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ABSTRAK 

Pemberdayaan guru sangat menentukan kebijakan pada kepala sekolah 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengupayakan berbagai 

kebutuhan dalam proses pembelajaran. Upaya yang efektif yang dilaksanakan 

kepala sekolah di SDN 004 Sungai Lala dalam peningkatan kemampuan guru 

yaitu melakukan workshop atau kegiatan yang dapat memberikan dampak 

kolaborasi antar guru kelas dalam menyusun model pembelajaran yang efektif 

sehingga dapat meningkatkan kretifitas pembelajaran siswa.Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan workshop dalam 

kaitannya dengan peningkatan kemampuan guru dalam menyusun model 

pembelajaran Penelitian yang diterapkan adalah Penelitian Tindakan Sekolah  

(PTS).Langkah -langkah PTS terdiri atas empat tahap, yaitu planning (Rencana), 

action  (tindakan), observasi (pengamatan) dan reflection (refleksi). Berdasarkan 

hasil penelitian  menujukkan bahwa rata-rata kemampuan guru dalam menyusun 

model pembelajaran melalui Workshop pada siklus I adalah 68 %  atau pada 

kategori cukup dan meningkat pada siklus ke II menjadi 85 %  atau pada kategori 

Baik. Jika kita lihat dari nilai  atau prosentase guru yang dapat menyusun model 

pembelajaran dengan memenuhi mekanisme dari siklus I dan siklus II dan 

menunjukkan peningkatan  yang sangat berartila kecamatan Sungai Lala 

kabupaten Indragiri Hulu. 

 

Kata Kunci: Kepala sekolah, Model Pembelajaran, Workshop 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi pembentukan 

karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, 

sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuannya 

sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang atau bahkan tidak beradab. 

Karena itu, sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola 

pendidikan dalam skala luas yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu 

menjawab segala tantangan zaman. 

Perkembangan global dan era informasi memacu bangsa Indonesia untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena dengan sumber daya manusia 
yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan di segala bidang 

sehingga diharapkan bangsa Indonesia dengan sumber daya manusianya dapat 

bersaing dengan bangsa lain yang lebih maju. 
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Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, yang diperlukan bagi 

pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, terutama mempersiapkan 

peserta didik menjadi aktor IPTEK yang mampu menampilkan kemampuan 

dirinya, sebagai sosok manusia Indonesia yang tangguh, kreatif, mandiri, dan 

profesional di bidangnya.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah mempunyai tugas yang sangat 

berat dalam rangka meningkatkan kualitas sekolah. Guru sebagai salah satu 

komponen yang terpenting dalam pendidikan, terutama dalam hal mengatasi 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, 

dituntut untuk bisa menjadi guru profesional. Profesionalisme guru tidak akan ada 

atau berjalan mulus tanpa adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah, 

sebab salah  

satu di antara cara guru agar bisa menjadi guru profesional adalah dengan 

adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu guru. 

Pemberdayaan guru sangat menentukan kebijakan pada kepala sekolah 

sehingga dapat meningkatkan minat dan kinerja guru dalam mengupayakan 

berbagai kebutuhan dalam proses pembelajaran. Upaya yang efektif yang 

dilaksanakan kepala sekolah di SDN 004 Sungai lala dalam peningkatan kinerja 

guru yaitu melakukan workshop atau kegiatan yang dapat memberikan dampak 

kolaborasi antar guru  kelas dalam menyusun model pembelajaran yang efektif 

sehingga dapat meningkatkan kretifitas pembelajaran siswa. 

Maka dalam hal ini peneliti sebagai kepala sekolah yang bertugas di SDN 

004 Sungai lala memperdayakan guru agar lebih berkopetensi dalam 

meningkatkan pembelajaran setiap bidang study di kelasnya. Guru seharusnya 

mampu menyusun model pembelajaran yang tepat. Kemampuan seorang guru 

menjadi tenaga pendidik yang baik merupakan modal besar untuk mencapai 

pendidikan yang bermutu. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat 

dominan dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini disebabkan oleh karena guru 

adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di sekolah. Faktor 

yang meyebabkan guru SDN 004 Sungai lala belum mampu melaksanakan model 

pembelajaran dengan tepat adalah kemampuan menyusun model pembelajaran 

yang belum optimal, bahkan ada yang tidak mampumenyusun perangkat 

pembelajaran. 

