acuan yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan
pembelajaran atau sebagai kerangka pembelajaran sesuai bahan kajian mata
pelajaran. Pertama, silabus memuat identitas yang berisi: 1) satuan
pendidikan, 2) kelas, 3) tema/sub tema dan 4) alokasi waktu. Kedua, silabus
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memuat Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), materi pokok,
kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana
pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih.
RPP terdiri dari beberapa komponen yaitu 1) identitas yang berisi nama satuan
pendidikan, kelas/semester, tema, sub tema, pembelajaran

ke-, muatan

pelajaran, alokasi waktu dan hari/tanggal, 2) tujuan pembelajaran. Tujuan
pembelajaran dirumuskan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD) dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang
mencakup

sikap,

pengetahuan

dan

keterampilan.

Perumusan

tujuan

pembelajaran memuat unsur A (Audience), B (Behavior), C (Condition) dan D
(Degree), 3) Kometensi Inti (KI), KI merupakan gambaran secara kategorial
mengenai kompetensi yang perlu dipelajari siswa, 4) Kompetensi Dasar (KD)
dan indikator. KD merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan muatan pelajaran.
Sedangkan indikator merupakan penanda untuk pencapaian KD yang ditandai
oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap,
pengetahuan dan keterampilan, 5) materi pembelajaran. Materi pembelajaran
merupakan materi yang lebih spesifik dari materi muatan pelajaran yang
sesuai dengan rumusan indikator, 6) pendekatan, model, dan metode
pembelajaran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik, model
yang digunakan adalah Problem Based Learning dan Inkuiri, sedangkan
metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab dan penugasan, 7) kegiatan
pembelajaran. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan masing-masing
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sintaks model pembelajaran inovatif yang digunakan baik pada kegiatan awal,
inti dan penutup, 8) media, alat dan sumber belajar. Media merupakan alat
bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media
yang digunakan yaitu LKPD, proyektor, LCD, pengeras suara, video
pembelajaran, lirik lagu, gambar dan kartu-kartu permainan. Kemudian alat
pembelajaran merupakan bahan yang dapat dijadikan penunjang dalam
pembuatan media. Alat yang digunakan seperti penggaris, kertas warna, cat air
dll. Sedangkan sumber belajar merupakan sarana yang digunakan dalam
mendapatkan materi atau informasi. Sumber yang digunakan yaitu buku paket,
internet dan beragam buku pelajaran, 9) penilaian. Dalam penilaian memuat
beberapa komponen seperti bentuk teknik penilaian, bentuk instrumen soal,
dan pedoman penilaian. Terdapat pula empat aspek penilaian yaitu penilaian
sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, 10) lampiran RPP.
Lampiran RPP memuat bacaan literasi, materi pelajaran, media pembelajaran,
LKPD, instrumen penilaian, refleksi, program pengayaan, program remedial
dan penjelasan siktaks dari model pembelajaran yang digunakan.
Berdasarkan hasil validasi oleh dua ahli pembelajaran inovatif serta
guru dan calon guru pelaksana Kurikulum 2013 diperoleh bahwa perangkat
pembelajaran inovatif tersebut masuk dalam kategori “sangat baik” dengan
skor rerata 4,42. Hasil tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini:

No
1

Tabel 4.7 Rekapitulasi Validasi Pakar Perangkat Pembelajaran
Inovatif dan Pakar Pelaksana Kurikulum 2013
Perangkat Pembelajaran
Validasi
Skor
Kategori
Validasi Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Problem Based
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4,24

Sangat Baik
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Learning (I)
2

Validasi Perangkat Pembelajaran

4,25

Sangat Baik

4,22

Sangat Baik

3,98

Baik

4,79

Sangat Baik

4,81

Sangat Baik

4,68

Sangat Baik

4,63

Sangat Baik

Inovatif Model Inkuiri (I)
3

Validasi Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Problem Based
Learning (S)

4

Validasi Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Inkuiri (S)

5

Uji Coba Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Problem Based
Learning (Y)

6

Uji Coba Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Inkuiri (Y)

7

Uji Coba Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Problem Based
Learning (I)

8

Uji Coba Perangkat Pembelajaran
Inovatif Model Inkuiri (I)
Jumlah

35,6

Rerata (Jumlah total : Responden)

4,45

Kategori

Sangat Baik

F. Pembahasan
Hasil validasi pada tebel rekapitulasi berpedoman pada tujuh aspek
yaitu: a) program tahunan, b) program semester, c) silabus, d) Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran, e) media, f) LKPD, dan g) bahasa.

Validasi

perangkat pembelajaran inovatif model Problem Based Learning oleh
validator PPG memberi skor 4,25 untuk perangkat pembelajaran ke-1 dengan
kategori “sangat baik”. Skor 4,20 untuk perangkat pembelajaran ke-2 dengan
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kategori “Baik”. Skor 4,27 untuk perangkat pembelajaran ke-5 dengan
kategori “sangat baik” dan skor 4,26 untuk pembelajaran ke-6 dengan kategori
“sangat baik”. Skor rerata yang didapat dari perangkat pembelajaran inovatif
model Problem Based Learning adalah 4,24 dengan kategori “sangat baik”.
Validasi perangkat pembelajaran inovatif model Inkuiri oleh
validator PPG memberikan skor 4,22 untuk perangkat pembelajaran ke-3
dengan kategori “sangat baik” dan skor 4,27 untuk perangkat
pembelajaran ke-4 dengan kategori “sangat baik”. Skor rerata yang didapat
dari perangkat pembelajaran inovatif model Inkuiri adalah 4,25 dengan
kategori “sangat baik”.
Validasi perangkat pembelajaran inovatif model Problem Based
Learning oleh validator guru SD memberi skor 3,97 untuk perangkat
pembelajaran ke-1 dengan kategori “baik”. Skor 3,97 untuk perangkat
pembelajaran ke-2 dengan kategori “baik”. Skor 4 untuk perangkat
pembelajaran ke-5 dengan kategori “baik” dan skor 3,97 untuk perangkat
pembelajaran ke-6 dengan kategori “baik”. Skor rerata yang didapat dari
perangkat pembelajaran inovatif model Problem Based Learning adalah
4,22 dengan kategori “sangat baik”.
Validasi perangkat pembelajaran inovatif model Inkuiri oleh
validator guru SD memberikan skor 3,97 untuk perangkat pembelajaran
ke-3 dengan kategori “baik” dan skor 4 untuk perangkat pembelajaran
ke-4 dengan kategori “baik”. Skor rerata yang didapat dari perangkat
pembelajaran inovatif model Inkuiri adalah 3,98 dengan kategori “baik”.
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Sedangkan pada saat validasi uji coba perangkat pembelajaran
inovatif model Problem Based Learning oleh validator guru SD
memberikan skor 4,68 untuk uji coba perangkat pembelajaran hari ke-1
dengan kategori “sangat baik” dan skor 4,72 untuk uji coba perangkat
pembelajaran hari ke-2 dengan kategori “sangat baik”, sehingga diperoleh
skor rerata 4,79 dengan kategori “sangat baik”.
Validasi uji coba perangkat pembelajaran inovatif model Inkuiri
oleh validator guru SD memberikan skor 4,72 untuk uji coba perangkat
pembelajaran hari ke-3 dengan kategori “sangat baik” dan skor 4,90 untuk
uji coba perangkat pembelajaran hari ke-4 dengan kategori “sangat baik”,
sehinga diperoleh skor rerata 4,81 dengan kategori “sangat baik”.
Selanjutnya validasi uji coba perangkat pembelajaran inovatif
model Problem Based Learning oleh validator calon guru SD memberikan
skor 4,68 untuk uji coba perangkat pembelajaran hari ke-1 dengan kategori
“sangat baik” dan skor 4,68 untuk uji coba perangkat pembelajaran hari
ke-2 dengan kategori “sangat baik”, sehingga diperoleh skor rerata 4,68
dengan kategori “sangat baik”.
Validasi uji coba perangkat pembelajaran inovatif model Inkuiri
oleh validator calon guru SD memberikan skor 4,63 untuk uji coba
perangkat pembelajaran hari ke-3 dengan kategori “sangat baik” dan skor
4,63 untuk uji coba perangkat pembelajaran hari ke-4 dengan kategori
“sangat baik”, sehingga diperoleh skor rerata 4,63 dengan kategori “sangat
baik”.
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Keseluruhan hasil validasi dan uji coba perangkat pembelajaran
inovatif model Problem Based Learning dan Inkuiri memperoleh skor
rerata 4,42 dengan kategori “sangat baik”. Perangkat pembelajaran
dinyatakan “sangat baik” karena memenuhi semua aspek antara lain: 1)
program tahunan yang komponennya lengkap dan jumlah jam efektif serta
alokasi waktu sesuai, 2) program semester memuat komponen yang
lengkap, materi pokok sesuai dengan KI dan KD serta alokasi waktu yang
sesuai, 3) silabus memuat komponen lengkap dan keterkaitan antar
komponen dalam silabus sesuai, 4) RPP memuat identitas lengkap,
rumusan indikator sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, KI dan
KD,

