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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas guru kelas V SD Negeri Dabin 

Barat dalam membuat alat peraga pembelajaran di Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen 

Semester II Tahun Pelajaran 2019/2020. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

tindakan sekolah yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Penelitian dilakukan di Sekolah 

Dasar Dabin Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen antara bulan Januari sampai 

bulan Juni 2020. Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan pada guru kelas V Sekolah Dasar Dabin 

Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 

SDN Bedoro 1, SDN Bedoro 2, SDN Bedoro 3, SDN Bedoro 4, SDN Cemeng 1, SDN Cemeng 2, 

SDN Cemeng 3, SDN Cemeng 4, SDN Plumbon 1 dan SDN Plumbon 2. Data yang telah terkumpul 

dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Analisis data dalam PTS bertujuan 

bukan untuk digeneralisasikan, melainkan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi 

perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam membuat alat peraga masih cukup rendah, terdapat 

beberapa guru yang menggunakan cara konfensional dalam mengajar, jarang menggunakan alat 

peraga, menggunakan alat peraga buatan pabrik, sehingga diperlukan bimbingan agar guru dapat 

lebih kreatif dalam mengajar dengan menggunakan alat peraga. Kreativitas guru dalam membuat 

alat peraga pada siklus 1 termasuk dalam kategori cukup (69,2), hal ini disebabkan oleh model 

bimbingan kelompok yang perlu lebih ditingkatkan terutama pendekatan secara individual, 

sehingga kreativitas guru semakin meningkat. Kreativitas guru dalam membuat alat peraga pada 

siklus 1 termasuk dalam kategori yang tinggi, dengan nilai rata-rata kreativitas guru dalam 

membuat alat peraga sebesar 77,6. Hasil pengamatan siklus 2 menunjukkan bahwa rata-rata guru 

kelas V Sekolah Dasar Dabin Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun 

pelajaran 2019/2020 mempunyai kreativitas membuat alat peraga pembelajaran yang lebih baik.  

Kata kunci: Kreativitas, Alat Peraga, Bimbingan Kelompok.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bagi 

pendidik pada semua jenjang pendidikan lebih-lebih pada perguruan tinggi. Untuk dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, seorang guru dituntut memiliki beberapa 

kemampuan dan ketrampilan tertentu. Kemampuan dan ketrampilan tersebut sebagai 

bagian dari kompetensi profesionalisme guru.  
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Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru agar 

tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Tugas guru erat kaitannya dengan 

peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, oleh karena itu perlu upaya-

upaya untuk meningkatkan mutu guru untuk menjadi tenaga profesional. Agar peningkatan 

mutu pendidikan dapat berhasil, sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2011) peningkatan 

kualitas pendidikan tergantung banyak hal, terutama mutu gurunya.  

Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu diadakan pembinaan 

secara terus menerus dan berkesinambungan, dan menjadikan guru sebagai tenaga kerja 

perlu diperhatikan, dihargai, dan diakui keprofesionalannya. Untuk membuat mereka 

menjadi professional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik melalui 

pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan untuk belajar lagi, namun 

perlu juga memperhatikan guru dari segi yang lain, seperti peningkatan disiplin, pemberian 

motivasi, pemberian bimbingan melalui supervisi, pemberian insentif, gaji yang layak dengan 

keprofesionalnya sehingga memungkinkan guru menjadi puas dalam bekerja sebagai 

pendidik.  

Sekolah Dasar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berfungsi untuk 

membantu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada siswa. Sekolah memberikan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak didiknya secara lengkap sesuai dengan 

apa yang mereka butuhkan. Semua fungsi sekolah tersebut tidak akan efektif apabila 

komponen dari sistem sekolah tidak berjalan dengan baik, karena kelemahan dari salah satu 

komponen akan berpengaruh pada komponen yang lain yang pada akhirnya akan 

berpengaruh juga pada jalannya sistem itu sendiri. Salah satu dari bagian komponen sekolah 

adalah guru.  