Penyusunan model pembelajaran sangat penting, karena perencanaan yang 

baik berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.Untuk mengatasi hal tersebut, maka 

perlu diupayakan kemampuan guru dalam menyusun model pembelajaran melalui 

kegiatan workshop di SDN 004 Sungai lala. Beberapa masalah yang dapat di 

indentifikasi penulisan penelitian tindakan sekolah ini adalah:Guru-guru SDN 004 

Sungai lala masih kurang mengetahui tentang model-model pembelajaran. 

Pelaksanaan workshop dapat menjadikan suatu sarana atau wadah dalam 

membangun kerja sama bagi guru SDN 004 Sungai Lala. Berdasarkan latar 
belakang masalah di atas maka, penulis melaksanakan Penelitian Tindakan 

Sekolah dengan judul ”Upaya kepala sekolah untukmeningkatan kemampuan guru 
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dalam menyusun model pembelajaran melalui Workshop di SDN 004 Sungai Lala 

kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah melalui workshop 

dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun model pembelajaran di 

SDN 004 Sungai lala? “ 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan 

workshop meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun model pembelajaran 

dan dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan guru dalam menyusun 

model pembelajaran. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kepala Sekolah 
Kepala Sekolah berasal dari dua kata yakni “Kepala” dan “Sekolah”. Kata 

kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau 

lembaga.Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran.Secara singkat Kepala Sekolah dapat 

diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima dan 

memberi pelajaran. 

Menurut Wahjosumidjo (2005:83) mendefinisikan Kepala Sekolah sebagai 

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid sebagai penerima 

pelajaran. Di tingkat operasional, Kepala Sekolah adalah orang yang berposisi di 

garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran 

bermutu.Kepala Sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab 

mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan di tingkatan 

sekolah yang dipimpin. 

Menurut Mulyasa (2007:24), pengertian kepala sekolah adalah salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Kepala Sekolah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga sebagai supervisor 

pada sekolah yang dipimpinnya.Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi Kepala 

Sekolah, Kepala Sekolah bisa dikatakan sebagai jenjang karier dari jabatan 

fungsional guru.Apabila seorang guru memiliki kompetensi sebagai Kepala 

Sekolah dan telah memenuhi persyaratan atau tes tertentu maka guru tersebut 

dapat memperoleh jabatan Kepala Sekolah. 

Dari pendapat sejumlah ahli di atas dapat disimpulkan, Kepala Sekolah 

adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.Meskipun 
guru yang mendapat tugas tambahan Kepala Sekolah merupakan orang yang 

paling betanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan 

yang inovatif di sekolah. Sebagai orang yang mendapatkan tugas tambahan berarti 
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tugas pokok Kepala Sekolah tersebut adalah guru yaitu sebagai tenaga pengajar 

dan pendidik, maksudnya dalam suatu sekolah seorang Kepala Sekolah harus 

mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan 

pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. Berarti 

dalam hal ini, Kepala Sekolah memiliki dua fungsi yaitu sebagai tenaga 

kependidikan dan tenaga pendidik. 

 

Guru 

Menurut Noor Jamaluddin(2008:1), Guru adalah pendidik, yaitu orang 

dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak 

didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, 

mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah 

khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri 

sendiri. 

Menurut Uzer Usman (2006:15) menjelaskanguru adalah setiap orang yang 

bertugas dan berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga 

pendidikan formal.Menurut Ahmadi (2007:109) menguraikanpendidik adalah 

sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Menurut E. Mulyasa (2007:53) menjelaskan bahwa pendidik harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.Sedangkan menurut Purwanto (2007:138),orang yang diserahi tanggung 

jawab sebagai pendidik di dalam lingkungan sekolah adalah guru. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan 

kata lain, dapat dikatakan bahwa guru adalah pendidik. 

Menurut Suparlan (2008:12), guru dapat diartikan sebagai orang yang 

tugasnya terkait denganupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua 

aspeknya, baik spiritual danemosional, intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. 

Namun, Suparlan (2008:13) juga menambahkan bahwa secara legal formal, guru 

adalah seseorang yangmemperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah 

maupun pihak swastauntuk mengajar.Selain pengertian guru menurut Suparlan, 

Imran juga menambahkanrincian pengertian guru dalam desertasinya.  