tujuan

pembelajaran

mencakup

komponen

ABCD,

materi

pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator, pendekatan sesuai dengan
pendekatan Saintifik, model sesuai dengan sintaks model pembelajaran
Problem Based Leearning dan Inkuiri, metode sesuai dengan metode yang
digunakan, langkah pembelajaran sesuai dengan Keterampilan Dasar
Belajar Abad 21 dan mengembangkan pendidikan karakter, pemilihan
sumber pelajaran yang terpercaya, penilaian yang dilakukan bersifat
otentik mencakup sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan,
LKPD yang dibuat menarik, lengkap dan jelas, serta bahasa yang
digunakan sesuai dengan PUEBI.
Perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti yaitu
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif dalam Sub Tema Aku
Merawat Tubuhku Mengacu Kurikulum 2013 untuk Siswa Kelas I Sekolah
Dasar juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian relevan
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yang telah diambil. Persamaan antara perangkat pembelajaran yang di
kembangkan oleh penulis dengan perangkat pembelajaran milik Afifatul
Baroroh yaitu terdapat model pembelajaran inovatif yang sama yaitu
sama-sama menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning.
Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada variabel bebas dan
materi. Variabel bebas pada pengembangan perangkat pembelajaran yang
peneliti tulis yaitu ditujukan untuk siswa kelas I Sekolah Dasar, sedangkan
pada pengembangan perangkat pembelajaran milik Afifah adalah untuk
siswa kelas VII SMP. Kemudian untuk materi yaitu peneliti membahas
pada semua mapel pada tema 1 sub tema 3 untuk kelas I SD, sedangkan
materi milik Afifah adalah tentang bangun datar persegi dan persegi
panjang.
Produk yang sudah dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan
spesifikasi produk yang telah dipaparkan pada Bab I. Pertama, cover
depan produk terdiri dari judul perangkat pembelajaran inovatif yaitu
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Inovatif dalam Tema 1 Diriku
Sub Tema Aku Merawat Diriku untuk Siswa Kelas I Sekolah Dasar, nama
penulis, logo universitas, keterangan berisi Program Studi yaitu
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan yaitu Jurusan Ilmu Pendidikan,
Fakultas yaitu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan nama Universitas yaitu
Universitas Sanata Dharma. Cover belakang berisi sinopsis dan biografi
penulis. Kedua, produk dicetak dalam ukuran kertas A4 supaya perangkat
pembelajaran dapat terlihat dengan jelas. Ketiga, produk ditulis dengan
menggunakan theme font “times new roman” dengan spasi 1,5 serta
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penulis menggunakan theme font yang beragam pada lapiran RPP supaya
terlihat menarik.
Keempat, kata pengantar terdiri dari ucapan syukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa, penjelasan kerangka berpikir seputar pembelajaran
inovatif, ucapan terimakasih kepada pihak yang terlibat, kesediaan penulis
dalam menerima saran dan kritikan. Kelima, daftar isi terdiri dari garis
besar isi produk beserta penomoran halaman. Keenam, perangkat
pembelajaran program tahunan ditujukan untuk kelas I sekolah dasar.
Program tahunan dibuat sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran
2018/2019.
Ketujuh, program semester berisikan rencana berupa waktu
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selama satu semester yang disusun
berdasarkan kalender pendidikan. Kedelapan, silabus yang disusun untuk
lebih merinci materi dan kegiatan serta sumber belajar yang digunakan
pada saat pembelajaran. Kesembilan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang dikembangkan sudah memuat komponen seperti identitas,
tujuan pembelajaran, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD) dan
indikator, pendekatan, model, dan metode, alat dan bahan serta sumber
belajar, langkah pembelajaran, penilaian, rangkuman materi, lampiran
LKPD, media, dan rubrik penskoran.
Kesepuluh,

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

dikembangkan dengan dua model pembelajaran inovatif yaitu:
a. Model Pembelajaran Problem Based Learning
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Model pembelajaran Problem Based Learning digunakan pada
pembelajaran ke-1, 2, 5 dan 6 serta disesuaikan berdasarkan langkahlangkah pembelajaran Problem Based Learning.
b. Model Pembelajaran Inkuiri
Model pembelajaran Inkuiri digunakan pada pembelajaran ke-3 dan 5
serta disesuaikan berdasarkan langkah-langkah pembelajaran Inkuiri.
Kesebelas,

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dikembangkan berdasarkan pendekatan saintifik supaya peserta didik
mengonstruksi konsep melalui tahap mengamati, menanya, menalar,
mencoba dan mengomunikasikan. Kedua belas, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

(RPP)

dikembangkan

berdasarkan

karakteristik

pembelajaran terpadu seperti berpusat kepada siswa, memberikan
pengalaman langsung, pergantian pelajaran yang landai, menyajikan
konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan pembelajaran
yang beragam serta menyenangkan.
Ketiga

belas,

Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dikembangkan dengan menerapkan pendidikan karakter dalam semua mata
pelajaran. Keempat belas, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
dikembangkan dengan menggunakan High Order Thinking Skill pada
perumusan indikator sesuai Taksonomi Bloom pada tingkat C4 sampai C6.
Kelima belas, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan
dengan menerapkan penilaian otentik yang memuat instrumen soal
evaluasi, teknik dan pedoman penskoran. Keenam belas, penyusunan
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Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

dikembangkan

dengan

menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Dengan demikian produk yang dikembangkan dapat dikatakan
memiliki kualitas dengan kategori “sangat baik”, hal ini juga dibuktikan
dengan adanya peningkatan hasil evaluasi siswa dan layak digunakan
sebagai perangkat pembelajaran inovatif dalam sub tema Aku Merawat
Tubuhku yang mengacu Kurikulum 2013 untuk siswa kelas I sekolah
dasar serta layak diujicobakan ke sasaran yang lebih luas.
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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN MASALAH, DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada
bab IV, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif oleh validator
PPG dan validator guru SD, perangkat pembelajaran inovatif yang
dikembangkan dengan model pembelajaran Problem Based Learning dan
Inkuiri memperoleh skor rerata 4,12 dengan kategori kualitas “baik”.
b. Berdasarkan validasi uji coba perangkat pembelajaran inovatif oleh
validator guru SD dan validator calon guru SD, perangkat pembelajaran
inovatif yang dikembangkan dengan model pembelajaran Problem Based
Learning dan Inkuiri memperoleh skor rerata 4,72 dengan kategori
kualitas “sangat baik”.
Jika hasil validasi perangkat pembelajaran inovatif dan hasil validasi
uji coba terbatas perangkat pembelajaran inovatif tersebut digabungkan maka
diperoleh skor rerata 4,42 dengan kategori kualitas “sangat baik” sehingga
perangkat pembelajaran inovatif layak untuk diujicobakan secara lebih luas.
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B. Keterbatasan Masalah
Perangkat pembelajaran inovatif yang dikembangkan dalam penelitian
ini memiliki keterbatasan dalam hal-hal beikut:
1. Observasi untuk analisis kebutuhan hanya dilakukan kepada 3 (tiga) guru
kelas I dan peserta didik dengan 3 (tiga) sekolah berbeda.
2. Wawancara untuk analisis kebutuhan hanya dilakukan kepada 3 (tiga) guru
kelas I dan peserta didik dengan 3 (tiga) sekolah berbeda.
3. Instrumen untuk validasi produk perangkat pembelajaran inovatif hanya
divalidasikan kepada dosen pembimbing skripsi.
4. Validasi perangkat pembelajaran inovatif hanya divalidasi oleh 1 (satu)
mahasiswa Program Profesi Guru (PPG) dan 1 (satu) guru kelas I sekolah
dasar.
5. Validasi uji coba produk hanya dilakukan sebanyak 4 kali dengan 2 kali
uji coba perangkat pembelajaran inovatif dengan model Problem Based
Learning dan 2 kali uji coba perangkat pembelajaran inovatif dengan
model Inkuiri.
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C. Saran
1. Observasi kepada guru kelas I sekolah dasar dan peserta didik sebaiknya
dilakukan dengan lebih dari tiga guru dan peserta didik sebagai pelaksana
Kurikulum 2013 sehingga data yang dihasilkan lebih merujuk pada
kebutuhan guru dan siswa.
2. Wawancara kepada guru kelas I sekolah dasar dan peserta didik sebaiknya
dilakukan dengan lebih dari tiga guru dan peserta didik sebagai pelaksana
Kurikulum 2013 sehingga data yang dihasilkan lebih merujuk pada
kebutuhan guru dan siswa.
3. Instrumen untuk validasi perangkat pembelajaran inovatif sebaiknya
divalidasikan kepada pihak yang lebih banyak sehingga dapat diketahui
instrumen tersebut valid atau tidak.
4. Validasi perangkat pembelajaran inovatif sebaiknya dilakukan oleh pihak
yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bidang model pembelajaran
inovatif sehingga kualitas perangkat pembelajaran inovatif akan lebih baik.
5. Uji coba perangkat pembelajaran inovatif seharusnya diujicobakan semua
seperti halnya ada enam perangkat pembelajaran inovatif yang telah dibuat
maka sebaiknya diujicobakan secara keseluruhan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1: Pedoman Wawancara
Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kebutuhan Pengembangan Perangkat
Pembelajaran Inovatif
No

Pertanyaan

1

Sejak kapan SD ini menerapkan kurikulum 2013?