Guru harus mampu berperan sebagai desainer (perencana), implementor 

(pelaksana), dan evaluator (penilai) kegiatan pembelajaran. Guru merupakan faktor yang 

paling dominan karena di tangan gurulah keberhasilan pembelajaran dapat dicapai. Kualitas 

mengajar guru secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas 

pembelajaran pada umumnya. Seorang guru dikatakan profesional apabila (1) serius 

melaksanakan tugas profesinya, (2) bangga dengan tugas profesinya, (3) selalu menjaga 

dan berupaya meningkatkan kompetensinya, (4) bekerja dengan sungguh tanpa harus 

diawasi, (5) menjaga nama baik profesinya, (6) bersyukur atas imbalan yang diperoleh dari 

profesinya.  

Dunia pendidikan tingkat Sekolah Dasar adalah sebuah dunia yang tidak terlepas 

dari pendidikan yang menyenangkan dan juga berbagai alat peraga yang memudahkan 

proses pembelajaran. SD merupakan sebuah tempat belajar dan juga tempat bersosialisasi 

bagi siswa yang memiliki berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksanannya 

proses pembelajaran dengan baik dan berkualitas. Salah satu sarana yang juga menjadi 

sumber belajar bagi siswa di SD adalah alat pendidikan edukatif. Alat ini bisa didapatkan 

dengan cara membelinya dari produsen alat-alat permainan anak atau juga bisa dengan 

membuatnya sendiri. Pada umumnya para penyelenggara pendidikan SD dan juga para guru 

SD masih banyak yang membeli alat-alat permainan untuk sumber belajar anak. Hal ini 

tentu saja akan menumbuhkan budaya konsumtif dan akan melemahkan daya kreativitas 

dan inovasi para guru SD dalam menyelenggarakan proses belajar yang berkualitas bagi 

siswa.  



ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 3, Desember 2021 
 

115 

 

Secara umum banyak para penyelenggara pendidikan SD dan guru SD yang 

berpendapat bahwa memperoleh alat peraga dengan cara membeli adalah lebih mudah dan 

ekonomis. Namun jika para guru bersedia untuk berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan 

alat peraga maka tentu saja akan lebih ekonomis lagi. Banyak mainan sekarang ini yang 

semakin kreatif, mahal, dan beraneka macam. Tentunya hal ini akan banyak membuat orang 

tua bingung. Banyak mainan yang dibuat oleh pabrik yang sebetulnya kurang berfaedah 

bagi siswa karena sebenarnya alat peraga hanyalah alat bantu saja bagi seorang siwa dan 

bukan merupakan indikator mutlak untuk siswa berkembang lebih baik. Jadi mahal dan 

murahnya alat peraga bukanlah merupakan indikator. Siswa akan dapat menggunakan alat 

peraga dengan manfaat yang besar apabila orang tua dapat mengetahui sisi kegunaannya 

alat peraga tersebut.  

Menurut Wijaya (2011), salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah 

menumbuhkan kreativitas guru. Kreativitas guru dalam proses belajar mengajar mempunyai 

peranan penting dalam peningkatan mutu hasil belajar siswanya. Kreativitas diartikan 

sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, baik yang benar-benar baru 

sama sekali maupun yang merupakan modifikasi atau perubahan dengan mengembangkan 

hal-hal yang sudah ada. Bila hal ini dikaitkan dengan kreativitas guru, guru yang 

bersangkutan mungkin menciptakan suatu strategi mengajar yang benar-benar baru dan 

orisinil (asli ciptaan sendiri), atau dapat saja merupakan modifikasi dari berbagai strategi 

yang ada sehingga menghasilkan bentuk baru.  

Dalam menghadapi tantangan, guru SD di Dabin Barat Kecamatan Sambungmacan 

Kabupaten Sragen berusaha meningkatkan kualitas anak didiknya melalui peningkatan 

kreativitas guru. Berdasarkan observasi terhadap sepuluh guru SD di Dabin Barat masih 

terdapat beberapa guru yang menggunakan cara konfensional dalam mengajar, jarang 

menggunakan alat peraga, menggunakan alat peraga buatan pabrik, sehingga diperlukan 

bimbingan agar guru dapat lebih kreatif dalam mengajar dengan menggunakan alat peraga. 

Di samping itu guru juga masih jarang yang memanfaatkan barang bekas sebagai alat 

peraga.  