Menurut Imran (2010: 23), guruadalah jabatan atau profesi yang 

memerlukan keahlian khusus dalam tugasutamanya seperti mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih,menilai, dan mengevaluasi siswa pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikanformal, pendidikan dasar, dan 

menengah. 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan, guru adalah seseorang 

yang telah memperoleh surat keputusan(SK) baik dari pihak swasta atau 
pemerintah untuk menggeluti profesi yangmemerlukan keahlian khusus dalam 

tugas utamanya untuk mengajar danmendidik siswa pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal,pendidikan dasar, dan menengah, yang tujuan 
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utamanya untuk mencerdaskanbangsa dalam semua aspek. Guru sebagai pengelola 

kegiatan proses belajar mengajar dimana dalam hal ini guru bertugas untuk 

mengarahkan kegiatan belajar siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran.  

 

Model Pembelajaran 

Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar siswa dan 

gaya mengajar guru. Melalui model pembelajaran, guru dapat membantu siswa 

untuk mendapatkan informasi, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan 

idennya. Model secara harfiah berarti “bentuk”, dalam pemakaian secara umum 

model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukurannya yang 

diperoleh dari beberapa sistem. Sedangkan menurut Agus Suprijono (2011:45), 

model diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan 

model itu. 

Pengertian menurut Syaiful Sagala (2005:175) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar 

mengajar.Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial (Agus Suprijono, 2011: 

46).Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. 

Model pembelajaran merupakan disain pembelajaran yang akan 

dilaksanakan guru di dalam kelas. Dengan melihat beberapa ciri khusus dan 

karakteristik model pembelajaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sebelum mengajar, guru harus menentukan model pembelajaran yang akan 

digunakan. Dengan model pembelajaran, guru dapat melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan pola, tujuan, tingkah laku, lingkungan dan hasil 

belajar yang direncanakan. Dengan demikian proses pembelajaran akan berjalan 

dengan baik dan tepat sesuai dengan mata pelajarannya 

 

Workshop 

Workshop adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bidang sejenis pendidikan 

untuk menghasilkan karya nyata.Lebih lanjut, Harbinson (2003: 52) 

mengemukakan bahwa “pendidikan dan pelatihan secara umum diartikan sebagai 

proses pemerolehan keterampilan dan pengetahuan yang terjadi di luar sistem 

persekolahan, yang sifatnya lebih heterogen dan kurang terbakukan dan tidak 

berkaitan satu dengan lainnya, karena memiliki tujuan yang berbeda.Pengetahuan, 

keterampilan dan kecakapan manusia dikembangkan melalui belajar. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketiga aspek tersebut 

seperti belajar di dalam sekolah, luar sekolah, tempat bekerja, sewaktu bekerja, 
melalui pengalaman, dan melalui workshop. Dalam banyak bidang pelatihan 

(workshop), hal tersebut memang sangat sulit untuk tidak mengatakannya mustahil 

(dilakukan validasi dan evaluasi).Bidang yang dimaksud misalnya manajemen atau 
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pelatihan hubungan manusia umum sifatnya.Dalam hal ini, semua bentuk pelatihan 

(workshop) tidak dapat memperlihatkan hasil yang objektif. 

Pelatihan umumnya mempunyai masalah mengenai prestasi penatar dalam 

mengajar, yaitu masalah evaluasi dan validasi kelangsusungannya.Jika pelajaran 

telah diajarkan dengan baik dan penatar telah belajar pelajaran tersebut sesuai 

dengan ukuran penatarnya maka efektifitas pelatihan sudah dianggap valid. 

Penilaiannya juga dilakukan langsung, karena jika si penatar selalu menjawab 

enam untuk soal tiga kali dua maka ia selalu benar. Pelatihan merupakan proses 

perbantuan (facilitating) guru untuk mendapatkan keefektifan dalam tugas-tugas 

mereka sekarang dan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan 

berpikir, bertindak, keterampilan, pengetahuan dan sikap yang sesuai (Dahana and 

Bhatnagar, 2008:672). Pelatihan pada dasarnya berkenaan dengan persiapan 

pesertanya menuju arah tindakan tertentu yang dilukiskan oleh teknologi dan 

organisasi tempat ia bekerja serta sekaligus memperbaiki unjuk kerja, sedang 

pendidikan berkenaan dengan membukakan dunia bagi peserta didik untuk 

memilih minat, gaya hidup dan kariernya.  

