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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan guru-guru IPA-

Fisika di Sekolah Binaan di kabupaten Lamongan dalam menerapkan 

Pembelajaran Berbasis Masalah. Tempat penelitian adalah di 10 Sekolah Binaan 

di kabupaten Lamongan dengan subyek penelitian adalah para guru IPA-Fisika di 

10 Sekolah Binaan tersebut, sehingga jumlahnya 10 orang guru. Penelitian 

dilakukan selama 3 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 4 kegiatan, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun teknik analisis data 

menggunakan analisis statistik deskriptif melalui penskoran dan persentase. 

Setelah dilakukan Penelitin Tindakan Sekolah sebanyak 3 siklus, dengan hasil 

sebagai berikut: bahwa kemampuan guru IPA-Fisika di Sekolah Binaan di 

kabupaten Lamongan dalam menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah dapat 

ditingkatkan melalui kegiatan workshop.  Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan 

dari 5 jenis kemampuan guru sejak dari siklus I, siklus II, dan siklus III, baik 

kemampuan guru dalam bidang berorientasi pada masalah, kemampuan 

mengorganisisr siswa untuk belajar, membimbing eksperimen, menyajikan hasil, 

maupun kemampuan guru dalam mengungkapkan kembali. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Guru, Pembelajaran Berbasis Masalah, Workshop 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Belajar merupakan suatu proses aktif dari siswa yang harus disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan siswa. Menurut Sumadi Suryabrata (2012;216) 

pada tahap perkembangan masa remaja, siswa berusaha menemukan dirinya 

sendiri, meneliti sikap hidup yang lama, dan mencoba–coba yang baru untuk 

menjadi yang dewasa. Pada saat mereka tumbuh makin dewasa dan memperoleh 

lebih banyak kemampuan bahasa dan memori, tampilan mental mereka tentang 

dunia menjadi lebih luas dan lebih abstrak (Lim Ibrahim dan Nur, 2010;17). 

Belajar merupakan proses menemukan atau memperoleh sesuatu dan 

memperlihatkan kemajuan-kemajuan dalam perkembangan siswa. Belajar harus 

diawali dengan rasa ingin tahu dan usaha yang terus menerus untuk memaknai 

dunia disekitarnya. Menurut Piaget (Lim Ibrahim dan Nur, 2010;17) rasa ingin 

tahu ini memotivasi mereka untuk secara aktif membangun tampilan dalam otak 

mereka tentang lingkungan yang mereka hayati. Seperti yang dikemukakan oleh 
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Piaget (Lim Ibrahim dan Nur, 2010;17-18), bahwa Pedagogi yang lebih baik harus 

melibatkan anak dengan situasi-situasi dimana anak itu mandiri melakukan 

eksperimen, dalam arti paling luas dari istilah itu mencoba segala sesuatu untuk 

melihat apa yang terjadi, memanipulasi tanda-tanda, memanipulasi simbol, 

mengajukan pertanyaan dan menemukan sendiri jawabannya, mencocokan apa 

yang ditemukan pada suatu saat dengan apa yang ia temukan pada saat yang lain, 

membandingkan temuannya dengan temuan anak lain. 

Penyajian masalah yang otentik dan bermakna akan mendorong siswa untuk 

mencari solusi yang beragam dengan keuntungan dan kerugiannya masing – 

masing. Berbagai macam alternatif solusi terhadap masalah itu pada prosesnya 

menuntut siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir serta memecahkan 

masalah. Sehingga pemahaman siswa pada permasalahan itu akan meningkat. 

Fakta bahwa siswa masih banyak tergantung pada guru sebagai sumber 

informasi dan masih rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

mendorong perlunya penerapan model atau pendekatan pembelajaran yang 

memungkinkan adanya pengembangan kemampuan pemecahan masalah pada 

siswa, sehingga dapat meringankan kesulitan belajar siswa dan mengurangi 

ketergantuangan siswa pada guru sebagai sumber informasi yang utama. Berbagai 

model atau pendekatan yang dapat diterapkan antara lain pendekatan keterampilan 

proses, metode discovery Inquiry dan Berbasis Masalah atau Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) 

Fakta lain menunjukkan bahwa, sepanjang pengamatan penulis sebagai 

pengawas sekolah, bahwa jarang sekali para guru di wilayah binaan menerapkan 

pembelajaran Berbasis Masalah dalam KBM. Dan dari hasil wawancara penulis 

dengan para guru di Sekolah Binaan, bahwa pada umumnya mereka kurang faham 

dengan model pembelajaran Berbasis Masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) yang berjudul: “Meningkatkan Kemampuan 

Guru dalam Menerapkan Model Pembelajaran Berbasis Masalah melalui 

Workshop di Sekolah Binaan”. 