2

Apakah bapak atau ibu pernah mengikuti pelatihanKurikulum SD
2013?

3

Sejauh mana pemahaman bapak/ibu terhadap kurikulum SD 2013?

4

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui karakteristik kurikulum SD
2013?

5

Sejauh mana pemahaman bapak/ibu terkait dengan pendekatan
saintifik dalam pembelajaran?

6

Bagaimana cara bapak/ibu merumuskan indikator dan tujuan
pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa?

7

Bagaimana cara bapak/ibu menumbuh kembangkan pendidikan
karakter dalam pembelajaran?

8

Apakah bapak/ibu setiap pembelajaran menggunakan RPP dengan
model pembelajaran yang berbeda?

9

Apakah tujuan pembelajaran yang bapak/ibu kembangkan sudah
mengupayakan tercapainya pendidikan karakter?

10

Apakah bapak/ibu mengetahui keterampilan yang harus dikuasai
sesuai pada abad 21 seperti (berfikirkritis, kreatif, kolaborasi,
komunikasi)?

11

Apakah dalam pembuatan RPP bapak/ibu sudah merumuskan
indikator dan tujuan pembelajaran terkait dengan keterampilan
tersebut? (berfikirkritis, kretif, kolaboratif, komunikasi)

12

Apakah pembelajaran dengan ceramah masih mendominasi di kelas?

13

Pernahkah bapak/ibu menggunakan model pembelajaran inovatif yang
lain? Apakah modelnya itu?
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14

Apakah ibu/bapak mengetahui pembelajaran inovatif?

15

Kesulitan apa saja yang bapak/ibu alami dalam pembuatan model
pembelajaran inovatif?

16

Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami?

17

Apakah contoh perangkat pembelajaran inovatif yang sesuai dengan
tuntutan kurikulum 2013 sudah tersedia di sekolah bapak/ibu?

18

Apakah bapak/ibu masih perlu bentuk contoh untuk perangkat
pembelajaran inovatif yang mengacu Kurikulum 2013 (model PBL,
model inquiry, dan model pembelajaran kooperatif, model kuantum
dbs?

19

Apakah siswa pernah merasa bosan ketika guru menerapkan
pembelajaran inovatif di kelas?

20

Apakah bapak/ibu mempunyai rencana untuk mengembangkan
pembelajaran inovatif agar kedepannya mampu meningkatkan prestasi
belajar siswa?

21

Menurut bapak/ ibu apakah perangkat pembelajaran inovatif penting
jika diterapakan dalam proses pembelajaaran dewasa ini?

22

Apakah bapak/ibu sudah mengetahui jenis belajar taksonomi Bloom
yang sudah di revisi?
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Lampiran 2: Rangkuman Hasil Wawancara
Rangkuman Hasil Wawancara di SD Kanisius Condongcatur
Narasumber: Ch. Elsa Dwi
Waktu: 2 April 2018
No
1

Pertanyaan

Rangkuman hasil wawancara

Sejak kapan SD ini menerapkan Juli 2014 Semester 1 (kelas 1 &
4), Juli 2017 – 2018 semester 1

kurikulum 2013?

dan 2 (kelas 1 & 4), Juli 2018
(kelas 1, 2, 4, & 5).
2

Apakah bapak atau ibu pernah Pernah. Tahun 2014 dan 2017
mengikuti

pelatihanKurikulum

SD 2013?
3

Sejauh

mana

pemahaman Pembelajaran yang menekankan 3

bapak/ibu terhadap kurikulum SD aspek yaitu sikap, pengetahuan,
2013?

dan keterampilan. Pembelajaran
berbasis karakter dan kompetensi.

4

Apakah

bapak/ibu

mengetahui

sudah Sedikit. Yaitu mengembangkan

karakteristik sikap,

kurikulum SD 2013?

pengetahuan,

keterampilan

dan
serta

menerapkannya dalam berbagai
situasi di rumah, sekolah, dan
masyarakat.
5

Sejauh

mana

pemahaman Pendekatan pembelajaran 5 M

bapak/ibu

terkait

dengan (mengamati,

pendekatan

saintifikb

dalam mengumpulkan

pembelajaran?
6

Bagaimana

menanya,
informasi,

menalar, dan mengounikasikan)
cara

bapak/ibu -

Menganalisis SK-KD melalui

merumuskan indikator dan tujuan

kata kerja operasional

pembelajaran

Menganalisis

sesuai

dengan -

kemampuan siswa?

karakteristik

mata pelajaran, peserta didik,
dan sekolah.
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7

Bagaimana

cara

menumbuh

bapak/ibu Dalam

karakter

kelas,

dalam Misal: membatu teman, guru, dan

pembelajaran?
Apakah

di

kembangkan sekolah, rumah, masyarakat.

pendidikan

8

pebiasaan

orang tua. Dll

bapak/ibu

setiap Tidak.

pembelajaran menggunakan RPP
dengan model pembelajaran yang
berbeda?
9

Apakah tujuan pembelajaran yang Ya.
bapak/ibu

kembangkan

mengupayakan

sudah

tercapainya

pendidikan karakter?
10

Apakah

bapak/ibu

mengetahui Ya.

Berpikir

keterampilan yang harus dikuasai memproses
sesuai pada abad 21 seperti pengamatan,

kritis

misal:

informasi

melalui

penalaran,

dan

(berfikirkritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi dan mencari tahu
komunikasi)?

11

tentang apa yang belum diketahui.

Apakah dalam pembuatan RPP Tidak.
bapak/ibu

sudah

merumuskan

indikator dan tujuan pembelajaran
terkait

dengan

tersebut?

keterampilan

(berfikirkritis,

kretif,

kolaboratif, komunikasi)
12

Apakah

pembelajaran

dengan Ya.

ceramah masih mendominasi di
kelas ?
13

Pernahkah
menggunakan

bapak/ibu Pernah. Cooperative Learning
model

pembelajaran inovatif yang lain?
Apakah modelnya itu?
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14

Apakah

ibu/bapak

mengetahui Proses

pembelajaran inovatif?

pembelajaran

yang

menubuhkan keaktifan siswa dan
berpusat pada siswa.

15

Kesulitan apa saja yang bapak/ibu Waktu,

tenaga,

dan

pikiran.

alami dalam pembuatan model Pekerjaan diluar jam mengajar
pembelajaran inovatif?

yang menjadi hambatan untuk
membuat

pembelajaran

menggunakan

model

pembelajaran yang berbeda.
16

Bagaimana

cara

mengatasi Memanajemen waktu.

kesulitan yang dialami?
17

Apakah

contoh

perangkat Ada,

tetapi

masih

minim

pembelajaran inovatif yang sesuai penyusuanannya.
dengan tuntutan kurikulum 2013
sudah

tersedia

di

sekolah

bapak/ibu?
18

Apakah bapak/ibu masih perlu Perlu sebagai contoh khususnya
bentuk contoh untuk perangkat kelas bawah.
pembelajaran

inovatif

yang

mengacu Kurikulum 2013 (model
PBL, model inquiry, dan model
pembelajaran kooperatif, model
kuantum dsb?
19

Apakah siswa pernah merasa Tidak.
bosan ketika guru menerapkan
pembelajaran inovatif di kelas?

20

Apakah bapak/ibu mempunyai Ya.
rencana untuk mengembangkan
pembelajaran

inovatif

kedepannya
meningkatkan

agar
mampu

prestasi

belajar

siswa?
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21

Menurut

bapak/

ibu

apakah Sangat penting karena materi

perangkat pembelajaran inovatif pembelajaran di kurikulum 2013
penting jika diterapakan dalam sangat banyak terutama di kelas I
proses pembelajaaran dewasa ini?

masih

terdapat

siswa

yang

mengalami kesulitan membaca
dan menulis.
22

Apakah
mengetahui

bapak/ibu
jenis

sudah Sudah.
belajar

taksonomi Bloom yang sudah di
revisi?
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Rangkuman Hasil Wawancara di SD Negeri Ngabean
Narasumber: Suwansih
Waktu: 26 Maret 2018
No
1

Pertanyaan

Rangkuman hasil wawancara

Sejak kapan SD ini menerapkan Sejak pertama kali kurikulum
kurikulum 2013?