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa masih banyaknya guru yang belum 

mampu membuat alat peraga pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, maka melalui 

penelitian yang berjudul “Meningkatkan Kreativitas Guru Kelas V SD Dabin Barat 

dalam Membuat Alat Peraga Pembelajaran melalui Bimbingan Kelompok di 

Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen Semester II Tahun Pelajaran 

2019/2020” ini diharapkan guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam kegiatan 

belajar mengajar.  

LANDASAN TEORI  

Kreativitas Guru 

Kreativitas adalah kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

sebagai kemampuan untuk memberikan gagasangagasan baru yang dapat diterapkan dalam 

pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru 

antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya (Munandar, 2014). Kreativitas merupakan 

menciptakan gagasan baru yang asli dan imajinatif, dan juga kemampuan mengadaptasi 

gagasan baru dengan gagasan yang sudah dimiliki.  
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Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengekspresikan dan mewujudkan 

potensi daya berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik atau kemampuan 

untuk mengkombinasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lain agar lebih 

menarik. Kreativitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu 

produk baru, atau kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Guru harus berpacu dalam pembelajaran 

dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat 

mengembangkan potensinya secara optimal. Pembelajaran merupakan suatu proses yang 

kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Oleh kerena itu, untuk 

menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, diperlukan ketrampilan. 

Diantaranya adalah ketrampilan pembelajaran atau ketrampilan mengajar (Mulyasa, 2011).  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas 

merupakan pengalaman kemampuan seseorang untuk melahirkan gagasan imajinasi yang 

mampu menghasilkan sesuatu yang orisinal, memberdayakan pikirannya untuk 

menghasilkan produk yang kreatif, membuat ide yang bertujuan menghasilkan sesuatu 

produk yang baru.  

Agar tercipta pembelajaran yang kreatif, professional dan menyenangkan, 

diperlukan adanya ketrampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru. Ada 8 ketrampilan 

mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu ketrampilan 

bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup 

pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas serta mengajar kelompok 

kecil dan perorangan (Mulyasa, 2011).  

Alat Peraga Pembelajaran 

Alat peraga pembelajaran adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan 

telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar anak didik lebih efektif 

dan efisien (Sudjana, 2010). Alat peraga pembelajaran merupakan instrument audio 

maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan membangkitkan minat anak didik dalam mendalami suatu materi.  

Alat peraga dapat dimasukkan sebagai bahan pembelajaran apabila alat peraga 

tersebut merupakan desain materi pelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan 

pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran klasikal, guru menggunakan alat sebagai 

peraga yang berisi materi yang akan dijelaskan. Jadi alat peraga yang digunakan guru 

tersebut memang berbentuk desain materi yang akan disajikan dalam pelajaran. Alat peraga 

merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep 

yang dipelajari (Estiningsih, 2014). Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan 

konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Sebagai contoh, benda-benda 

konkret disekitar siswa. Dengan adanya alat peraga siswa dapat mengetahui letak bilangan 

positif dan bilangan negatif.  

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pengertian alat peraga pembelajaran 

adalah merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri anak didik.  
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Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok, artinya, semua peserta dalam kegiatan 

kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, 

dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta 

yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya (Prayitno, 2013). Sementara Romlah 

(2011) mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan 

yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal 

sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan 

dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah 

pada peserta dan mengembangkan potensi peserta.  

Bimbingan kelompok merupakan salah satu pengalaman melalui pembentukan 

kelompok yang khas untuk keperluan pelayanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok 

merupakan salah satu upaya yang diberikan kapada beberapa individu dalam stuasi 

kelompok, dengan sasaran kelompok tetap adalah individu yang memiliki masalah yang 

sama.  

Bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang dilaksanakan secara kelompok 

terhadap sejumlah individu sekaligus agar individu tersebut dapat menerima bimbingan yang 

dimaksudkan. Hal tesebut mengindikasikan bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok 

pelaksanaanya dilakukan secara bersama-sama terhadap sejumlah individu sehingga 

masing-masing individu dapat memahami kegitan bimbingan kelompok pelaksanaanya 

dilakukan secara bersama-sama terhadap sejumlah individu dapat memahami kegiatan 

bimbingan yang tengah diterapkan. Kriteria bimbingan kelompok yang baik yaitu bila 

didalam kelompok diwarnai semangat tinggi, dinamis, hubungan yang harmonis, kerjasama 

yang baik dan saling mempercayai antara kelompok.  