 

Rumusan Masalah 
Pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah : “Apakah kemampuan guru 

dalam menerapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah dapat ditingkatkan 

melalui Workshop ?”. 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

menerapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah melalui workshop. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah bagi pengawas sekolah dapat digunakan 

sarana untuk meningkatkan kemampuan profesinya khususnya dalam membantu 

guru memecahkan masalah-masalah kegiatan pembelajaran, dan bagi guru dapat 

digunakan sebagai masukan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, 
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khususnya dalam pelaksanaan model pembelajaran PBM, sehingga mampu 

membantu siswa untuk memecahkan persoalan-persoalan secara mandiri. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Sebuah model yang dikembangkan oleh Slavin dkk., yang menyajikan 

kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan 

kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri (Nur dan M. 

Ibrahim, 2005;3). Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) membantu siswa 

mengembangkan keterampilan berfikir dan keterampilan pemecahan masalah, 

belajar peranan orang dewasa yang otentik dan menjadi pelajaran yang mandiri. 

Pembelajaran Berbasis Masalah adalah sebuah pendekatan pendidikan yang 

mengorganisasikan kurikulum dan petunjuk disekitar situasi problematik yang 

diadaptasi dari permasalahan dunia nyata. Siswa mengumpulkan dan menerapkan 

pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dalam usaha mencari solusi dari 

permasalahan tersebut (Asep dan Sumarmo, 2010). Seorang guru dan siswa 

membangun fikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan 

bekerjasama sebagai tambahan selain pengetahuan pada saat mereka 

mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis (dugaan), menghubungkan data, 

melakukkan percobaan (eksperimen), merumuskan solusi–solusi terbaik sesuai 

dengan kondisi permasalahannya (Anonim,2000).  

Berbeda dengan model pembelajaran langsung yang menekankan pada 

presentasi ide-ide atau demonstrasi keterampilan oleh guru, peran guru dalam 

PBM adalah penyajian masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog. Lebih penting lagi adalah bahwa guru melakukan 

scaffolding yaitu proses dimana seseorang yang lebih banyak pengetahuannya, 

dalam hal ini guru membantu seseorang yang lebih sedikit pengetahuannya untuk 

menuntaskan suatu masalah melampaui tingkat pengetahuannya saat ini. 

Robbs dan Merideth (Suryosubroto, 2012) mengemukakan beberapa 

keunggulan PBM bila dibandingkan dengan metode ceramah. Keunggulan yang 

dikaitkan dengan model pembelajaran PBM antara lain (1) peningkatan daya ingat 

terhadap pengetahuan, (2) pengembangan pengetahuan dasar yang terintegrasi  

(bukan sekedar peloncatan antar disiplin ilmu), (3) sebuah dorongan untuk 

pembelajaran sepanjang hayat, (4) peningkatan hubungan antar siswa, (5) sebuah 

peningkatan dalam memotivasi secara keseluruhan. 

Berbagai pengembangan atau PBM atau Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Kerajcik, Blumenfeld, Mark and Soloway, 1994 : Slavin, Madden, Dolan and 

Wasik, 1992, 1994; Cognition and Technology Group at Vanderbelt, 1990) seperti 

yang dikutip oleh Lim Ibrahim  dan Nur (2010:5) memberikan karakteristik PBM 

sebagai berikut yaitu adanya pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus pada 

keterkaitan antara disiplin, ada penyelidikan yang otentik, menghasilkan produk 

atau karya dan mempresentasikannya, kerjasama dengan kelompok. 

Model PBM diorganisasikan disekitar situasi kehidupan nyata/otentik yang 

menghindari jawaban sederhana dan mengundang berbagai pemecahan yang 

bersaing. Kerjasama siswa dalam Pembelajaran Berbasis Masalah mendorong 

berbagai inquiry dan dialog serta perkembangan keterampilan sosial dan berfikir. 
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Tahap pembelajaran Berbasis Persoalan selengkapnya dapat diuraikan 

melalui penjelasan di bawah ini . 

Tahap pertama adalah orientasi masalah. Pada tahap ini, guru memberikan 

gambaran pada siswa tentang obyek permasalahan yang akan dikerjakan. 