2

2013 dikeluarkan.

Apakah bapak atau ibu pernah Pernah, sebelum dan sesudah
mengikuti

pelatihanKurikulum

kurikulum diterapkan.

SD 2013?
3

Sejauh

pemahaman Mata pelajaran disajikan secara

mana

bapak/ibu terhadap kurikulum SD

tematik sehingga perpindaan tidak

2013?
diketahui

siswa.

Penilaiannya

lebih banyak karena penilaian
dibuat perkompetensi dasar. Serta
menekankan

pada

pendidikan

karakter misalnya: jujur, mandiri,
percaya diri, disiplin, dan peduli.
4

Apakah

bapak/ibu

mengetahui

sudah Kurikulum 2013 bersifat tematik,

karakteristik

mata pelajaran tidak terpisah-

kurikulum SD 2013?
pisah,
sehingga

penilaian

lebih

membutuhkan

rinci
waktu

yang lebih lama.
5

Sejauh

pemahaman Menggunakan beragam model,

mana

bapak/ibu
pendekatan

terkait

dengan

metode misalnya tanya jawab,

saintifikdalam
ceramah, dan diskusi.

pembelajaran?
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6

Bagaimana

bapak/ibu Dari buku sesuai kreativitas guru.

cara

merumuskan indikator dan tujuan
pembelajaran

sesuai

dengan

kemampuan siswa?
7

Bagaimana

bapak/ibu Dengan

cara

menumbuh

kembangkan

pendidikan

karakter

diselipkan

pembelajaran.

di

setiap

misalnya:

jujur,

dalam
mandiri, percaya diri, disiplin,

pembelajaran?

dan peduli.
8

Apakah

bapak/ibu

setiap Hanya mengambil Kompetensi

pembelajaran menggunakan RPP

Dasar (KD) dan tujuan.

dengan model pembelajaran yang
berbeda?
9

Apakah tujuan pembelajaran yang Ya
bapak/ibu

kembangkan

mengupayakan

sudah

tercapainya

pendidikan karakter?
10

Apakah

bapak/ibu

mengetahui Tidak

keterampilan yang harus dikuasai
sesuai pada abad 21 seperti
(berfikirkritis, kreatif, kolaborasi,
komunikasi)?
11

Apakah dalam pembuatan RPP Belum
bapak/ibu

sudah

merumuskan

indikator dan tujuan pembelajaran
terkait
tersebut?

dengan

keterampilan

(berfikirkritis,

kretif,

kolaboratif, komunikasi)
12

Apakah

pembelajaran

dengan Ya. Masih karena saya perlu

ceramah masih mendominasi di
kelas ?
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sikap

disiplin

kepada

anak.

Mereka belum bisa untuk dibuat
kerja dalam kelompok.
13

bapak/ibu Picture and picture, cooperative

Pernahkah
menggunakan

model

learning, STAD, example non

pembelajaran inovatif yang lain?
example

Apakah modelnya itu?
14

Apakah

ibu/bapak

mengetahui Sedikit. Sulit untuk memahami

pembelajaran inovatif?

karena masih bingung. Yang saya
tahu

pembelajaran

inovatif

mengajarkan pada siswa dari
yang tidak bisa menjadi bisa.
15

Kesulitan apa saja yang bapak/ibu Dalam penyusunan membutuhkan
alami dalam pembuatan model

waktu yang lebih lama karena

pembelajaran inovatif?
harus mengaitkan antara langkah
dengan kegitatan dalam buku.
16

Bagaimana

mengatasi Melihat

cara

kesulitan yang dialami?

contoh

RPP

menggunakan
pembelajaran yang sama.

17

Apakah

perangkat Ada tetapi belum lengkap.

contoh

pembelajaran inovatif yang sesuai
dengan tuntutan kurikulum 2013
sudah

tersedia

di

sekolah

bapak/ibu?
18

Apakah bapak/ibu masih perlu Ya
bentuk contoh untuk perangkat
pembelajaran

inovatif

yang
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mengacu Kurikulum 2013 (model
PBL, model inquiry, dan model
pembelajaran kooperatif, model
kuantum dsb?
19

Apakah siswa pernah merasa Ya, terutama ketika sudah siang,
bosan ketika guru menerapkan

mereka mengantuk.

pembelajaran inovatif di kelas?
20

Apakah bapak/ibu mempunyai Ya
rencana untuk mengembangkan
pembelajaran

inovatif

kedepannya

agar
mampu

meningkatkan

prestasi

belajar

siswa?
21

Menurut

bapak/

ibu

apakah Ya untuk mempersingkat waktu

perangkat pembelajaran inovatif

dan hasil makasimal.

penting jika diterapakan dalam
proses pembelajaaran dewasa ini?
22

Apakah
mengetahui

bapak/ibu
jenis

sudah Belum
belajar

taksonomi Bloom yang sudah di
revisi?
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Rangkuman Hasil Wawancara di SD Negeri Deresan
Narasumber: Suyatmi
Waktu: 2 April 2018
No
1

Pertanyaan

Rangkuman hasil wawancara

Sejak kapan SD ini menerapkan SDN Deresan menggunakan K13
pada thn ajaran 2014/2015, hanya

kurikulum 2013?

berjalan 1 semester dan kembali
ke KTSP selama 1½ semester,
kemudian kembali lagi ke K13
hingga sekarang.
2

Apakah bapak atau ibu pernah Pernah
mengikuti

pelatihanKurikulum

SD 2013?
3

Sejauh

pemahaman Sebagain cukup memahami saat

mana

bapak/ibu terhadap kurikulum SD

mengikuti pelatihan namun masih

2013?
mengalami

kebingungan

pada

bagian penilain.
4

Apakah

bapak/ibu

mengetahui

sudah Karakteristik yang diketahui dari

karakteristik K13 yaitu menggunakan saintifik

kurikulum SD 2013?
5

Sejauh

mana

bapak/ibu

pemahaman Ketika mengikuti pelatihan beliau

terkait

pendekatan

dalam pembelajaraannya.

dengan mengingat apa saja yang termuat

saintifikdalam dalam

pembelajaran?

saintifik

yang

harus

dilakukan dalam pembelajaran.
Tetapi ketika saya wawancarai
beliau lupa karena tidak semua
yang terdapat dalam saintifik itu
diterapkan saat mengajar.

6

Bagaimana

cara

bapak/ibu Guru hanya menyesuaikan dalam

merumuskan indikator dan tujuan artian
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pembelajaran

sesuai

dengan indikator

kemampuan siswa?

tetapi

melaksanakan

sesuai

indikator

yang

tertera

dibuku

paket

K13

yang

digunakan.
7

Bagaimana

cara

menumbuh

bapak/ibu Dengan mengaitkan pembelajaran
kembangkan dengan pengalaman sehari-hari,

pendidikan

karakter

dalam misal ada sebuah teks bacaan lalu

pembelajaran?

membahas
mengaitkan

teks

bacaan

dengan

dan

keadaan

sehari-hari.
8

Apakah

bapak/ibu

setiap Iya seperti PBL (Problem Based

pembelajaran menggunakan RPP Leaning) dan Problem Solving.
dengan model pembelajaran yang
berbeda?
9

Apakah tujuan pembelajaran yang Belum sempurna, menurut beliau
bapak/ibu

kembangkan

mengupayakan

sudah

guru

mengusahakan

untuk

tercapainya
tercapainya pendidikan karakter

pendidikan karakter?

tetapi dari pihak siswa(SDA)
yang kurang mendukung dengan
melihat tingkat pemahaman yang
ada di tiap siswa, “mungkin dapat
terwujud
pendidikan

untuk
karakter

mencapai
sesuai

dengan teori tetapi dengan siswasiswa yang berprestasi tinggi”.
10

Apakah

bapak/ibu

mengetahui Hanya komunikasi saja.

keterampilan yang harus dikuasai
sesuai pada abad 21 seperti
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(berfikirkritis, kreatif, kolaborasi,
komunikasi)?
11

Apakah dalam pembuatan RPP Belum
bapak/ibu

sudah

merumuskan

indikator dan tujuan pembelajaran
terkait

dengan

tersebut?

keterampilan

(berfikirkritis,

kretif,

kolaboratif, komunikasi)
12

Apakah

pembelajaran

dengan Masih, dan sering digunakan

ceramah masih mendominasi di karena untuk siswa kelas 1 tentu
kelas ?

perlu guru yang banyak berbicara,
karena sampai saat ini juga masih
ada sebagian siswa yang belum
lancar membaca dan mengenal
huruf.

