
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran-lampiran
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Lampiran 2 

 

Pedoman Observasi 

 

Strategi pembelajaran PAIKEM Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Di 

SD Negeri 2 Konawe Selatan 

 

No Fokus Deskripsi     Ya              Tidak 

1 1. Strategi 

Pembelajaran 

PAIKEM ( 

Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, 

Kreatif, 

Efektif, 

Menyenangka

n) 

1. Strategi pembelajaran 

PAIKEM dalam proses 

pembelajaran 

2. Guru Menggunakan Strategi 

pembelajaran PAIKEM 

Dalam Meningkatkan 

Kreativitas belajar  

 

2 2. Meningkatkan 

Kreativitas 

Belajar Siswa 

1. Guru menumbuhkan 

Kreativitas Belajar Siswa  

2. Menentukan arah atau 

perbuatan tujuan yang 

hendak dicapai 

3. Guru Menyeleksi siswa yang 

telah mencapai kkm 
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Lampiran 3 

 

Panduan Wawancara untuk kepala Sekolah 

 

  Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama kepala sekolah  : 

Kelas    : 

Hari/ tanggal wawancara : 

1. Apa yang anda ketahui tentang strategi pembelajaran PAIKEM ? 

2. Bagaimana kondisi penggunaan strategi pembelajaran PAIKEM di SD 

Negeri 2 Konawe Selatan ? 

3. Bagaimana cara para guru di sekolah ini dalam mengembangkan 

kemampuan siswa dalam proses pembelajaran ? 

4. Bagaimana cara merealisasikan diri menjadi pribadi lebih yang baik dalam 

hal ini seorang guru 

5. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penggunaan strategi 

pembelajaran PAIKEM dalam kelas ? 

6. Upaya apa saja yang dilakukan  dalam menghadapi hambatan tersebut ? 
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Lampiran 4 

 

 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

 

 

A. Tujuan 

Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan Strategi pembelajaran 

PAIKEM dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa di SD Negeri 2 

Konawe Selatan 

B. Pertanyaan Panduan 

Guru SD Negeri 2 Konawe Selatan 

 

a. Identitas 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru kelas  : 

Hari/ tanggal wawancara : 

Tempat   : 

 

b. Pertanyaan Penelitian 

 

1. Bagaimana kondisi strategi pembelajaran di SD Negeri 2 Konawe Selatan ? 

2. Sejauh mana penggunaan strategi pembelajaran PAIKEM yang ada di SD 

Negeri 2 Konawe Selatan? 

3. Bagaimana anda menggunakan strategi pembelajaran PAIKEM dalam 

proses pembelajaran? 

4. Bagaimana cara anda memahami sifat yang dimiliki anak, karena dalam 

setiap itu memiliki sifat yang berbeda ? 

5. Bagaimana cara anda mengenal anak secara perorangan ? 
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6. Bagaimana anda memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian 

belajar ? 

7. Bagaimana cara anda Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan 

belajar yang menarik? 

8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam meningkatkan 

kreativitas 

9. Bagaimana solusi yang anda lakukan dalam mengatasi  hambatan tersebut ? 

10. Apakah ada peningkatan setelah diterapkan strategi pembelajaran PAIKEM  

dalam meningkatkan kreativitas belajar siswa ? 
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Lampiran 5 

Hasil Wawancara dengan kepala sekolah  

No 
Nama 

Informan 
Pertanyaan Waktu Jawaban 

 

1. 

 

Suriyana 

,S.Pd.SD 

 

Apa yang anda 

ketahui tentang 

strategi pembelajaran 

PAIKEM ? 

 

5 April 

2017 

 

Strategi pembelajaran 

PAIKEM adalah strategi 

yang sengaja dirancang 

untuk mengaktifkan 

anak, mengembagkan 

inovasi dan kreativitas 

sehingga efektif namun 

tetap menyenangkan  

 

2.  

  

Bagaimana kondisi 

penggunaan strategi 

pembelajaran 

PAIKEM di SD 

Negeri 2 Konawe 

Selatan ? 