Kemudian siswa diminta melakukan pra observasi untuk menemukan dan 

mengidentifikasi permasalahan yang ada. Tahap kedua adalah mengorganisasi 

siswa untuk membentuk kelompok dan menentukan permasalahan apa yang akan 

diteliti oleh tiap-tiap kolempok. Tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan 

kelompok, pada tahap ini siswa dengan bimbingan guru merancang dan melakukan 

penyelidikan sesuai dengan permasalahan yang telah dipilih kelompoknya. Tahap 

keempat, yaitu mengembangkan  dan menyajikan hasil karya. Setelah melakukan 

penyelidikan, siswa akan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Solusi yang mereka dapatkan dituangkan dalam 

suatu bentuk karya belajar yang harus dipresentasikan di depan kelas. Tahap 

kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan 

dalam hal ini siswa dapat merefleksi proses yang telah dilakukan dan solusi yang 

dihasilkan. Tahap ini menjadi prerequisit untuk siklus selanjutnya. 

 

Pembelajaran IPA-Fisika Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah 
Belajar IPA-Fisika pada siswa Kelas IX SMP kajian Tata Surya dan Gerak 

Bumi dan Bulan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan gejala alam yang 

memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan maknluk hidup lainnya, 

serta berkaitan dengan lingkungan alam semesta sebagai sumber energi. (Suparno 

Paul, 2004, 87).  

Kajian ‘Tata Surya dan Gerak Bumi dan Bulan di dalam mata pelajaran IPA-

Fisika  jika dikaitkan dengan pembelajaran PBM, maka yang menjadi focus 

perhatiannya adalah berbagai problem dan pemecahannya yang berhubungan 

kesadaran pentingnya lingkungan alam semesta sebagai sumber energi. Fisika 

sebagai ilmu memiliki obyek yang berkaitan dengan benda serta gejala-gejala atau 

fenomena-fenomena alam, serta persoalan-persoalan lingkungan. 

Oleh sebab itu ketiga kajian tersebut dalam pembelajarannya sangat tepat 

jika menggunakan metode pembelajaran pemecahan masalah yang dalam hal ini 

adalah model pembelajaran Berbasis Masalah atau Pembelajaran Berbasis 

Persoalan. 

 

Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Berbasis Masalah 

melalui Teknik Workshop 

Ada sejumlah teknik supervisi yang dikemukakan oleh para ahli sesuai 

dengan sudut pandang dan latar belakang keilmuan mereka. Teknik-teknik 

supervisi nantinya diharapkan mampu memiliki dampak positif terhadap 

terbentuknya sikap dan kemampuan/kinerja guru. Supervisi sebagai kegiatan 

pembinaan guru dapat dilakukan melalui teknik secara individual itu mencakup 

supervisor mengamati kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung 

(classroom observasion), eksperimentasi kelas (class experiment), guru 

mengunjungi guru lain saat pembelajaran berlangsung (class intervisitation), 

supervisor melakukan percakapan pribadi dengan guru (individual conferency), 
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seleksi mata pelajaran (selected of materials for teaching), dan evaluasi diri (self 

evaluation), atau juga bisa melalui teknik workshop. 

Workshop adalah suatu kegiatan yang berupa sosialisasi, diskusi, serta 

berlatih terhadap suatu masalah yang dilakukan dalam suatu forum tertentu. Yang 

dimaksudkan forum tertentu dalam penelitian ini adalah forum bertemunya guru-

guru di Sekolah Binaan (10 SMP) di kabupaten Lamongan yang masing-masing 

sekolah terdiri dari 1 orang guru mata pelajaran IPA-Fisika., sehingga jumlah 

peserta workshop adalah 10 orang guru. 

Melalui teknik workshop ini, dilakukan sosialisasi tentang pembelajaran 

Berbasis Masalah, dan juga dapat dugunakan untuk sharing antara peneliti dengan 

peserta maupun antar peserta workshop. Melalui teknik ini yang dilakukan secara 

berkesinambungan, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran PBM dalam pembelajaran IPA-Fisika. 

 

METODE PENELITIAN  

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian adalah 1 (satu) orang guru mata pelajaran IPA-Fisika dari 

masing-masing sekolah, sehingga jumlahnya sebanyak 10 orang. Penelitian 

Tindakan Sekolah (PTS) ini dilaksanakan di Sekolah Binaan peneliti sebagai 

pengawas sekolah, yaitu di 10 (sepuluh) SMP Negeri dan swasta, di Kabupaten 

Lamongan yaitu: SMPN 1 Kembangbahu, SMPN 1 Pucuk, SMPN 2 Babat. SMP 

Muhammadiyah 22 Mantup, SMP Empat Lima Babat, SMP Diniyah Tikung, SMP 

Sunan Giri Lamongan, SMP Tri Sakti Modo, SMP Murni Sunan Drajat 

Lamongan, dan SMP Muhammadiyah 1 Babat. Penelitian ini direncanakan untuk 

dilakukan pada minggu I bulan Agustus sampai dengan minggu IV bulan Oktober 

2017, yaitu waktu 10 sampai 12 minggu, sesuai dengan jadual kegiatan supervisi 

pengajaran dari sekolah-sekolah yang menjadi subyek penelitian. 