13

Pernahkah

bapak/ibu PBL dan problem solving saja, itu

menggunakan

model pun masih belum sesuai dengan

pembelajaran inovatif yang lain? sintaks yang ada.
Apakah modelnya itu?
14

Apakah

ibu/bapak

mengetahui Memacu dan memfasilitasi siswa

pembelajaran inovatif?

supaya

dapat

mengasah

kreativitas siswa dan siswa dapat
belajar dengan lebih mandiri.
15

Kesulitan apa saja yang bapak/ibu Kesulitannya anak-anak masih
alami dalam pembuatan model

susah mengemukakan masalah-

pembelajaran inovatif?
masalah, pemahaman siswa juga
masih

terbatas

karena

masih

belum bisa membaca.
16

Bagaimana

cara

mengatasi Dengan

kesulitan yang dialami?

membiasakan

dan

sebetulnya perlu jam-jam belajar
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tambahan

untuk

siswa

dapat

membaca dahulu.
17

Apakah

contoh

perangkat Beliau

menjawab

pembelajaran inovatif yang sesuai tersedianya

dengan

fasilitas

yang

dengan tuntutan kurikulum 2013 diberikan oleh sekolah.
sudah

tersedia

di

sekolah

bapak/ibu?
18

Apakah bapak/ibu masih perlu Masih perlu, karena untuk contoh
bentuk contoh untuk perangkat
pembelajaran

inovatif

supaya beliau lebih terbantu.

yang

mengacu Kurikulum 2013 (model
PBL, model inquiry, dan model
pembelajaran kooperatif, model
kuantum dsb?
19

Apakah siswa pernah merasa Iya

karena

bosan ketika guru menerapkan belum
pembelajaran inovatif di kelas?

anak-anak

paham

apa

masih
yang

sebenarnya

guru

inginkan.

Kadang

guru

sudah

mempersiapkan

untuk

pembelajaran besok tetapi dari
siswa

sendiri

yang

kurang

itu

ada,

tetapi

rencana untuk mengembangkan menerapkannya

yang

belum

mendukung.
20

Apakah bapak/ibu mempunyai Rencana

pembelajaran

inovatif

kedepannya
meningkatkan

agar mampu.
mampu

prestasi

belajar

siswa?
21

Menurut

bapak/

ibu

apakah Sangat penting harusnya apalagi

perangkat pembelajaran inovatif SDM-nya juga dapat mendukung.
penting jika diterapakan dalam
proses pembelajaaran dewasa ini?
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22

Apakah
mengetahui

bapak/ibu
jenis

sudah Dulu pernah tahu, tetapi lupa
belajar

taksonomi Bloom yang sudah di
revisi?
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Lampiran 3: Pedoman Observasi
Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kebutuhan Pengembangan Perangkat
Pembelajaran Inovatif
1. Pedoman Observasi Guru
No

Pernyataan
Kegiatan Awal (Pendahuluan)

1

Guru membuka pembelajaran dengan berdoa

2

Guru melakukan presensi kepada siswa

3

Guru menggunakan apersepsi untuk menuju
materi yang akan diajarkan sebagai pengantar
memulai pelajaran

4

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

5

Guru memberikan motivasi
Kegiatan Inti

6

Guru menyampaikan cakupan materi dan
menjelaskan uraian kegiatan

7

Guru melibatkan siswa dalam mencari
informasi tentang materi yang akan dipelajari

8

Guru menggunakan media pembelajaran dan
sumber pembelajaran dengan tepat

9

Guru menggunakan metode yang sesuai dengan
materi dan karakteristik siswa

10

Guru menggunakan model yang sesuai dengan
materi dan karakteristik siswa

11

Guru menerepkan 5M pada siswa

12

Guru menggunakan bahasa baku yang baik

13

Guru menggunakan artikulasi dan volume yang
jelas
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14

Guru menggunakan pakaian yang rapi dan
berwibawa

15

Guru memusatkan perhatian siswa saat proses
pembelajaran dengan cara verbal dan nonverbal

16

Guru tidak terpaku pada satu tempat

17

Guru memberikan contoh pada siswa pada
kehidupan sehari-hari

18

Guru memberikan apresiasi kepada siswa

19

Guru menggunakan sumber pembelajaran
berbasis teknologi pada pembelajaran

20

Guru dapat mengkonsidikan kelas dengan baik

21

Guru menekankan pendidikan karakter pada
siswa

22

Guru membuat suasana pembelajaran menjadi
menyenangkan dan menarik

23

Guru sebagai fasilitator pada proses
pembelajaran
Kegiatan Akhir (Penutup)

24

Guru membuat ringkasan secara lisan

25

Guru membuat ringkasan secara tertulis

26

Guru menunjukkan sumber lain

27

Guru melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan

28

Guru memberikan motivasi kepada siswa yang
belum berpartisipasi aktif

29

Guru memberikan evaluasi kepada siswa

30

Guru memberikan tindak lanjut mengenai
pembelajaran yang disampaikan
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2. Pedoman Observasi Siswa
No
1

Pernyataan
Siswa

berpatisipasi

aktif

Ya
dalam

proses

pembelajaran
2

Siswa memberikan umpan balik apersepsi dari
guru

3

Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan
materi

4

Siswa mengajukan pertanyaan

5

Siswa mampu bekerjasama pada saat kegiatan
berkelompok

6

Siswa mampu mengkomunikasi hasil diskusi

7

Siswa

antusias

dalam

mengikuti

proses

pembelajaran
8

Siswa

memahami

penjelasan

yang

telah

disampaikan guru
9

Siswa dibantu guru membuat rangkuman
pembelajaran secara lisan

10

Siswa dibantu guru membuat rangkuman
pembelajaran secara tertulis
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Lampiran 4: Hasil Observasi
Hasil Observasi di SD Kanisius Condongcatur
Nama Guru Kelas: Ch. Elsa Dwi
Waktu: 2 April 2018
1. Hasil Observasi Guru
No

Pernyataan

Ya

Tidak

Kegiatan Awal (Pendahuluan)
1

Guru membuka pembelajaran dengan berdoa



2

Guru melakukan presensi kepada siswa



3

Guru menggunakan apersepsi untuk menuju



materi yang akan diajarkan sebagai pengantar
memulai pelajaran
4

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

5

Guru memberikan motivasi




Kegiatan Inti
6

Guru menyampaikan cakupan materi dan



menjelaskan uraian kegiatan
7



Guru melibatkan siswa dalam mencari
informasi tentang materi yang akan dipelajari

8

Guru menggunakan media pembelajaran dan



sumber pembelajaran dengan tepat
9

Guru menggunakan metode yang sesuai dengan



materi dan karakteristik siswa
10

Guru menggunakan model yang sesuai dengan



materi dan karakteristik siswa
11

Guru menerepkan 5M pada siswa



12

Guru menggunakan bahasa baku yang baik



13

Guru menggunakan artikulasi dan volume yang
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jelas
14

Guru menggunakan pakaian yang rapi dan



berwibawa
15

Guru memusatkan perhatian siswa saat proses



pembelajaran dengan cara verbal dan nonverbal
16

Guru tidak terpaku pada satu tempat



17

Guru memberikan contoh pada siswa pada



kehidupan sehari-hari
18

Guru memberikan apresiasi kepada siswa

19

Guru menggunakan sumber pembelajaran




berbasis teknologi pada pembelajaran
20

Guru dapat mengkonsidikan kelas dengan baik



21

Guru menekankan pendidikan karakter pada



siswa
22



Guru membuat suasana pembelajaran menjadi
menyenangkan dan menarik

23

Guru sebagai fasilitator pada proses



pembelajaran
Kegiatan Akhir (Penutup)
24

Guru membuat ringkasan secara lisan



25

Guru membuat ringkasan secara tertulis



26

Guru menunjukkan sumber lain

27

Guru melakukan refleksi untuk memperoleh




pengalaman belajar yang telah dilakukan
28

Guru memberikan motivasi kepada siswa yang



belum berpartisipasi aktif
29

Guru memberikan evaluasi kepada siswa
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30



