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ABSTRAK 

Masalah dalam Penelitian Tindakan Sekolah in i adalah bagaimanakah peran Kepala Sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan guru agar dapat menerapkan pendekatan scient ific dalam set iap proses 

pembelajaran di dalam kelas. Tujuan penelitian t indak sekolah in i adalah untuk mengetahui 

mencari alternatif pemecahan masalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan guru agar dapat 

menerapkan pendekatan scient ific dalam pembelajaran. Hipotesis Penelitian Tindakan Sekolah in i  

adalah peran Kepala Sekolah dapat meningkatkan kemampuan guru menerapkan pendekatan 

scientific. Dalam pembelajaran di SDN.071063 Soroma’Asi, Tahun Pembelajaran 2021/2022. Siklus 

I rekapitulasi tingkat pemahaman dan penerapan guru untuk menggunakan, menerapkan 

pendekatan scientif ic dalam pembelajaran adalah 63% Kadang menggunakan Menerapkan 

pendekatan scientific dalam pembelajaran, 75% dan Tidak Pernah menggunakan Menerapkan 

pendekatan scient ific dalam pembelajaran adalah  34%. Setelah dilaksanakan refleksi maka 

dilaksanakan tindakan berikutnya. Pada Siklus II maka terdapat peningkatan dari siklus 

sebelumnya terjadi peningkatan guru menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran menjadi 12 orang yakni 87.50%, guru kadang sudah menggunakan menerapkan 

pendekatan scient ific dalam pembelajaran menjadi 10 orang atau 78.13% dan jumlah guru yang 

tidak pernah menggunakan Menerapkan pendekatan scientif ic dalam pembelajaran menurun 

menjadi 2 orang yakni 6.25% Dari data ini dapat disimpulkan  bahwa peranan Kepala Sekolah  

dalam memberikan bimbingan sangat signifikan dengan pelaksanaan pembelajaran pendekatan 

scientific dalam setiap proses pembelajaran guru dalam kelas. 

Kata Kunci: Upaya Kepala Sekolah, Pendekatan Scientific 

 

PENDAHULUAN 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional, diperlukan profil 

kualifikasi kemampuan dari pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan 

pendidikan bermutu yang disertai dengan sikap keteladanan yang konsisten terhadap 

siswanya. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan 

bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau 

dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Meningkatkan peranan guru dalam mengasai penggunaan perangkat komputer, 

maka guru diharapkan mampu melaksanakan segala rangkaian procedural sistim yang ada, 

kemampuan menerapkan pendekatan scientific dalam proses pembelajaran hal ini akan 

memudahkan guru dalam melaksanakan penyampaian  materi pembelajaran di dalam kelas 

seiring dengan perkembangan sistemp pembelajaran yang pesat sekarang ini, substansi dan 

konten pmateri pembelajaran yang semakin ba nyak, seorang guru harus menguasai 
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berbagai pendekatan dalam pembelajaran diantaranya pendekatan scientific sehingga 

memudahkan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 Ada kecenderungan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan 

diciptakan secara alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak “mengalami” sendiri apa 

yang dipelajarinya, bukan ‘mengetahui’-nya. Pembelajaran yang berorientasi target 

penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi ‘mengingat’ jangka pendek, tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangkan panjang. 

Dan, itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. Pendekatan kontekkstual (contextual 

teaching learning/CTL) adalah suatu pendekatan pengajaran yang dari karakteristiknya 

memenuhi harapan itu. Sekarang ini pengajaran kontekstual menjadi tumpuan harapan para 

ahli pendidikan dan pengajaran dalam upaya menghidupkan kelas secara maksimal.  

Untuk bisa mempelajari sesuatu dengan baik, kita perlu mendengar, melihat, 

mengajukan pertanyaan tentangnya, dan membahasnya dengan orang lain. Bukan Cuma 

itu, siswa perlu “mengerjakannya”, yakni menggambarkan sesuatu denga n cara mereka 

sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba mempraktekkan keterampilan, dan mengerjakan 

tugas yang menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka dapatkan. Menguasai 

teknologi pembelajaran adalah salah satu dari aspek penting bagi seorang guru terutama 

bagi mereka yang menganggap bahwa sumber daya manusia pendidikan, sarana dan 

prasarana pendidikanlah yang terpenting dalam mencapai keberhasilan belajar. Berdasarkan 

analisis dan pengamatan di lapangan bahwa masih banyak guru yang belum dapat 

menerapkan pendekatan scientific di dalam pembelajaran sehingga pola pengajaran masih 

cendrung konvensional dan monoton. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan 

sekolah dengan judul: UPAYA KEPALA SEKOLAH MENINGKATKAN KOMPETENSI 

GURU MENERAPKAN PENDEKATAN SCIENTIFIC DALAM PEMBELAJARAN DI SDN. 