 

Prosedur Penelitian 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) atau School 

Action Research (SAR). Penelitian Tindakan memiliki karakteristik-karakteristik 

yang bersifat partisipatif, yang melibatkan para pelaksana program yang akan 

diperbaiki, kolaboratif artinya dikerjakan bersama-sama peneliti dan praktisi 

(pelaksana program) sejak dari perumusan masalah sampai dengan penyusunan 

kesimpulan. Dan pelaksanaan penelitian ini melalui putaran-putaran spiral, yakni 

suatu daur ulang berbentuk spiral yang dimulai dari perencanaan (planning), 

diteruskan dengan pelaksanaan tindakan (acting), dan diikuti dengan pengamatan 

sistematik terhadap hasil tindakan yang dilakukan (observating), dan refleksi 

berdasarkan hasil pengamatan (reflecting), kemudian diulangi lagi dengan 

perencanaan tindakan berikutnya (replanning) dan seterusnya. Penelitian ini 

difokuskan pada penyempurnaan kegiatan pembelajaran dengan penerapan 

pembelajaran Berbasis Masalah melalui workshop. Jadi penelitian tindakan ini 

berupaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

guru dalam menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah di kelas, sehingga 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas juga dapat meningkat 

dengan baik. 
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Berdasarkan hal-hal yang diutarakan di atas, maka penelitian ini diawali 

dengan kunjungan peneliti ke sekolah subyek penelitian untuk memberikan 

informasi kepada kepala sekolah dan guru mata pelajaran tentang konsep 

pembelajaran Berbasis Masalah di kelas yang dilakukan melalui penelitian 

tindakan, dan peneliti mengajak untuk dapatnya dilakukan upaya perbaikan 

kegiatan pembelajaran, sehingga ada peningkatan kemampuan dan ketrampilan 

guru dalam menerapkan Pembelajaran Berbasis Masalah. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai 

dengan Rancangan penelitian yang telah diuraikan adalah Observasi dan 

Wawancara. Observasi ini digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang: 

Kemampuan dan ketrampilan guru dalam mealaksanakan pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan cara peneliti mengamati para guru melakukan pembelajaran 

Berbasis Masalah melalui micro teaching dalam workshop mulai dari perencanaan 

siklus I sampai dengan pelaksanaan siklus yang terakhir. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan dua 

pihak yaitu si pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut 

(Lexy J. Maleong, 2009) atau bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi atau teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi 

langsung dengan responden baik dalam situasi yang sebenarnya maupun buatan 

(Surachmad W, 2009 dalam Syukur Ghazali, 2010). Penelitian ini menggunakan 

wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data tentang pendapat guru 

terhadap pembelajaran Berbasis Masalah yang dikaitkan dengan penelitian 

tindakan. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik statistik deskriptif penskoran dan 

persentase. Skala penilaian untuk deskriptor yang berdiri sendiri dibuat 

berdasarkan kemunculan deskriptor. Nilai 1 pada deskriptor yang berdiri sendiri 

berarti tidak ada satu deskriptorpun yang nampak pada indikator penilaian 

kemampuan guru. Nilai 2 berarti hanya ada satu deskriptor yang tampak, Nilai 3 

berarti ada 2 deskriptor yang tampak pada pengamatan dan seterusnya sampai 

kepada skala penilaian 5. Untuk deskriptor yang berjenjang, skala penilaiannya 

mengikuti jenjang deskriptor tersebut. Skala 1 berarti apabila deskriptor yang 

tampak sesuai dengan indikator yang telah disediakan (indikator jenjang), yang 

berarti nilai kemampuan guru tersebut adalah 1. Apabila deskriptor yang nampak 

sesuai dengan deskriptor berskala 2, maka kemampuan guru pada indikator 

tersebut adalah 2. Demikian seterusnya sampai indikator yang ke-5. Skala 

pengukuran yang digunakan dalam penilaian ini berupa alat penilaian kemampuan 

guru (APKG). APKG merupakan alat penilaian yang dikembangkan dan resmi 

digunakan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI dalam mengukur kemampuan 

seorang guru (Kemdiknas, 2009). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah merencanakan kegiatan 

workshop siklus I dengan mengundang 10 orang guru IPA-Fisika dari 10 Sekolah 

Binaan. Dalam forum ini, peneliti memberi penjelasan kepada para guru tentang 

pembelajaran model Berbasis Masalah, yang dilanjutkan dengan menyusun 

Rencana Pembelajaran (RP) dengan model Pembelajaran Berbasis Masalah.  