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan kelompok di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu adanya interaksi 

saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, dimana 

pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat 

membantu individu mencapai perkembangan yang optimal.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan sekolah yang dilakukan 

oleh Pengawas Sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). PTS merupakan suatu prosedur penelitian yang 

diadaptasi dari Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan sekolah merupakan (1) 

penelitian partisipatoris yang menekankan pada tindakan dan refleksi berdasarkan 

pertimbangan rasional dan logis untuk melakukan perbaikan terhadap suatu kondisi nyata; 

(2) memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan; dan (3) memperbaiki 

situasi dan kondisi sekolah/pembelajaran secara praktis (Depdiknas, 2008). Secara singkat, 

PTS bertujuan untuk mencari pemecahan permasalahan nyata yang terjadi di sekolah-

sekolah, sekaligus mencari jawaban ilmiah bagaimana masalah-masalah tersebut bisa 

dipecahkan melalui suatu tindakan perbaikan.  
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Masalah nyata yang ditemukan di sekolah, khususnya pada guru SD Dabin Barat 

Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen adalah belum optimalnya guru dalam 

membuat alat peraga. Prosedur penelitiannya dilakukan secara siklus. Satu siklus dimulai 

dari (1) perencanaan awal, (2) pelaksanaan, (3) observasi dan (4) refleksi.  

Penelitian tindakan sekolah ini dilakukan pada guru kelas V Sekolah Dasar Dabin 

Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri 

dari SDN Bedoro 1, SDN Bedoro 2, SDN Bedoro 3, SDN Bedoro 4, SDN Cemeng 1, SDN 

Cemeng 2, SDN Cemeng 3, SDN Cemeng 4, SDN Plumbon 1 dan SDN Plumbon 2.  

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif. Analisis data dalam PTS bertujuan bukan untuk digeneralisasikan, melainkan 

untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau 

perubahan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini karena masalah yang diangkat dalam PTS 

bersifat kasuistik, artinya masalah yang spesifik terjadi dan dihadapi oleh guru yang 

melakukan PTS tersebut dan alternatif pemecahan masalah yang dilakukan belum tentu 

akan memberikan hasil yang sama untuk kasus serupa. Oleh karena itu ketika suatu PTS 

berhasil menunjukkan terjadinya perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana 

yg diharapkan, maka berarti sekaligus peneliti (guru) telah berhasil menemukan model dan 

prosedur tindakan yang memberikan jaminan terhadap upaya pemecahan masalah tersebut.  

Analisis data difokuskan pada sasaran, variabel/objek yang akan diperbaiki atau 

ditingkatkan, misalnya tentang kesiapan guru dalam mengikuti bimbingan kelompok, 

frekuensi dan kualitas pertanyaan, cara menjawab dan penalarannya, kualitas kerjasama 

kelompok, aktivitas, partisipasi, motivasi, minat, konsep diri, berpikir kritis, kreativitas, 

kemandirian, dan lain-lain. Data dapat berupa angka maupun non-angka (kalimat atau kata-

kata), yang dapat dianalisis deskriptif dan sajian visual yang menggambarkan bahwa 

tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan adanya perbaikan, peningkatan, dan atau 

perubahan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan keadaan sebelumnya.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Awal 

Diskripsi kondisi awal yang tergambar bahwa guru sebelum mendaptkan bimbingan 

kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bentuk bimbingan profesional yang diberikan 

kepada guru dan pihak sekolah berdasarkan kebutuhannya yang dilakukan secara 

berkelompok. Makna yang terkandung dalam istilah kelompok merujuk pada bimbingan yang 

dilakukan secara bersama-sama. Kreativitas guru dalam membuat alat peraga pembelajaran 

pada kondisi awal adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kreativitas Membuat Alat Peraga Pembelajaran Kondisi Awal 

Kondisi awal menunjukkan bahwa kreativitas guru dalam membuat alat peraga 

masih cukup rendah, terdapat beberapa guru yang menggunakan cara konfensional dalam 

mengajar, jarang menggunakan alat peraga, menggunakan alat peraga buatan pabrik, 

sehingga diperlukan bimbingan agar guru dapat lebih kreatif dalam mengajar dengan 

menggunakan alat peraga. Kondisi awal tersebut menggugah peneliti untuk melakukan 

penelitian terhadap guru. Untuk itu peneliti berfikir sekiranya dilakukan bimbingan kelompok 

terhadap guru tersebut, maka akan membantu meningkatkan kompetensi Profesional guru 

terutama pada pembuatan alat peraga pembelajaran.  