Guru memberikan tindak lanjut mengenai
pembelajaran yang disampaikan

2. Hasil Observasi Siswa
No
1

Pernyataan
Siswa

berpatisipasi

aktif

Ya
dalam

Tidak


proses

pembelajaran
2

Siswa memberikan umpan balik apersepsi 
dari guru

3

Siswa

memperhatikan

guru

saat 

menyampaikan materi
4

Siswa mengajukan pertanyaan

5

Siswa

mampu

bekerjasama


pada

saat

kegiatan berkelompok
6

Siswa mampu mengkomunikasi hasil diskusi

7

Siswa antusias dalam mengikuti proses 

 (tidak ada
dalam
kegiatan
pembelajaran)
 (tidak ada
dalam
kegiatan
pembelajaran)

pembelajaran
8

Siswa memahami penjelasan yang telah 
disampaikan guru

9

Siswa dibantu guru membuat rangkuman



pembelajaran secara lisan
10

Siswa dibantu guru membuat rangkuman
pembelajaran secara tertulis
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Hasil Observasi di SD Negeri Ngabean
Nama Guru Kelas: Suwansih
Waktu: 26 Maret 2018
1. Hasil Observasi Guru
No

Pernyataan

Ya

Tidak

Kegiatan Awal (Pendahuluan)
1

Guru membuka pembelajaran dengan berdoa

2

Guru melakukan presensi kepada siswa

3

Guru menggunakan apersepsi untuk menuju

√
√(absensi)
√

materi yang akan diajarkan sebagai pengantar
memulai pelajaran
4

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

√

5

Guru memberikan motivasi

√

Kegiatan Inti
6

Guru menyampaikan cakupan materi dan

√

menjelaskan uraian kegiatan
7

Guru melibatkan siswa dalam mencari

√

informasi tentang materi yang akan dipelajari
8

Guru menggunakan media pembelajaran dan

√

sumber pembelajaran dengan tepat
9

Guru menggunakan metode yang sesuai

√

dengan materi dan karakteristik siswa
10

Guru menggunakan model yang sesuai dengan

√

materi dan karakteristik siswa
11

Guru menerepkan 5M pada siswa

√

12

Guru menggunakan bahasa baku yang baik

√

13

Guru menggunakan artikulasi dan volume yang

√

jelas
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14

Guru menggunakan pakaian yang rapi dan

√

berwibawa
15

Guru memusatkan perhatian siswa saat proses

√

pembelajaran dengan cara verbal dan nonverbal
16

Guru tidak terpaku pada satu tempat

√

17

Guru memberikan contoh pada siswa pada

√

kehidupan sehari-hari
18

Guru memberikan apresiasi kepada siswa

√

19

Guru menggunakan sumber pembelajaran

√

berbasis teknologi pada pembelajaran
20

Guru dapat mengkonsidikan kelas dengan baik

√

21

Guru menekankan pendidikan karakter pada

√

siswa
22

Guru membuat suasana pembelajaran menjadi

√

menyenangkan dan menarik
23

Guru sebagai fasilitator pada proses

√

pembelajaran
Kegiatan Akhir (Penutup)
24

Guru membuat ringkasan secara lisan

√

25

Guru membuat ringkasan secara tertulis

√

26

Guru menunjukkan sumber lain

√

27

Guru melakukan refleksi untuk memperoleh

√

pengalaman belajar yang telah dilakukan
28

√

Guru memberikan motivasi kepada siswa yang
belum berpartisipasi aktif

29

Guru memberikan evaluasi kepada siswa

30

Guru memberikan tindak lanjut mengenai
pembelajaran yang disampaikan
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2. Hasil Observasi Siswa
No
1

Pernyataan
Siswa

berpatisipasi

aktif

Ya
dalam

Tidak

proses √

pembelajaran
2

Siswa memberikan umpan balik apersepsi dari √
guru

3

Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan √
materi

4

Siswa mengajukan pertanyaan

√

5

Siswa mampu bekerjasama pada saat kegiatan

√

berkelompok
6

Siswa mampu mengkomunikasi hasil diskusi

7

Siswa

antusias

dalam

mengikuti

proses √

pembelajaran
8

Siswa

memahami

penjelasan

yang

telah √

disampaikan guru
9

Siswa dibantu guru membuat rangkuman √
pembelajaran secara lisan

10

Siswa dibantu guru membuat rangkuman √
pembelajaran secara tertulis
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Hasil Observasi di SD Negeri Deresan
Nama Guru Kelas: Suyatmi
Waktu: 2 April 2018
1. Hasil Observasi Guru
No

Pernyataan

Ya

Tidak

Kegiatan Awal (Pendahuluan)
1

Guru membuka pembelajaran dengan berdoa

2

Guru melakukan presensi kepada siswa

3

Guru menggunakan apersepsi untuk menuju

√
√
√

materi yang akan diajarkan sebagai pengantar
memulai pelajaran
4

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran

√

5

Guru memberikan motivasi

√

Kegiatan Inti
6

Guru menyampaikan cakupan materi dan

√

menjelaskan uraian kegiatan
7

Guru melibatkan siswa dalam mencari

√

informasi tentang materi yang akan dipelajari
8

√

Guru menggunakan media pembelajaran dan
sumber pembelajaran dengan tepat

9

√

Guru menggunakan metode yang sesuai dengan
materi dan karakteristik siswa

10

Guru menggunakan model yang sesuai dengan

√

materi dan karakteristik siswa
11

Guru menerepkan 5M pada siswa

√

12

Guru menggunakan bahasa baku yang baik

√

13

Guru menggunakan artikulasi dan volume yang

√

jelas
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14

Guru menggunakan pakaian yang rapi dan

√

berwibawa
15

Guru memusatkan perhatian siswa saat proses

√

pembelajaran dengan cara verbal dan nonverbal
16

Guru tidak terpaku pada satu tempat

√

17

Guru memberikan contoh pada siswa pada

√

kehidupan sehari-hari
18

Guru memberikan apresiasi kepada siswa

19

Guru menggunakan sumber pembelajaran

√
√

berbasis teknologi pada pembelajaran
20

Guru dapat mengkonsidikan kelas dengan baik

√

21

Guru menekankan pendidikan karakter pada

√

siswa
22

Guru membuat suasana pembelajaran menjadi

√

menyenangkan dan menarik
23

Guru sebagai fasilitator pada proses

√

pembelajaran
Kegiatan Akhir (Penutup)
√

24

Guru membuat ringkasan secara lisan

25

Guru membuat ringkasan secara tertulis

√

26

Guru menunjukkan sumber lain

√

27

Guru melakukan refleksi untuk memperoleh

√

pengalaman belajar yang telah dilakukan
28

Guru memberikan motivasi kepada siswa yang

√

belum berpartisipasi aktif
29

Guru memberikan evaluasi kepada siswa

√

30

Guru memberikan tindak lanjut mengenai

√

pembelajaran yang disampaikan
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2. Hasil Observasi Siswa
No
1

Pernyataan
Siswa

berpatisipasi

aktif

Ya
dalam

Tidak

proses √

pembelajaran
2

Siswa memberikan umpan balik apersepsi dari √
guru

3

Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan √
materi

4

Siswa mengajukan pertanyaan

√

5

Siswa mampu bekerjasama pada saat kegiatan

√

berkelompok
6

Siswa mampu mengkomunikasi hasil diskusi

7

Siswa

antusias

dalam

mengikuti

proses √

pembelajaran
8

Siswa

memahami

penjelasan

yang

telah √

disampaikan guru
9

Siswa dibantu guru membuat rangkuman √
pembelajaran secara lisan

10

Siswa dibantu guru membuat rangkuman √
pembelajaran secara tertulis
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Lampiran 5: Instrumen Validasi Produk Perangkat Pembelajaran
Pernyataan Validasi Kualitas Perangkat Pembelajaran Inovatif Model
Problem Based Learning
A. Tujuan
Tujuan penggunaan instrumen adalah untuk mengukur kevalidan
perangkat pembelajaran inovatif mengacu Kurikulum SD tahun 2013.
B. Petunjuk
1. Bapak/ Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
check (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna point validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sangat baik).
3. Komentar diisi hal-hal yang harus diperbaiki dari komponen perangkat
pembelajaran inovatif yang divalidasi.
No
.

ASPEK YANG DINILAI

PROTA (PROGRAM TAHUNAN)
1.

Prota

memuat

komponen

identitas yang lengkap (kelas,
satuan

pendidikan,

tahun

pelajaran).
2.

Prota memuat komponen yang
lengkap (tema, subtema, alokasi
waktu).

3.

Jumlah jam efektif (16 minggu)
sesuai dengan jumlah minggu
efektif, jumlah alokasi waktu
sama dengan total jam pelajaran
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dalam satu tahun.
4.

Proporsi

pembagian

waktu

setiap tema dan sub tema
sesuai.
PROSEM (PROGRAM SEMESTER)
1.

Prosem

memuat

komponen

identitas yang lengkap (kelas,
semester, satuan pendidikan,
tahun pelajaran).
2.

Prosem

memuat

komponen

yang lengkap (tema, subtema,
pembelajaran, bulan, alokasi
waktu).
3.

Materi pokok sesuai dengan
Kompetensi

Inti

(KI)

dan

Kompetensi Dasar (KD), serta
alokasi waktu yang digunakan
proporsional.
SILABUS
1.