Kemudian tiap-tiap kelompok membuat hasil karya kelompok yang 

dipresentasikan di depan kelas atau melakukan diskusi kelas. Pada tahap ini, siswa 

mempelajari tentang ‘Tata Surya’.  

Selanjutnya peneliti mengatur menyajikan materi pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru peserta workshop secara bergiliran secara micro 

teaching. Dalam penyajian pembelajaran micro teaching, sesuai Rencana 

Pembelajaran yang telah disusun, Selanjutnya guru menyampaikan beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan Tata Surya. Siswa dibagi mejadi 4 kelompok 

yang masing-masing kelompok diberi tugas membahas salah satu permasalahan 

yang dibagi melalui undian. Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan 

referensi yang ada seperti buku, LKS, atau majalah, dsb. siswa mencari solusi 

pemecahannya. Setelah waktu berjalan 15 menit, kemudian dilaksanakan diskusi 

kelas, dengan cara secara bergantian masing-masing kelompok maju ke depan 

untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, yang kemudin ditanggapi oleh 

kelompok yang lain dengan bimbingan guru/peneliti. Pola pertanyaan dan jawaban 

siswa serta bimbingan dari guru ditekankan untuk mendorong siswa berpikir kritis. 

Setelah keempat kelompok selesai maju ke depan, guru memberikan penguatan-

penguatan. Setelah itu kemudian guru melakukan tes akhir (post-test). Adapun 

hasil pengamatan kepada guru tertera dalam table dibawah ini: 

Tabel 1 Kemampuan Guru Sekolah Binaan Dalam Menerapkan 

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siklus I 

No Asal Sekolah 
Skor Hasil Pengamatan Per Komponen 

Berbasis Masalah 

A B C D E Rt-2 

1 SMPN 1 Kembangbahu 2 3 4 3 4 3.2 

2 SMPN 1 Pucuk 4 3 3 2 3 3.0 

3 SMPN 2 Babat 2 2 4 3 2 2.6 

4 SMP Muhammadiyah 22 Mantup 3 2 3 3 2 2.6 

5 SMP Empat Lima Babat 4 3 2 3 4 3.2 

6 SMP Diniyah Tikung 2 2 3 3 2 2.4 

7 SMP Sunan Giri Lamongan 3 2 3 3 4 3.0 

8 SMP Tri Sakti Modo  4 3 4 3 2 3.2 

9 SMP Murni Sunan Drajat Lamongan  1 2 4 3 2 2.4 

10 SMP Muhammadiyah 1 Babat 3 2 3 4 4 3.2 

Rata-Rata 2.8 2.4 3.3 3.0 2.9 2.8 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Keterangan: 

A= Guru lebih berorientasi pada masalah 

B= Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

C= Guru membimbing eksperimen 

D= Guru menyajikan hasil  

E= Guru mengungkapkan kembali 

Tabel 2 Data Persentase Skor Hasil Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Masalah Melalui  Workshop Pada 10 Orang Guru  

di Sekolah Binaan Pada Siklus I  

No 

Jenis Kemampuan Guru Dalam 

Menerapkan Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

 % Guru Dalam Katagori 

1 2 3 4 5 

1 Guru lebih berorientasi pada masalah 10 30 30 30 0 

2 Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 0 60 40 0 0 

3 Guru membimbing eksperimen 0 10 50 40 0 

4 Guru menyajikan hasil 0 10 80 10 0 

5 Guru mengungkapkan kembali 0 50 10 40 0 

Rata-Rata 2 32 42 24 0 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Keterangan: 

1= Sangat Kurang, 2= Kurang, 3= Cukup, 4= Baik, 5= Sangat Baik 

Dari tabel 1 diatas, dapat kita lihat bahwa kemampuan para guru di 10 

Sekolah Binaan dalam menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah pada siklus I 

masih rendah, yaitu dengan rata-rata 2,8 atau katagori ‘kurang’. Jenis kemampuan 

yang paling rendah adalah melakukan mengorganisasi siswa untuk belajar, dengan 

rata-rata 2,4 (kurang). Sedangkan jenis kemampuan yang paling menonjol adalah 

membimbing dengan eksperimen dengan skor 3,3 (cukup). 