Dalam kaitannya dengan pembinaan kinerja guru melalui workshop, maka 

Amstrong (2000:209) bahwa tujuan workshop adalah untuk memperoleh tingkat 

kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan 

mengembangkan kinerja-kinerja yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas 

yang sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung 

jawab yang lebih besar di masa yang akan datang.  

Siswanto (2009:139) mengatakan “workshop bertujuan untuk memperoleh 

nilai tambah seseorang yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan 

meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

bersangkutan”.Workshop dimaksudkan untuk mempertinggi kinerja dengan 

mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan 

tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As’ad, 

2007:64). 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri 004 Sungai Lala yang terletak di 

Jalan Jendral Sudirman Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri 

Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2017. 

 

Jenis Penelitian 

Adapun penelitian yang diterapkan adalah Penelitian Tindakan Sekolah  

(PTS) adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas 

sekolah. Seperti yang dikemukakan Mulyasa (2007:34) bahawa Penelitian 

Tindakan Sekolah merupakan upaya peningkatan kinerja sistem pendidikan dan 

meningkatkan menejemen sekolah agar menjadi produktif, efektif dan efisien.  

jenis penelitian ini perlu diperkenalkan kepada kepala sekolah dan pengawas 
sekolah nelalui pendidikan dan pelatihan (diklat) PTS. Dalam pelaksanaan diklat 

PTS, diharapkan kepala sekolah dan pengawas sekolah dapat  (1) memahami PTS 

sebagai bagian dari penelitian ilmiah, (2) memahami makna PTS, (3)  memahami 
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penyusunan usulan PTS, (4) melaksanakan dan melaporkan hasil PTS yang 

dilakukannya. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut yaitu 

melaksanakan workshop terhadap guru, melakukan penilaian terhadap kesiapan 

mengajar mental dan fisik guru, kesiapan bahan, kehadiran guru dan kesiapan 

laptop dan melakukan penilaian terhadap penyusunan model-model/ strategi 

pembelajaran  

Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah matriks pedoman 

observasi proses pelaksanaan workshop, matriks pedoman penilaian penyusunan 

strategi pembelajaran, kemudian, data tersebut dianalisis dengan membandingkan 

skor rata-rata dengan hasil pelaksanaan pembinaan melalui workshop 4 = sangat 

baik 3 = baik 2 = cukup 1 = tidak baik  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penulis 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut yaitu proses Pelaksanaan Workshop, guru 

minimal Siap secara mental dan fisik 85%, Kesiapan bahan = 85%, Kehadiran = 

90%, Kesiapan laptop = 60 %. Selanjutnya hasil pelaksanaan workshop yaitu 85% 

guru menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan format yang relevan dengan 

kondisi pembelajaran. 85% guru memperoleh skor baik dan sangat baik pada 

aspek relevansi antara waktu dengan bahan ajar . 85 % guru pada aspek 

pembukaan (apersepsi, pretes) dalam kategori baik dan sangat baik. 85 % guru 

pada aspek kegiatan inti dalam kateori baik dan sangat baik. 85 % guru pada 

aspek kegiatan penutup (kesimpulan, pos-test dan waktu) dalam kategori baik dan 

sangat baik. Apabila kurang dari 85% guru tidak mememenuhi indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan, berarti tindakan dianggap belum berhasil. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus 1  
Pelaksanaan Penelitain Tindakan Sekolah  siklus I pada tanggal 9 Desember 

2017 dengan beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut yaitu 

mengumpulkan guru melalui undangan Kepala Sekolah, menyusun Instrumen, 

menyusun jadwal Workshop : hari, tanggal, jam, dan tempat, menyiapkan materi 

Workshop, menyuruh guru membawa bahan-bahan seperti :  Kurikulum, Silabus, 

RPP, dan sebagainya, menyiapkan konsumsi untuk Workshop serta menyuruh 

membawa Laptop (minimal 4 buah  dan 1  LCD). 

Pada tahap pelaksanaan tindakan dilakukan berbagai langkah yakni 

melakukan absensi peserta, pengarahan Kepala sekolah, pengarahan umum pada 

seluruh peserta, peserta dikelompokkan, mengkaji :  Model-model pembelajaran. 