 

5 April 

2017 

 

penggunaan strategi 

pembelajaran PAIKEM 

saat ini masih taraf 

perbaikan. Hal ini di 

karenakan masih banyak 

siswa yang tidak sadar 

akan pentingnya belajar. 

Rasa malas masih 

menyelimuti diri mereka, 

sehingga enggan untuk 

belajar. Jadi peran siswa 

dalam proses 

pembelajaran sangatlah 

penting juga 
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3. Bagaimana cara para 

guru di sekolah ini 

dalam 

mengembangkan 

kemampuan siswa 

dalam proses 

pembelajaran ? 

8 April 

2017 

Salah satu cara yang 

kami lakukan dalam 

mengembangkan  

kemampuan berfikir 

adalah dengan 

memberikan sebuah 

tugas yang dimana 

bertujuan agar siswa 

dapat mencari solusinya 

 

4. 

  

Bagaimana cara 

merealisasikan diri 

menjadi pribadi lebih 

yang baik dalam hal 

ini seorang guru ? 

 

11 April 

2017 

 

1) Interaksionalisme 

simbiolis 

2) Pembentukan sosial 

mengenai diri sendiri 

3) Pembentukan sosial 

mengenai emosi 

4) Pembawaan diri 

5) Teori komunikasi 

mengenai identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan-hambatan 

apa saja yang 

dihadapi dalam 

penggunaan strategi 

pembelajaran 

PAIKEM dalam kelas 

? 

 

 

 

 

5 April 

2017 

 

 

 

 

 

Rasa malas, yang masih 

menyelimuti diri mereka 

sehingga mereka enggan 

untuk belajar 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya apa saja yang 

dilakukan  dalam 

menghadapi hambatan 

tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

5 April 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya yang dilakukan 

guru disekolah ini yaitu 

dengan menggunakan 

strategi pembelajaran 

PAIKEM yang baik 

dalam setiap 

pembelajaran agar siswa 

dapat mengeluarkan 

kemampuan yang ada 

dalam diriya 
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Lampiran 6 

Hasil Wawancara dengan Guru 

No 
Nama 

informan 
pertanyaan jawaban 

1.  Mastin, S.Pd.I 

(Wali kelas III) 

Bagaimana kondisi 

strategi pembelajaran 

di SD Negeri 2 

Konawe Selatan ? 

jika dilihat dari kehidupan 

sehari-hari siswa maka Strategi 

pembelajaran  saat ini masih 

kurang baik karena masih banyak 

siswa yang malas belajar 

2. Rosnawati, 

A.Ma 

(Wali kelas I) 

Sejauh mana 

penggunaan strategi 

pembelajaran 

PAIKEM yang ada di 

SD Negeri 2 Konawe 

Selatan? 

Kita sudah berupaya semaksimal 

mungkin untuk menggunakan 

strategi pembelajaran PAIKEM 

agar siswa dapat memahami 

pembelajaran yang disampaikan, 

dan insya allah kita tidak pernah 

kesulitan untuk itu. Dengan 

demikian maka diharapkan siswa 

dapat memiliki pemahaman yang 

memadai tentang materi 

pelajaran setelah mengikuti 

proses pembelajaran di dalam 

kelas 

3. Reni, S.Pd 

(Wali kelas V) 

Bagaimana anda 

menggunakan strategi 

pembelajaran 

PAIKEM dalam 

proses pembelajaran? 

- Guru melaksanakan KBM 

dengan kegiatan yang 

beragam, misalnya : Diskusi 

kelompok, memecahkan 

masalah, mencari informasi 

- Guru menggunakan alat bantu 

dan sumber belajar yang 



83 

 

tersedia 

- Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk 

mengemukakan gagasan secara 

lisan dan tulisan 

- Guru mengkaitkan kegiatan 

belajar mengajar (KBM) 

dengan pengalaman siswa 

sehari-hari 

 

4.  