Sedangkan dari tabel II, dapat kita lihat bahwa pada siklus I yang 

berkemampuan sangat baik 0 %, baik 24 %, cukup 42 %, kurang 32 %, dan sangat 

kurang 2 %. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I bahwa hampir semua jenis kemampuan 

guru masih mendapatkan persentase yang rendah. Sedang yang paling rendah 

adalah kemampuan mengorganisasi siswa untuk belajar. Setelah guru memperoleh 

kejelasan tentang apa yang akan dilakukannya, guru mempersiapkan untuk 

pelaksanaan penerapan model PBM pada siklus II.  

Selanjutnya peneliti mengatur menyajikan materi pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru peserta workshop secara bergiliran secara micro 

teaching. Dalam penyajian pembelajaran micro teaching, sesuai Rencana 

Pembelajaran yang telah disusun, yaitu kegiatan pembelajaran IPA-Fisika melalui 

metode pembelajaran model PBM. Siswa dibagi mejadi 4 kelompok yang masing-

masing kelompok diberi tugas membahas salah satu permasalahan yang dibagi 

melalui undian. Melalui diskusi kelompok dengan menggunakan referensi yang 

ada seperti buku, LKS, atau majalah, dsb. siswa mencari solusi pemecahannya. 

Setelah waktu berjalan 15 menit, kemudian dilaksanakan diskusi kelas, dengan 

cara secara bergantian masing-masing kelompok maju ke depan untuk 
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menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, yang kemudian ditanggapi oleh 

kelompok yang lain dengan bimbingan guru/peneliti. Adapun hasil pengamatan 

kepada guru tertera dalam table di bawah ini: 

Tabel 3 Data Kemampuan Guru Sekolah Binaan Dalam Menerapkan 

Pembelajaran Model Berbasis Masalah Pada Siklus II 

No Asal Sekolah 
Skor Hasil Pengamatan Per 

Komponen Berbasis Masalah 

A B C D E Rt-2 

1 SMPN 1 Kembangbahu 4 3 4 4 4 3.8 

2 SMPN 1 Pucuk 4 4 3 3 4 3.6 

3 SMPN 2 Babat 3 3 4 4 3 3.4 

4 SMP Muhammadiyah 22 Mantup 4 3 4 3 4 3.6 

5 SMP Empat Lima Babat 4 4 4 4 4 4.0 

6 SMP Diniyah Tikung 4 3 4 3 4 3.6 

7 SMP Sunan Giri Lamongan 4 3 4 4 4 3.8 

8 SMP Tri Sakti Modo  4 4 5 3 3 3.8 

9 SMP Murni Sunan Drajat Lamongan  3 2 4 4 3 3.2 

10 SMP Muhammadiyah 1 Babat 4 3 4 5 4 4.0 

Rata-Rata 3.8 3.2 4 3.7 3.7 3.68 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Keterangan: 

A= Guru lebih berorientasi pada masalah 

B= Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

C= Guru membimbing eksperimen 

D= Guru menyajikan hasil  

E= Guru mengungkapkan kembali 
Tabel 4 Data Persentase Skor Hasil Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

Melalui  Workshop Pada 10 Orang Guru di Sekolah Binaan Pada Siklus II  

No 

Jenis Kemampuan Guru Dalam Menerapkan 

Pembelajaran Model BERBASIS 

MASALAH 

 % Guru Dalam Katagori 

1 2 3 4 5 

1 Guru lebih berorientasi pada masalah 0 0 20 80 0 

2 Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 0 10 60 30 0 

3 Guru membimbing eksperimen 0 0 10 80 10 

4 Guru menyajikan hasil 0 10 40 50 10 

5 Guru mengungkapkan kembali 0 0 30 70 0 

Rata-Rata 0 4 32 62 4 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Keterangan: 

1= Sangat Kurang, 2= Kurang, 3= Cukup, 4= Baik, 5= Sangat Baik 

Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II bahwa hampir semua jenis kemampuan 

guru sudah terjadi kenaikan dan sudah katagori ‘baik’, kecuali kemampuan guru 

dalam berorientasi pada masalah yang masih belum ada kenaikan dan masih 

katagori ‘kurang’. 