Guru menyusun analisis per indikator. Presentasi visual tentang Model-model 
pembelajaran 

Pada tahap ini dilakukan  pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan,  yaitu 

menitik beratkan pada kompotensi guru dalam menyusun model model 
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pembelajaran sebagai akibat diterapkan Workshop. Tujuan 

dilaksanakan  pengamatan adalah untuk mengetahui  kegiatan mana 

patut  dipertahankan, diperbaiki, atau dihilangkan sehingga kegiatan  pembinaan 

melalui Workshop benar-benar  berjalan sesuai dengan tujuan yang ada 

dan  mampu meningkatkan kemampuan peserta menyusun model pembelajaran 

sebagai akibat diterapkan Workshop 

Kegiatan peserta juga diobservasi,   mengenai :  kesiapan mental dan  fisik 

guru, kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada waktu Workshop,  kehadiran 

guru, kesiapan laptop, kualitas model pembelajaran, dan respon guru. 

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta yang berjumlah 15 orang 

dengan menggunakan  lembar observasi yang telah disiapkan, diperoleh  data 

sebagai berikut : 

Tabel 1.Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan Guru Dalam 

Mengikuti Workshop Pada Siklus I. 

 Aspek Yang Diamati 

Kesiapan 

Mental dan 

Fisik Guru 

Kesiapan 

Bahan 

Kehadiran 

Guru 

Kesiapan 

Laptop 

S TS S TS H TH S TS 

10 5 9 6 10 5 8 7 

Prosestase (%) 66.67 33.33 60.00 40.00 66.67 33.33 53.33 46.67 

Pencapaian 

Indikator 

Keberhasilan 

Belum 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Sudah 

Tercapai 

Belum 

Tercapai 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 

Dari tabel 1. diatas, tampak bahwa pada aspek kasiapan mental dan fisik; 

10 orang atau 66,67 % peserta siap dan  5 orang atau 33,33% tergolong belum 

siap. Pada aspek kesiapan bahan; tampak 9 orang atau 60 % peserta siap dan 6 

orang atau 40%% belum siap. Pada aspek  kehadiran guru tampak 10 atau 66,67% 

hadir dan 5 orang atau 33,33% tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak 8 

orang atau 53,33 % siap dan 7 orang atau 46,67% belum siap. 

Tabel 2. Rangkuman Hasil Penilaian Guru Terhadap Langkah-

Langkah  Pembuatan Model-Model Pembelajaran 

No. A s p e k Nilai Ket. 

1 

 

 

Menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan 

format yang relevan dengan kondisi 

pembelajaran. 

70 Baik 

2 Menyusun relevansi antara waktu dengan bahan 

ajar 

65 Cukup 

3 Aspek pembukaan (apersepsi, pre tes) 60 Cukup 

4 Kegiatan inti 70 Baik 

5 Kegiatan penutup (kesimpulan, pos-test dan 

waktu) 

75 Baik 

 Rata –Rata 68 Cukup 

Sumber : Hasil Penelitian Diolah (2017) 
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Keterangan  :  Amat Baik       =  86 -   100 

                     B a i k             =  70 - 85 

                     C u k u p         =  56  -  69 

                     Kurang             =  <   56 

Berdasarkan dekripsi ini tempaknya kesiapan guru dalam mengikuti 

Workshop  belum memenuhi kriteria keberhasilan untuk semua aspek. Dari hasil 

evaluasi terhadap pembuatan model model pembelajaran yang dibuat oleh 15 

orang yang mengikuti Workshop pada siklus I. Dari tabel 2. diatas pada aspek 

menyusun model pembelajaran sesuai dengan format yang relevan dengan kondisi 

pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan penutup dalam  katagori baik, pada 

menyusun relevansi antara waktu dengan bahan ajar dan aspek Aspek pembukaan 

(apersepsi, pre tes) masih pada kategori cukup. Rata-rata kemampuan guru dalam 

mengolah model-model pembelajaran melalui Workshop adalah 68 atau pada 

kategori cukup 

Berdasarkan dekripsi pada tabel 1 dan 2 tampaknya kemampuan guru dalam 

menyusun model model pembelajaran belum memenuhi indikator kinerja 

yang  telah ditetapkan  pada semua aspek 

Dari hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan guru dalam 

menyusunmodel pembelajaranpada siklus I belum menunjukkan hasil sesuai 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diadakan  refleksi 

terhadap  hasil yang diperoleh, diputuskan  untuk memperbaiki  dari segi kegiatan 

Workshop terutama memperjelas tentang aspek-aspek yang belum sesuai dengan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan.  Dari hasil tersebut tampak secara umum 

guru menyusunmenyusun model model pembelajaran dengan baik namun masih 

terhambat dalam hal relevansi waktu model pembelajaran dan juga kegiatan 

apersepsi model model pembelajaran.  