Siklus 1 

Hasil pengamatan siklus 1 diketahui bahwa kreativitas guru dalam membuat alat 

peraga masih termasuk dalam kategori yang cukup, dengan nilai rata-rata kreativitas guru 

dalam membuat alat peraga sebesar 69,2. Guru dengan tingkat kreativitas membuat alat 

peraga pembelajaran tertinggi adalah dari SDN Bedoro 1 dan SDN Cemeng 1 dengan nilai 

72, adapun guru dengan tingkat kreativitas terendah berasal dari SDN Bedoro 4 dengan nilai 

66. Adapun gambaran kreativitas guru dalam membuat alat peraga pembelajaran pada 

siklus 1 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2. Kreativitas Membuat Alat Peraga Pembelajaran Siklus 1 

Hasil pengamatan siklus 1 menunjukkan bahwa rata-rata guru kelas V Sekolah 

Dasar Dabin Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun pelajaran 

2019/2020 mempunyai kreativitas dalam membuat alat peraga yang termasuk dalam 

kategori cukup, hal ini disebabkan oleh model bimbingan kelompok yang perlu lebih 
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ditingkatkan terutama pendekatan secara individual, sehingga kreativitas guru semakin 

meningkat.  

Siklus 2 

Hasil pengamatan siklus 2 diketahui bahwa kreativitas guru dalam membuat alat 

peraga termasuk dalam kategori yang tinggi, dengan nilai rata-rata kreativitas guru dalam 

membuat alat peraga sebesar 77,6. Guru dengan tingkat kreativitas membuat alat peraga 

pembelajaran tertinggi adalah dari SDN Bedoro 1 dan SDN Cemeng 3 dengan nilai 80, 

adapun guru dengan tingkat kreativitas terendah mempunyai nilai 76.  

 

Gambar 3. Kreativitas Membuat Alat Peraga Pembelajaran Siklus 2 

Hasil pengamatan siklus 2 menunjukkan bahwa rata-rata guru kelas V Sekolah 

Dasar Dabin Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun pelajaran 

2019/2020 mempunyai kreativitas membuat alat peraga pembelajaran yang lebih baik.  

KESIMPULAN 

1. Kreativitas guru dalam membuat alat peraga masih cukup rendah, terdapat beberapa 

guru yang menggunakan cara konfensional dalam mengajar, jarang menggunakan alat 

peraga, menggunakan alat peraga buatan pabrik, sehingga diperlukan bimbingan agar 

guru dapat lebih kreatif dalam mengajar dengan menggunakan alat peraga.  

2. Kreativitas guru dalam membuat alat peraga pada siklus 1 termasuk dalam kategori 

cukup (69,2), hal ini disebabkan oleh model bimbingan kelompok yang perlu lebih 

ditingkatkan terutama pendekatan secara individual, sehingga kreativitas guru semakin 

meningkat.  

3. Kreativitas guru dalam membuat alat peraga pada siklus 1 termasuk dalam kategori yang 

tinggi, dengan nilai rata-rata kreativitas guru dalam membuat alat peraga sebesar 77,6. 

Hasil pengamatan siklus 2 menunjukkan bahwa rata-rata guru kelas V Sekolah Dasar 

Dabin Barat Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2019/2020 

mempunyai kreativitas membuat alat peraga pembelajaran yang lebih baik.  

SARAN 

1. Perlu kiranya kepada pengawas sekolah mempertimbangkan untuk melakukan bimbingan 

kelompok kepada guru secara teratur, sistimstis dan berkala terkait dengan pembuatan 

alat peraga pembelajaran yang inovatif dan menarik.  
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2. Kepada pihak terkait terutama pengawas sekolah kiranya dapat menjadikan hasil 

penelitian tindakan sekolah ini sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang 

dilakukan oleh dinas pendidikan, terutama pentingnya penggunaan inovasi alat peraga 

dalam pembelajaran yang menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik 

dan menyenangkan.  
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