Selanjutnya peneliti mengatur menyajikan materi pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru peserta workshop secara bergiliran secara micro 
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teaching. Dalam penyajian pembelajaran micro teaching, sesuai Rencana 

Pembelajaran yang telah disusun, yaitu kegiatan pembelajaran IPA-Fisika melalui 

metode pembelajaran Berbasis Masalah, dengan kajian ‘Suhu, kalor, dan 

pemuaian’. Selanjutnya guru menyampaikan beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan ‘Suhu, kalor, dan pemuaian’.  

Siswa dibagi mejadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok diberi tugas 

membahas salah satu permasalahan yang dibagi melalui undian. Melalui diskusi 

kelompok dengan menggunakan referensi yang ada seperti buku, LKS, atau 

majalah, dsb. siswa mencari solusi pemecahannya. Setelah waktu berjalan 15 

menit, kemudian dilaksanakan diskusi kelas, dengan cara secara bergantian 

masing-masing kelompok maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi 

kelompoknya, yang kemudin ditanggapi oleh kelompok yang lain dengan 

bimbingan guru/peneliti. Pola pertanyaan dan jawaban siswa serta bimbingan dari 

guru ditekankan untuk mendorong siswa berpikir kritis. Setelah keempat 

kelompok selesai maju ke depan, guru memberikan penguatan-penguatan. Setelah 

itu kemudian guru melakukan tes akhir (post-test). Adapun hasil pengamatan 

kepada guru tertera dalam table di bawah ini: 

Tabel 5 Data Kemampuan Guru Sekolah Binaan Dalam Menerapkan  

Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Siklus III 

No Asal Sekolah 

Skor Hasil Pengamatan Per 

Komponen Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

A B C D E Rt-2 

1 SMPN 1 Kembangbahu 5 4 5 5 5 4.8 

2 SMPN 1 Pucuk 4 5 4 4 5 4.4 

3 SMPN 2 Babat 4 4 5 4 4 4.2 

4 SMP Muhammadiyah 22 Mantup 4 4 4 4 5 4.2 

5 SMP Empat Lima Babat 5 4 5 5 5 4.8 

6 SMP Diniyah Tikung 5 3 5 4 4 4.2 

7 SMP Sunan Giri Lamongan 4 4 5 4 5 4.4 

8 SMP Tri Sakti Modo  5 4 5 4 4 4.4 

9 SMP Murni Sunan Drajat Lamongan  4 3 5 4 4 4.0 

10 SMP Muhammadiyah 1 Babat 5 4 5 5 5 4.8 

Rata-Rata 4.5 3.9 4.8 4.3 4.6 4.42 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Keterangan: 

A= Guru lebih berorientasi pada masalah 

B= Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

C= Guru membimbing eksperimen 

D= Guru menyajikan hasil  

E= Guru mengungkapkan kembali 
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Tabel 6 Data Persentase Skor Hasil Penerapan Pembelajaran Berbasis 

Masalah Melalui Workshop Pada 10 Orang Guru  

di Sekolah Binaan Pada Siklus III 

 No 
Jenis Kemampuan Guru Dalam Menerapkan 

Pembelajaran Model BERBASIS MASALAH 

 % Guru Dalam Katagori 

1 2 3 4 5 

1 Guru lebih berorientasi pada masalah 0 0 0 50 50 

2 Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 0 0 20 70 10 

3 Guru membimbing eksperimen 0 0 0 20 80 

4 Guru menyajikan hasil 0 0 0 70 30 

5 Guru mengungkapkan kembali 0 0 0 40 60 

Rata-Rata 0 0 4 50 46 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Keterangan: 

1= Sangat Kurang, 2= Kurang, 3= Cukup, 4= Baik, 5= Sangat Baik 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil refleksi lembar observasi oleh pengamat, dan lembar 

penilaian kemampuan penguasaan materi pembelajaran pada siklus I ternyata 

masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh guru pelaksana, baik sebelum 

melakukan pembelajaran Berbasis Masalah maupun sesudah melakukan kegiatan 

Berbasis Masalah. Dan ini menunjukkan bahwa pada siklus I ini, kemampuan guru 

dalam menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah belumlah sesuai harapan, oleh 

sebab itu perlu dacari sebab-sebabnya dan kemudian diperbaiki pada siklus II. 

Selanjutnya setelah siklus II berakhir, kekurangan-kekurangan yang 

dilakukan oleh guru pelaksana pada siklus I sudah dapat diperbaiki. namun 

demikian masih dapat lebih dimaksimalkan lagi, terutama hal-hal yang 

menyangkut penguatan-penguatan dari guru, misalnya: Guru perlu memberi kata-

kata penguatan yang sifatnya reword, seperti kata ‘bagus’, ‘betul’, ‘hebat’, dsb. 