Dari masalah tersebut, diputuskan untuk memperbaiki beberapa langkah 

dalam siklus I, yakni memfokuskan pada relevansi waktu model pembelajaran dan 

juga kegiatan apersepsi model model pembelajaran. yang diadakan pada siklus II. 

Siklus II 
Pada siklus II, langkah-langkah yang diambil sesuai dengan refleksi hasil 

siklus I. Pelaksanaan penelitian tindakan Sekolah siklus II pada tanggal 16 

Desember 2017 dengan  memfokuskan pada penjelasan aspek-aspek yang  belum 

dipahami guru dalam relevansi waktu model pembelajaran dan juga kegiatan 

apersepsi model model pembelajara. Dari 15 orang guru semua dilibatkan dalam 

siklus II untuk memperdalam pengetahuan tentang relevansi waktu model 

pembelajaran dan juga kegiatan apersepsi model pembelajaran. Setelah siklus II 

dijelaskan yang mengacu pada refleksi dan pemecahan masalah pada siklus I. 

Pada aspek kesiapan mental dan fisik 13 orang atau 86,67 % peserta siap 

dan  2 orang atau 13,33% tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan bahan; 

tampak 14 orang atau 93,33% peserta siap dan 1 orang atau 6,67% belum siap. 

Pada aspek  kehadiran guru tampak 13 atau 86,67% hadir dan 2 orang atau 13,33% 

tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak 14 orang atau 93,33 % siap dan 1 
orang atau 6,67% belum siap, data seperti tampak pada tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Rangkuman Hasil Observasi Tentang Kesiapan  

Guru Dalam Mengikuti Workshop Pada Sikuls II 

 Aspek Yang Diamati 

Kesiapan 

mental dan 

fisik guru 

Kesiapan 

bahan 

Kehadiran 

guru 

Kesiapan 

Laptop 

S TS S TS H TH S TS 

13 2 14 1 13 2 14 1 

Prosestase (%) 86.67 13,33 93.33 6.67 86.67 13.33 93.33 6.67 

Pencapaian 

indikator 

keberhasilan 

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Dari hasil evaluasi terhadap penyusunan model pembelajaran oleh guru 

yang ikut Workshop pada siklus II diperoleh hasil seperti pada tabel 4. berikut ini:  

Tabel 4. Rangkuman Hasil Penilaian Guru Terhadap Langkah-

Langkah  Penyusunan Model Pembelajaran 

No. A s p e k Perolehan 

Nilai 

Ket. 

1 

 

 

Menyusun model pembelajaran sesuai 

dengan format yang relevan dengan kondisi 

pembelajaran. 

85 Baik 

2 Menyusun relevansi antara waktu dengan 

bahan ajar 

80 Baik 

3 Aspek pembukaan (apersepsi, pre tes) 80 Baik 

4 Kegiatan inti 90 Amat Baik 

5 Kegiatan penutup (kesimpulan, pos-test dan 

waktu) 

90 Amat Baik 

 Rata-rata 85 Baik 

Keterangan  :  Amat Baik       =  86 -   100 

                     B a i k             =  70 - 85 

                     C u k u p         =  56  -  69 

                     Kurang             =  <   56 

Dari tabel 4. diatas, bila dilihat dari  rata-rata secara umum dalam menyusun 

model model pembelajaran pada siklus II berada pada amat baik danbaik. Rata-

rata kemampuan guru dalam mengolah model-model pembelajaran melalui 

Workshop pada siklus II adalah 85 atau pada kategori Baik.Jika kita lihat dari 

nilai  atau prosentase guru yang dapat menyusun model model pembelajaran 

dengan memenuhi mekanisme dari siklus I dan siklus II dan menunjukkan 

peningkatan  yang sangat berarti. Jadi dapat dikatakan  bahwa respon guru sangat 

positif. Oleh karena itu,  penerapannya perlu dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan 

yang lain. 
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Pembahasan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan  seperti yang telah 

dipaparkan  pada  bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan aktifitas peserta dalam kegiatan Workshop tentang  menyusunmodel 

pembelajaran bagi guru di SDN 004 Sungai Lala. Disamping itu juga terjadi 

peningkatan kemampuan guru  dalam menyusun model pembelajaran melalui 

Workshop di SDN 004 Sungai Lala dari siklus I ke siklus II pada masing-masing 

aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Workshop dapat meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyusun model pembelajaran di SDN 004 Sungai Lala.  