Silabus

memuat

identitas

sekolah, Kompetensi Inti (KI),
Kompetensi Dasar (KD), dan
tema/subtema.
2.

Silabus memuat materi pokok,
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kegiatan

pembelajaran,

penilaian, alokasi waktu, dan
sumber belajar.
3.

Keterkaitan

antar

komponen

dalam silabus sesuai.
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
1.

Kejelasan

dan

kelengkapan

Identitas

RPP

pendidikan,

kelas,

tema/subtema/

(satuan
semester,

pembelajaran

ke-, alokasi waktu/ hari dan
tanggal).
2.

Kesesuaian rumusan indikator
dengan KI dan KD.

3.

Tujuan
(kesesuaian
indikator,

pembelajaran
tujuan
kata

kerja

dengan
dapat

diukur, mencakup komponen A
(Audience), B (Behavior), C
(Condition), D (Degree).
4.

Materi
(kesesuaian

Pembelajaran
materi

pembelajaran dengan KD dan
indikator, susunan materi yang
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sistematis, kelengkapan materi
pembelajaran).
5.

Rumusan

tujuan

mengandung

satu

hanya
(1)

jenis

tingkah laku yang dapat diamati
dan diukur.
6.

Strategi

Pembelajaran

(pendekatan, model, metode;
langkah-langkah pembelajaran;
dan

tahapan

kegiatan

pembelajaran; serta penerapan
pembelajaran saintifik) sesuai.
7.

Pemilihan media pembelajaran
(sesuai dengan tujuan, materi,
dan kondisi kelas).

8.

Pemilihan
(bahan

sumber
cetak,

belajar

lingkungan

sekitar dan internet).
9.

Evaluasi

(mencakup

sikap,
keterampilan,

aspek

pengetahuan,
kesesuaian

evaluasi dengan tujuan atau
indikator, komponen penilaian
lengkap, perencanaan kegiatan
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pengayaan, dan remedial)
10.

Mengembangkan

kemampuan

berpikir tingkat tinggi pada
indikator (C4-C6 / HOTS).
11.

Rancangan

kegiatan

pembelajaran
makna

sesuai

model

dengan

pembelajaran

Problem Based Learning
12.

Rancangan

kegiatan

pembelajaran

sesuai

dengan

karakteristik

model

pembelajaran Problem Based
Learning
13.

Rancangan

kegiatan

pembelajaran
sintaks

sesuai

dengan

(langkah-langkah)

model pembelajaran Problem
Based Learning
14.

Mengembangkan

5M

dalam

kegiatan inti yaitu : mengamati,
menanya, mencoba, menalar
dan mengomunikasikan.
15.

Mengembangkan 4 ketrampilan
dasar belajar abad 21 4C yaitu
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berpikir

kritis

thinking),

berpikir

(critical
kreatif

(creative thinking), kerjasama
(collaborative), dan komunikasi
(communicative).
Kelengkapan
16.

instrumen

evaluasi (soal, kunci, rubrik
pedoman penskoran).

MEDIA
1.

Kesesuaian jenis media dengan
kompetensi yang harus dicapai,
materi yang dibahas, strategi
pembelajaran

yang

dipilih,

karakteristik

siswa,

media

terlihat atau terdengar dengan
jelas (gambar, video, audio,
animasi).
2.

Keterbacaan tulisan jenis dan
ukuran, keruntutan penyajian
materi,

kelengkapan

kesederhanaan

materi,
dalam

menyajikan materi, dan tingkat
kemudahan dalam penggunaan
media.
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3.

Keharmonisan tata letak dan
warna

media,

antusiasme

tingkat

siswa

mengikuti

dalam

pembelajaran

menggunakan media, kebenaran
dalam

menggunakan

bahasa,

efektivitas

kaidah
gambar/

ilustrasi/ animasi/ video dalam
penjelasan
kesesuaian

konsep,
media

dan
dengan

materi.
LKPD
1.

LKPD

disajikan

secara

sistematis, merupakan materi
atau tugas yang esensial, setiap
kegiatan

yang

disajikan

mempunyai tujuan yang jelas,
penyajian

LKPD

dilengkapi

dengan gambar dan ilustrasi,
kegiatan yang disajikan dapat
menumbuhkan rasa ingin tahu
siswa.
2.

Kelayakan isi ( sesuai dengan
KI & KD, sesuai kemampuan

157

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

siswa,

sesuai

perkembangan

ilmu pengetahuan, keterkinian
materi).
3.

Kelayakan

bahasa

dengan

(kalimat

kaidah

Bahasa

Indonesia, penggunaan tanda
baca sesuai, struktur kalimat
mudah dipahami,
siswa

untuk

mendorong

berfikir

kritis,

kemultitafsiran kalimat).
4.

Kelayakan kegiatan (pemberian
pengalaman

langsung

dalam

LPKD, pengidentifikasian hasil
temuan

dalam

LKPD,

perencanaan kerja ilmiah dalam
LKPD,

pelaksanaan

kerja

ilmiah dalam LKPD).
5.

Kelayakan tampilan (daya tarik
sampul/

cover

LKPD,

kesesuaian

kesesuaian

huruf

yang digunakan dalam LKPD,
keseimbangan komposisi/ judul
dan logo LKPD).
6.

Kelayakan

penyajian
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(kemudahan
dalam

langkah-langkah

kegiatan

LKPD,

penyajian materi LKPD yang
disertai

objek

langsung,

penempatan siswa dalam LKPD
dalam subjek belajar).
BAHASA
1.

Penggunaan

bahasa

sesuai

dengan

PUEBI

(Panduan

Umum

Ejaan

Bahasa

Indonesia).
2.

Bahasa yang digunakan sesuai
dengan tingkat perkembangan
siswa.

3.

Bahasa

yang

digunakan

komunikatif.
4.

Kalimat yang digunakan jelas
dan mudah dimengerti.

5.

Kejelasan petunjuk/arahan.

159

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pernyataan Validasi Kualitas Perangkat Pembelajaran Inovatif Model
Inkuiri
A. Tujuan
Tujuan penggunaan instrumen adalah untuk mengukur kevalidan
perangkat pembelajaran inovatif mengacu Kurikulum SD tahun 2013.
B. Petunjuk
4. Bapak/ Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
check (√) pada kolom yang tersedia.
5. Makna point validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sangat baik).
6. Komentar diisi hal-hal yang harus diperbaiki dari komponen perangkat
pembelajaran inovatif yang divalidasi.
No
.

ASPEK YANG DINILAI

PROTA (PROGRAM TAHUNAN)
1.

Prota

memuat

komponen

identitas yang lengkap (kelas,
satuan

pendidikan,

tahun

pelajaran).
2.

Prota memuat komponen yang
lengkap (tema, subtema, alokasi
waktu).

3.

Jumlah jam efektif (16 minggu)
sesuai dengan jumlah minggu
efektif, jumlah alokasi waktu
sama dengan total jam pelajaran
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dalam satu tahun.
4.

Proporsi

pembagian

waktu

setiap tema dan sub tema
sesuai.
PROSEM (PROGRAM SEMESTER)
1.

Prosem

memuat

komponen

identitas yang lengkap (kelas,
semester, satuan pendidikan,
tahun pelajaran).
2.

Prosem

memuat

komponen

yang lengkap (tema, subtema,
pembelajaran, bulan, alokasi
waktu).
3.

Materi pokok sesuai dengan
Kompetensi

Inti

(KI)

dan

Kompetensi Dasar (KD), serta
alokasi waktu yang digunakan
proporsional.
SILABUS
1.

Silabus

memuat

identitas

sekolah, Kompetensi Inti (KI),
Kompetensi Dasar (KD), dan
tema/subtema.
2.

Silabus memuat materi pokok,
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kegiatan

pembelajaran,

penilaian, alokasi waktu, dan
sumber belajar.
3.

Keterkaitan

antar

komponen

dalam silabus sesuai.
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
1.

Kejelasan

dan

kelengkapan

Identitas

RPP

pendidikan,

kelas,

tema/subtema/

(satuan
semester,

pembelajaran

ke-, alokasi waktu/ hari dan
tanggal).
2.

Kesesuaian rumusan indikator
dengan KI dan KD.

3.

Tujuan
(kesesuaian
indikator,

pembelajaran
tujuan
kata

kerja

dengan
dapat

diukur, mencakup komponen A
(Audience), B (Behavior), C
(Condition), D (Degree).
4.

Materi
(kesesuaian

Pembelajaran
materi

pembelajaran dengan KD dan
indikator, susunan materi yang
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sistematis, kelengkapan materi
pembelajaran).
5.