071063 SOROMA’ASI TP. 2021/2022.” 

METODE PENELITIAN 

Penelitian Tindakan Sekolah ini, dilaksanakan di SDN.071063 Soroma’Asi dengan 

Alamat Sekolah: Jln.Nias Tengah KM.34, Lokasi Geografis: Lintang 1 Bujur 97 Sebagai salah 

satu sekolah pelaksana Kurikulum 2013 di Kecamatan Lolofitu Moi, SDN.071063 Soroma’Asi 

salah satu sekolah yang sudah lama bediri dengan SK Pendirian Sekolah: 050/1278/K/1960 

yakni pada Tahun Tanggal SK Pendirian: 1910-01-01, Nomor Pokok Sekolah Nasional: 

10258898, berada di Kecamatan: Lolofitu Moi, Kabupaten: Nias Barat, Provinsi Sumatera 

Utara 

Subjek Penelitian  

Yang menjadi subjek penelitian tindakan sekolah ini adalah guru-guru di 

SDN.071063 Soroma’Asi Kabupaten Lolofitu Moi, sejumlah 14 orang guru, terdiri atas guru 

mata pelajaran yakni 7 orang Bapak guru dan 7 orang Ibu guru yang dilaksanakan dengan 

waktu 3 bulan.  

Tahapan Penelitian Tindakan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Penelitian 

Tindakan Sekolah (PTS). PTS merupakan suatu prosedur penelitian yang diadaptasi dari 
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Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) (Panitia Pelaksana Pendidikan dan Latihan Profesi Guru 

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: 11-12). Penelitian ini adalah penelitian tindakan model Stephen Kemmis 

dan Mc.Taggart (1998) yang diadopsi oleh Suranto (2000; 49) yang kemudian 

diadaptasikandalam penelitian ini. Model ini menggunakan sistem spiral refleksi diri yang  

dimulaidari rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali yang 

merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah.  

Rancangan Penelitian 

 Menurut Mukhlis (2000: 5) PTS adalah suatu bentuk kajian yang bersifat sistematis 

reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. 

Adapun tujuan utama dari PTS adalah untuk memperbaiki/meningkatkan pratek 

pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga pada akhir nya kualitas pembelajaran di 

kelas semakin baik dan meningkat,  sehingga mutu sekolah dan output alumnus semakin 

baik  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  (dalam 

Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang berikutnya. 

Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan 

pendahLolofitu Moi yang berupa identifikasi permasalahan.  

Sebelum melaksanakan tindakan, terlebih dahulu peneliti merencanakan secara 

seksama jenis tindakan yang akan dilakukan. Kedua, setelah rencana disusun secara 

matang, barulah tindakan itu dilakukan. Ketiga, bersamaan dengan dilaksanakan tindakan, 

peneliti mengamati proses pelaksanaan tindakan itu sendiri  dan akibat yang ditimbulkannya. 

Keempat, berdasarkan hasil pengamatan tersebu, peneliti kemudian melakukan refleksi atas 

tindakan yang telah dilakukan.jika hasil refleksi menunjukkan perlunya dilakukan perba ikan 

atas tindakan yang telah dilakukan, maka rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar 

tindakan yang dilaksanakan berikutnya tidak sekar mengulang apa yang telah diperbuat 

sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat mengalami k emajuan. 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dari penelitian tindakan sekolah ini adalah melalui data 

kualitatif yang diperoleh dari observasi, pengamatan, maupun wawancara. Wawancara, 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dari informan secara langsung. Dalam 

melakukan wawancara dipergunakan pedoman wawancara yang terbuka. 2. Pengumpulan 

data sekunder Teknik ini digunakan untuk mengumpul data sekunder melalui dokumen-

dokumen tertulis yang diyakini integritasnya karena mengambil dari berbagai sumber yang 

relevan dengan penelitian. Pengambilan sumber yang bersifat sekunder ini dapat diperoleh 

dari hasil dialog bersama kolaborator, data base sekolah, dan lain-lain. 3. Observasi atau 

pengamatan Observasi digunakan untuk melengkapi data dar i wawancara dan pengumpulan 

dokumentasi, terutama dalam lingkup masalah penelitian, antara lain mengamati 
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impelementasi kebijakan yang berkaitan dengan kompetensi akademik guru dalam 

melaksanakan pembelajaran juga meliputi kemampuan pedagogik. 

Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan sekolah ini antara 

lain adalah: 1. Skala Penilaian 2. Lembar Pengamatan 3. Angket dan wawancara secara 

langsung kepada guru-guru yang belum memahami menerapkan pendekatan scientific  

Teknik Analisis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yang 

bersumber dari data primer maupun empiris. Melalui analisa data ini, dapat diketahui ada 

tidaknya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan scientific dalam 

pembalajaran di dalam kelas yang merupakan fokus dari penelitian tindakan sekolah ini 

adalah guru-guru yang belum menguasai penggunaan komputer dalam pembelajaran di 

dalam kelas.  

HASIL PENELLITIAN DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini akan menyajikan bagaimana peran Kepala Sekolah dapat 

meningkatkan pemahaman dan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan scientific dalam pembelajaran di dalam kelas. Penelitian 

Tindakan Sekolah (PTS) ini dilaksanakan dalam dua siklus. Hal ini dikarenakan keterbatasan 

waktu yang tersedia, serta dengan dua siklus sudah penulis anggap cukup untuk 

meningkatkan kemampuan guru menguasai pemahaman tentang Menerapkan pendekatan 

scientific untuk dapat di terapkan dalam kegiatanbelajar mengajar.  Siklus 1 terdiri atas 

beberapa tahap, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan dan Evaluasi, 

dan (4) Refleksi. 1. Perencanaan Perencanaan adalah langkah awal yang dilakukan oleh 

penulis saat akan memulai tindakan. Agar perencanaan mudah dipahami dan dilaksanakan 

oleh penulis yang akan melakukan tindakan, maka penulis membuat rencana tindakan 

sebagai berikut: (a) Merumuskan masalah yang akan dicari solusinya. Dalam penelitian ini 

masalah yang akan dicari solusinya adalah masih banyaknya guru yang kurang disiplin 

dalam disiplin guru dan pegawai mengikuti upacara penaikan bendera. (b) Merumusan 

tujuan penyelesaian masalah/tujuan menghadapi tantangan/tujuan melakukan 

inovasi/tindakan. Dalam penelitian ini penulis mengambil rencana untuk melakukan tindakan 

memberikan Pembinaan kepada guru- guru untuk meningkatkan kedisiplinan guru dalam 

disiplin guru dan pegawai mengikuti upacara penaikan bendera.(c) Merumusan indikator 

keberhasilan penerapan Pembinaan dalam meningkatkan disiplin guru dalam disiplin guru 

dan pegawai mengikuti upacara penaikan bendera.  

Indikator keberhasilan penerapan tindakan ini penulis tetapkan sebesar 75%, 

artinya tindakan ini dinyatakan berhasil bila 75% guru sudah mampu menggunakan Mc. 

Power point dalam pembelajaran (d) Merumusan langkah-langkah kegiatan penyelesaian 

masalah/kegiatan menghadapi tantangan/kegiatan melakukan tindakan. Pada siklus pertama 

ini, akan dilaksanakan diruang guru atau disalah satu ruangan yang mampu menampung 

semua guru yang akan dilatihkan, namun terlebih dahulu dilakukan pendataan terhadap 

guru yang memerlukan pelatihan tentang pendekatan scientific, mengidentifikasi warga 

sekolah dan atau pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelesaian 
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masalah/menghadapi tantangan/melakukan tindakan. Penulis melakukan identifikasi siapa 

saja yang dilibatkan dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penelitian ini  

Mengidenifikasi fasilitas yang diperlukan. Fasilitas atau alat bantu yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain: kertas (lembar pengamatan), alat tulis berupa balpoin, serta 

jam dinding yang ada disetiap kelas, serta rekap jumlah kehadiran dari setiap guru. 2. 

Pelaksanaan Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah ini dilaksanakan melalui beberapa 

kegiatan, antara lain: (a) membuat lembar obsevasi tingkat pemahaman guru tentang Mc. 