Dari tabel III di atas, dapat kita lihat bahwa kemampuan para guru di 10 Sekolah 

Binaan dalam menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah pada siklus II sudah 

ada peningkatan, yaitu dengan rata-rata 3,68 atau katagori ‘cukup’. Sedangkan dari 

tabel IV, dapat kita lihat bahwa pada siklus II yang berkemampuan sangat baik 4 

%, baik 62 %, cukup 32 %, kurang 4 %, dan sangat kurang 0,0 %. Namun 

demikian peningkatan tersebut belumlah sesuai harapan, oleh sebab itu perlu 

dacari sebab-sebabnya dan kemudian diperbaiki pada siklus III. 

Pada siklus III hasilnya bahwa kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh 

guru pelaksana pada siklus II sudah dapat diperbaiki pada pelaksanaan siklus III, 

dan terjadi kenaikan dari semua komponen kemampuan, dan bahkan sudah 

mendekati tujuan dilaksanakannya PTS ini. Dari tabel V dapat kita lihat bahwa 

kemampuan para guru di 10 Sekolah Binaan sudah ada peningkatan yang cukup 

signifikan, yaitu dengan rata-rata 4,42 atau katagori ‘baik’, dan bahkan sudah 

mendekati target ketercapaian kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 

Berbasis Masalah. Sedangkan dari tabel VI, dapat kita lihat bahwa pada siklus III 

yang berkemampuan sangat baik 46 %, baik 50 %, cukup 4 %, kurang 0,00 %, dan 

sangat kurang 0,00 %. 

Dengan mendasarkan hasil penelitian pada siklus III ini, menunjukkan 

bahwa kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah sudah 
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terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan bahkan sudah mendekati 

ketercapaian target yang diharapkan dalam penelitian tindakan ini. Dengan 

demikian penelitian tindakan yang sudah sampai pada siklus III ini dianggap sudah 

cukup dan tidak perlu lagi dilakukan siklus IV. 

Berikut ditampilkan perbandingan kemampuan guru dalam pemenerapkan 

pembelajaran Berbasis Masalah antara siklus I, II, dan III sebagaimana dalam tabel 

VII di bawah ini: 

Tabel 7 Data Perbandingan Kemampuan Guru Dalam Menerapkan  

Pembelajaran Berbasis Masalah Melalui Workshop  

Pada siklus I, II, dan III 

No 
Jenis Kemampuan Guru Dalam Menerapkan 

Pembelajaran Berbasis Masalah 

Rara-Rata Skor 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 
1 Guru lebih berorientasi pada masalah 2.8 3.8 4.5 
2 Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 2.4 3.2 3.9 
3 Guru membimbing eksperimen 3.3 4.0 4.8 
4 Guru menyajikan hasil 3.0 3.7 4.3 
5 Guru mengungkapkan kembali 2.9 3.7 4.6 
 RATA-RATA 2.8 3.68 4.42 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Dari data diatas dapat digambarkan dalam diagam batang sebagaimana 

dalam grafik 1 dibawah ini:  

Gambar 1 Grafik Perbandingan Kemampuan Guru Dalam Menerapkan  

Pembelajaran Berbasis Masalah Melalui Workshop  

Pada siklus I, II, dan III 
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Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Keterangan: 

A= Guru lebih berorientasi pada masalah 

B= Guru mengorganisasi siswa untuk belajar 

C= Guru membimbing eksperimen 

D= Guru menyajikan hasil  

E= Guru mengungkapkan kembali 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil observasi dan analisis kemampuan guru-guru di 10 

Sekolah Binaan selama siklus I sampai dengan siklus III, dapat disimpulkan 

Bahwa teknik workshop mampu meningkatkan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran Berbasis Masalah. Semakin intensif melakukan 

workshop bersama para guru mata pelajaran oleh pengawas sekolah, semakin 

meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran 

Berbasis Masalah. 

 

Saran  

Karena berdasarkan hasil Penelitian Tindakan telah menunjukkan bahwa 

teknik workshop yang dilakukan oleh pengawas sekolah mampu meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan guru dalam menerapkan pembelajaran Berbasis 

Masalah, maka  para pengawas sekolah hendaknya mengembangkan dan 

mengintesifkan teknik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Disamping itu bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran mata 

pelajaran IPA-Fisika atau mata pelajaran lainnya, supaya menerapkan model 

pembelajaran ini dengan perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang cermat 

dan konsistem.  
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