Rumusan

tujuan

mengandung

satu

hanya
(1)

jenis

tingkah laku yang dapat diamati
dan diukur.
6.

Strategi

Pembelajaran

(pendekatan, model, metode;
langkah-langkah pembelajaran;
dan

tahapan

kegiatan

pembelajaran; serta penerapan
pembelajaran saintifik) sesuai.
7.

Pemilihan media pembelajaran
(sesuai dengan tujuan, materi,
dan kondisi kelas).

8.

Pemilihan
(bahan

sumber
cetak,

belajar

lingkungan

sekitar dan internet).
9.

Evaluasi

(mencakup

sikap,
keterampilan,

aspek

pengetahuan,
kesesuaian

evaluasi dengan tujuan atau
indikator, komponen penilaian
lengkap, perencanaan kegiatan
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pengayaan, dan remedial)
10.

Mengembangkan

kemampuan

berpikir tingkat tinggi pada
indikator (C4-C6 / HOTS).
11.

Rancangan

kegiatan

pembelajaran
makna

sesuai

model

dengan

pembelajaran

Inkuiri
12.

Rancangan
pembelajaran

kegiatan
sesuai

dengan

karakteristik

model

pembelajaran Inkuiri
13.

Rancangan
pembelajaran
sintaks

kegiatan
sesuai

dengan

(langkah-langkah)

model pembelajaran Inkuiri
14.

Mengembangkan

5M

dalam

kegiatan inti yaitu : mengamati,
menanya, mencoba, menalar
dan mengomunikasikan.
15.

Mengembangkan 4 ketrampilan
dasar belajar abad 21 4C yaitu
berpikir

kritis

thinking),

berpikir

(critical
kreatif
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(creative thinking), kerjasama
(collaborative), dan komunikasi
(communicative).
Kelengkapan
16.

instrumen

evaluasi (soal, kunci, rubrik
pedoman penskoran).

MEDIA
1.

Kesesuaian jenis media dengan
kompetensi yang harus dicapai,
materi yang dibahas, strategi
pembelajaran

yang

dipilih,

karakteristik

siswa,

media

terlihat atau terdengar dengan
jelas (gambar, video, audio,
animasi).
2.

Keterbacaan tulisan jenis dan
ukuran, keruntutan penyajian
materi,

kelengkapan

kesederhanaan

materi,
dalam

menyajikan materi, dan tingkat
kemudahan dalam penggunaan
media.
3.

Keharmonisan tata letak dan
warna

media,

tingkat
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antusiasme

siswa

mengikuti

dalam

pembelajaran

menggunakan media, kebenaran
dalam

menggunakan

bahasa,

efektivitas

kaidah
gambar/

ilustrasi/ animasi/ video dalam
penjelasan
kesesuaian

konsep,
media

dan
dengan

materi.
LKPD
1.

LKPD

disajikan

secara

sistematis, merupakan materi
atau tugas yang esensial, setiap
kegiatan

yang

disajikan

mempunyai tujuan yang jelas,
penyajian

LKPD

dilengkapi

dengan gambar dan ilustrasi,
kegiatan yang disajikan dapat
menumbuhkan rasa ingin tahu
siswa.
2.

Kelayakan isi ( sesuai dengan
KI & KD, sesuai kemampuan
siswa,

sesuai

perkembangan

ilmu pengetahuan, keterkinian
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materi).
3.

Kelayakan

bahasa

dengan

(kalimat

kaidah

Bahasa

Indonesia, penggunaan tanda
baca sesuai, struktur kalimat
mudah dipahami,
siswa

untuk

mendorong

berfikir

kritis,

kemultitafsiran kalimat).
4.

Kelayakan kegiatan (pemberian
pengalaman

langsung

dalam

LPKD, pengidentifikasian hasil
temuan

dalam

LKPD,

perencanaan kerja ilmiah dalam
LKPD,

pelaksanaan

kerja

ilmiah dalam LKPD).
5.

Kelayakan tampilan (daya tarik
sampul/

cover

LKPD,

kesesuaian

kesesuaian

huruf

yang digunakan dalam LKPD,
keseimbangan komposisi/ judul
dan logo LKPD).
6.

Kelayakan

penyajian

(kemudahan
dalam

langkah-langkah

kegiatan

LKPD,
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penyajian materi LKPD yang
disertai

objek

langsung,

penempatan siswa dalam LKPD
dalam subjek belajar).
BAHASA
1.

Penggunaan

bahasa

sesuai

dengan

PUEBI

(Panduan

Umum

Ejaan

Bahasa

Indonesia).
2.

Bahasa yang digunakan sesuai
dengan tingkat perkembangan
siswa.

3.

Bahasa

yang

digunakan

komunikatif.
4.

Kalimat yang digunakan jelas
dan mudah dimengerti.

5.

Kejelasan petunjuk/arahan.
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Lampiran 6: Hasil Validasi Produk oleh Validator 1
1. Hasil Validasi Guru Perangkat Pembelajaran Inovatif PBL
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2. Hasil Validasi Guru Perangkat Pembelajaran Inovatif Inkuiri
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Lampiran 7: Hasil Validasi Produk oleh Validator 2
1. Hasil Validasi PPG Perangkat Pembelajaran Inovatif PBL
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2. Hasil Validasi PPG Perangkat Pembelajaran Inovatif Inkuiri
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Lampiran 8: Instrumen Uji Coba Produk
Instrumen Uji Coba Perangkat Pembelajaran Inovtif
1. Penilaian Guru
PETUNJUK

:

1. Bapak/ Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
check (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna point validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sangat baik).
3. Komentar diisi hal-hal yang harus diperbaiki dari komponen perangkat
pembelajaran inovatif yang divalidasi.
No
Kegiatan Pembelajaran
1 Guru
melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan
makna dan karakteristik model
pembelajaran inovatif
yang
digunakan.
2 Guru
melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan
sintaks model pembelajaran
inovatif yang digunakan.
3 Guru menerapkan pendekatan
saintifik
5M
(mengamati,
menanya, menalar, mencoba,
mengomunikasikan)
kepada
siswa.
4 Guru telah mengembangkan
keterampilan belajara dasar abad
21 (Berfikir kritis, kreatif,
kolaboratif dan komunikatif)
5 Guru menguasai materi dalam
mengajar dan tidak terjadi
miskonsepsi.
6

Guru lebih berperan sebagai
motivator & fasilitator pada saat
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No

7

Kegiatan Pembelajaran
pembelajaran.
Pembelajaran
siswa.

berpusat

1

pada

8

Guru menggunakan beragam
media dalam pembelajaran.

9

Guru
mengembangkan
kemampuan berpikir tingkat
tinggi (HOTS) dalam kegiatan
pembelajaran.
Guru mengusahakan kegiatan
pembelajaran yang bervariasi.

10

11

Guru
mengembangkan
pendidikan karakter.

12

Guru
melaksanakan
pembelajaran terpadu dengan
landai.
Guru
menciptakan
suasana
pembelajaran
yang
menyenangkan.
Guru melaksanakan penilaian
otentik.

13

14
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2. Penilaian Siswa
PETUNJUK

:

1. Bapak/ Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda
check (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna point validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup
baik); 4 (baik); 5 (sangat baik).
3. Komentar diisi hal-hal yang harus diperbaiki dari komponen perangkat
pembelajaran inovatif yang divalidasi.
No
Kegiatan Pembelajaran
1 Siswa dapat mencapai indikator
pembelajaran yang ditetapkan.
2

Siswa terlibat aktif
kegiatan pembelajaran.

3

Siswa melaksanakan 5M dalam
pembelajaran
(mengamati,
menanya, menalar, mencoba,
mengomunikasikan).
Siswa terkesan senang dalam
mengikuti
kegiatan
pembelajaran.
Siswa asyik dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran.

4

5

dalam

6

Siswa terlibat dalam penggunaan
media pembelajaran

7

Siswa memperoleh pengalaman
langsung dalam pembelajaran

8

Siswa berkembang kemampuan
4C-nya
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Lampiran 9: Hasil Validasi Uji Coba Terbatas oleh Validator 1
1. Hasil Uji Coba Guru Perangkat Pembelajaran Inovatif PBL

204

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

205

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

206

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

207

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Hasil Uji Coba Guru Perangkat Pembelajaran Inovatif Inkuiri
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Lampiran 10: Hasil Validasi Uji Coba Terbatas oleh Validator 2
1. Hasil Uji Coba Calon Guru Perangkat Pembelajaran Inovatif PBL
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2. Hasil Uji Coba Calon Guru Perangkat Pembelajaran Inovatif Inkuiri
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Lampiran 11: Contoh Hasil Evaluasi Peserts Didik
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Lampiran 12: Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 13: Surat Pernyataan Kepala Sekolah
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Lamprian 14: Dokumentasi Uji Coba Produk
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