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh 

tentang model pembelajaran sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, 

maka pengajaran akan terlaksana dengan baik. Mengoptimalkan pemahaman guru 

terhadap model-model pembelajaran melalui pembina intensip dalam bentuk 

penyelenggaraan Workshop menunjuk pada metode kooperatif konsultatif dimana 

diharapkan para guru berdiskusi, bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif. 

Aktifitas ini akan sangat membantu mereka dalam memahami model pembelajaran 

akhirnya nanti mereka mampu menyusun modelpembelajaran . 

Dalam kaitannya dengan pembinaan melalui Workshop, maka penelitian  ini 

juga sesuai dengan apa yang dikatakan Amstrong (2000:209)  bahwa 

tujuan workshop     ádalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan 

dalam  pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan 

kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang 

Sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab 

yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (2009:139) 

mengatakan workshop  bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang 

bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan meningkatnya dan 

berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

bersangkutan. Workshop    dimaksudkan untuk  mempertinggi kemampuan dengan 

mengembangkan cara-cara berpikir dan  bertindak yang tepat serta pengetahuan 

tentang tugas pekerjaan termasuk tugas  dalam melaksanakan  evaluasi diri (As’ 

ad, 2007:64 ). 

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi 

guru  melalui kegiatan workshop     yang lebih menekankan pada metode 

kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan sharing      antara satu guru 

dengan guru  lain. Dengan demikian, pemahaman terhadap model pembelajaran 

dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis  dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan penetapan model 

pembelajaran melalui Workshop untuk peningkatan kemampuan guru  dalam 
mengunakan model-model pembelajaran dimulai dari supervisi awal. Supervisi 

awal dilakukan untuk mengenali masalah yang ada dalam penetapan  model 

pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil supervisi kemudian 
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ditindak lanjuti dengan mengadakan Workshop. Workshop dilakukan dengan 

menggunakan tahapan-tahapan yang lebih menekankan pengetahuan praktis 

sehingga mudah dicerna oleh guru. Selanjutnya adalah memberikan latihan model 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Untuk 

meyakinkan guru menyusunmodel pembelajaran dilakukan presentasi pada 

masing-masing kelompok guru kelas. Peneliti mengamati dan menilai model 

pembelajaran yang  telah ditetapkan guru. Dari penilaian tersebut kemudian 

dievaluasi bagian mana yang belum sesuai dengan Kriteria, kemudian dilanjutkan 

dengan perbaikan. Melalui tahapan tersebut guru dalam model pembelajaran. 

Terjadi peningkatan kesiapan peserta dalam kegiatan Workshop di SDN 004 

Sungai Lala, Disamping itu juga, terjadi peningkatan kemampuan guru dalam 

menetapkan model  pembelajaran melalui pembinaan berupa Workshop di SDN 

004 Sungai Lala dari siklus I ke siklus II dan mencapai target minimal yang telah 

ditetapkan  yakni 85%, artinya 85% guru telah efektif dalam menyusunmodel 

pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Workshop 

dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun model pembelajaran SDN 

004 Sungai Lala.  

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disarankan beberapa hal, 

antara lain : 

1.  Para guru sebaiknya menyusun model pembelajaran  dengan 

memperhatikan  relevansi dengan waktu dan materi. 

2.  Agar pembinaan melalui Workshop dapat berjalan secara efektif, maka semua 

guru harus mampu bekerja sama dengan peserta lain yang bersifat kolaboratif 

konsultatif. 

3.   Peningkatan kemampuan guru dalam menyusun model pembelajaran akan 

berjalan dengan efektif bila semua komponen sekolah mempasilitasi kegiatan 

tersebut secara rutin. 

4.   Sebaiknya pemerintah senantiasa mempasilitasi dalam semua kegiatan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan guru dalam menyusunmodel pembelajaran. 

5.  Membiasakan untuk mengembangkan budaya mutu disekolah  sehingga target 

dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai. 

6.  Pembinaan menyusun model pembelajaran melalui Workshop, dapat dijadikan 

salah satu alternatif meningkatkan kompetensi guru  dalam pengembangan 

proses belajar mengajar. 
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