Power point. Pengamatan dan Evaluasi Pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti 

dengan menggunakan lembar observasi selama satu bulan (satu siklus), untuk semua guru 

yang berjumlah 12 orang. Selama pengamatan peneliti dibantu atau berkolaborasi dengan 

guru yang dipil ih. hasil kajian dari kondisi guru SDN.071063 Soroma’Asi, oleh peneliti 

meliputi: (a) kemampuan mengoperasikan komputer (b) Tingkat keterlambatan pema haman 

terhadap pendekatan scientific (c) Pemahaman dan tingkat keseriusan antosias guru 

pembelajaran Infocus sekolah untuk dipergunakan guru.  

Dari hasil pengamatan dan hasil angket yang di dapat dari siswa maka di berikan 

rincian sebagai berikut:  

Tabel Kondisi Siklus I 

No Kondisi Awal Pemahaman Guru 
Jumlah 
Guru Prosentase (%) 

1 
Jumlah guru /pegawai keseluruhan 

12 100% 

2 
Menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran 6,3 63% 

3 

Kadang menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam 
pembelajaran 7,5 75% 

4 
Tidak Pernah menggunakan Menerapkan pendekatan scientific 

dalam pembelajaran 3,4 34% 

 

Dari hasil siklus I rekapitulasi tingkat pemahaman dan penerapan guru untuk 

Menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran adalah 63% Kadang 

menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran, 75% dan tidak 

pernah menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran adalah 11%. 

Grafik kondisi guru Menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran 

berdasarkan kenyataan yang terjadi pada siklus I.  

Jumlah guru/pegawai keseluruhan adalah berjumlah 14 orang, Menggunakan 

menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran adalah 3,36 guru yakni 24%, guru 

yang hanya kadang menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran 

7,5 orang yakni 75% dan guru yang sama sekali belum menggunakan menerapkan 

pendekatan scientific adalah 3,4 orang atau 34%. Berdasarkan data diatas peneliti 

melaksanakan refleksi terhadap pelaksanaan siklus I dimana hasil yang diharapkan belum 

tercapai maka dilakukan perbaikan terhadap kelemahan atau kekurangan dari pelaksanaan 

tindakan pada siklus pertama. Refleksi dilaksanakan bersama-sama kolaborator untuk 

menentukan tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. Dari hasil refleksi dapat diambil 

suatu kesimpulan bahwa perlu pelatihan dan bimbingan khusus dari kepala sekolah terhadap 

para guru tentang cara menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalan 

pembelajaran pertemuan akan dilaksankan dengan jumlah jam tatap muka yang disesuaikan 

dengan melakukan persentase di hadapan rekan-rekan guru lainnya.  
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Siklus 2  

Siklus 2 terdiri atas beberapa tahap, sama seperti siklus 1 yaitu: (1) Perencanaan, 

(2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan dan Evaluasi, dan (4) Refleksi. 1. Perencanaan Dari hasil 

refleksi pada siklus pertama, peneliti merencanakan melakukan tindakan membimbing 

menerapkan Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran yang lebih tegas 

dibandingkan dengan siklus pertama.  

1. Melakukan sosialisasi dan menjadwalan pertemuan guru pelatihan scientific  

2. Setiap guru harus melaksanakan persentase di depan rekan-rekannya  

3. Peneliti melaksanakan pengamatan terhadap guru pembelajaran di dalam kelas.  

4. Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah pada siklus II kegiatan, antara lain  

a) Membuat lembar observasi untuk mengetahui tingkat pemahaman guru terhadap 

menerapkan pendekatan scientific  

b) Melakukan opservasi dan pengamatan saat guru melaksanakan pembelajaran 

didalam kelas 

Setelah minggu berikutnya, dilakukan rekapitulasi dari hasil pengamatan dari penulis 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran berjalan. Pada fase siklus kedua. Pengamatan dan 

evaluasi pengamatan atau observasi dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar 

observasi selama satu bulan berikutnya (satu siklus), untuk semua guru dan pegawai yang 

berjumlah 14 orang. Peneliti juga melakukan penilaian dari hasil lembar observasi untuk 

mengamati keberhasilan pembelajaran.  

Berdasarkan hasil perolehan diatas, setelah dilaksanakan siklus II, terjadi 

peningkatan yang signifikan dalam penerapan pendekatan scientific di dalam pembelaj aran 

oleh guru maka terdapat peningkatan dari siklus sebelumnya terjadi selisih peningkatan 

25% guru menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran, terdapat 

3,13% peningkatan guru kadang sudah menggunakan menerapkan pendekatan scientific 

dalam pembelajaran dan 28% menurun untuk guru yang tidak pernah menggunakan 

Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran.  

Dari hasil rekapitulasi siklus II maka terdapat peningkatan dari siklus sebelumnya 

terjadi peningkatan guru menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam 

Pembelajaran menjadi 12 orang yakni 87.50%, guru kadang sudah menggunakan 

Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran menjadi 10 orang atau 78.13% dan 

jumlah guru yang tidak pernah menggunakan, Menerapkan pendekatan scientific  dalam 

pembelajaran menurun menjadi 2 orang yakni 6,25%. Dari data ini bahwa peranan Kepala 

Sekolah memberikan bimbingan sangat signifikan dengan pelaksanaan pendekatan scientific 

dalam pembelajaran guru dalam kelas. 

PEMBAHASAN  

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini dilaksanakan dalam dua siklus. Hal  ini 

dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia, serta dengan dua siklus sudah penulis 

menanggap cukup untuk peningkatan pemahaman guru dalam menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan scientific. Dengan bimbingan dari Kepala Sekolah terjadi peningkatan 
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penggunaan pendekatan scientific dalam pembelajaran pada akhirnya dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran  

Siklus I rekapitulasi tingkat pemahaman dan penerapan guru untuk Menggunakan 

Menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran adalah 63% Kadang menggunakan 

Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran, 75% dan Tidak Pernah 

menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran adalah  34%. Setelah 

dilaksanakan refleksi maka dilaksanakan tindakan berikutnya. 

Pada Siklus II  maka terdapat peningkatan dari siklus sebelumnya terjadi  

peningkatan guru menggunakan, menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran 

menjadi 12 orang yakni 87.50%, guru kadang sudah menggunakan Menerapkan pendekatan 

scientific dalam pembelajaran menjadi 10 orang atau 78.13% dan jumlah guru yang tidak 

pernah menggunakan, menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran menurun 

menjadi 2 orang yakni 6.25%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala 

Sekolah dalam memberikan bimbingan sangat signifikan dengan pelaksanaan pembelajaran 

pendekatan scientific dalam setiap proses pembelajaran guru dalam kelas. 

Siklus I rekapitulasi tingkat pemahaman dan penerapan guru untuk Menggunakan 

Menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran adalah 63% yang Kadang 

menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran, 75% dan Tidak 

Pernah menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran adalah 34%. 

Setelah dilaksanakan refleksi maka dilaksanakan tindakan berikutnya. Siklus II maka 

terdapat peningkatan dari siklus sebelumnya terjadi peningkatan guru menggunakan 

menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran menjadi 12 orang yakni 87,50%,  

guru kadang sudah menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran 

menjadi 10 orang atau 78.13% dan jumlah guru yang tidak pernah menggunakan aturan 

yang baik. Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran menurun menjadi 2 orang 

yakni 6,25%. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala 

Sekolah dalam memberikan bimbingan sangat signifikan dengan pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran guru dalam kelas di 

SD Negeri No. 071063 Soroma’Asi Tahun Pembelajaran 2021/2022. 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil PTS dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Strategi dan pendekatan guru dalam menyampaikan materi pelajaran sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Siklus I rekapitulasi tingkat pemahaman dan penerapan 

guru untuk Menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran adalah 

63% yang Kadang menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran, 

75% dan Tidak Pernah menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam 

pembelajaran adalah 34%. Setelah dilaksanakan refleksi maka dilaksanakan tindakan 

berikutnya. Siklus II maka terdapat peningkatan dari siklus sebelumnya terjadi peningkatan 

guru menggunakan menerapkan pendekatan scientific dalam Pembelajaran menjadi 12 

orang yakni 87,50%, guru kadang sudah menggunakan menerapkan pendekatan scientific 

dalam pembelajaran menjadi 10 orang atau 78.13% dan jumlah guru yang tidak pernah 

menggunakan Menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran menurun menjadi 2 

orang yakni 6,25%.  
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Saran: 

Telah terbukti bahwa dengan bimbingan dari kepala Sekolah dapat meningkatkan 

motivasi dan kompetensi guru untuk dapat menerapkan pendekatan pembelajaran scientifik 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kepala sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru untuk diklat, 

workshop dan bimbingan penerapan scientific dalam pembelajaran.  

2. Hendaknya guru tetap belajar menerapkan pendekatan scientific dalam pembelajaran 

siswa dijadikan subjek pembelajaran interaktif 

3. Bagi peserta didik harus berpartispasi aktif dalam proses pembelajaran 
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