 

 

 

Bagaimana cara anda 

memahami sifat yang 

dimiliki anak, karena 

dalam setiap itu 

memiliki sifat yang 

berbeda ? 

 

guru itu bukan hanya hrus bisa 

menguasai materi tetapi yag 

utama adalah seorang guru harus 

bisa memahami sifat muridnya, 

supaya kita bisa menyesuaikan 

dengan strategi pembelajaran 

yang akan kita gunakan. Sifat 

siswa itu ada yang malas, rajin, 

cepat bosan. Jadi guru harus 

mempunyai kemampuan 

psikologi anak 

 

5. 

 

Mastin, S.Pd.I 

(wali kelas III) 

 

Bagaimana cara anda 

mengenal anak secara 

perorangan ? 

 

Perbedaan cara siswa berfikir 

ketika dalam ruangan memang 

lebih menonjol, itu dikarnakan 

pengaruh dari lingkugan juga. 

Saya kasih contoh saja, waktu itu 

saya pernah berikan tugas untuk 

menggambar di kelas 3 

perindividu, dan ternyata hasil 
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gambaran setiap siswa,yah..ada 

yang bagus dan ada juga yang 

kurang. Kemudian saya 

beritahukan kepada mereka 

bahwa nilai mereka semua bagus 

dan kalau bisa lebih ditingkatkan 

lagi dalam berimajinasi supaya 

lebih kreatif, hal itu saya lakukan 

agar siswa yang nilainya kurang 

tidak merasa minder dan putus 

asa 

 

6 

 

Reni, S.Pd 

 

 

Bagaimana anda 

memanfaatkan 

perilaku siswa dalam 

pengorganisasian 

belajar ? 

 

Bagi saya, menggunakan metode 

diskusi dalam pembelajaran itu 

sangat bagus, mengapa ? karna 

selain siswa dapat bekerja sama 

dengan teman sekelompoknya, 

dia juga bisa mengimbangi cara 

berfikir temannya itu. Jadi ketika 

saya membagi kelompok, saya 

tidak menggabungkan mana yang 

pintar dan lambat berfikirnya 

 

7. 

 

Nurhayati A.Ma 

( Guru Honda) 

 

Bagaimana cara anda 

Mengembangkan 

ruang kelas sebagai 

lingkungan belajar 

yang menarik? 

 

Suatu kelas yang memiliki 

pajangan atau pameran hasil 

karya para siswa yang 

ditempelkan di dinding atau 

mading kelas, dapat menjadi 

tempat yang menarik dan 

memberikan rangsangan bagi 
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para siswa untuk belajar. Suatu 

kelas yang kosong tanpa 

pajangan dapat menjadi tempat 

yang membosankan, gersang dan 

tidak mengunggah inspirasi para 

siiswa. Pajangan akan 

bermanfaat jika berhubungan 

dengan apa sedang dipelajari dan 

merupakan hasil kerja keras para 

siswa sendiri 

 

8 

 

Tanti Indriani, 

S.Pd 

(Guru Agama) 

 

Faktor-faktor apa saja 

yang menjadi 

penghambat dalam 

meinngkatkan 

kreativitas ? 

 

Salah satu masalah yang sering 

kami dapatkan ketika dalam 

proses pembelajaran, siswa 

kurang aktif dalam bertanya dan 

cuman diam saja mungkin 

mereka merasa takut 

 

9 

 

Reni, S.Pd 

(wali kelas V) 

 

 

 

SDA 

 

Siswa - siswa di sini lumayan 

sudah bisa membuat sebuah 

karya namun belum bisa 

mengembangkannya, mereka 

cepat merasa puas jika sudah 

membuat suatu karya padahal 

karya yang mereka buat itu 

masih bisa di kembangkan  ke 

yang lebih bagus lagi 
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10 

 

Mastin, S.Pd.I 

(Wali kelas III) 

 

 

 

SDA 

 

Rutinitas yang di miliki siswa 

masih kurang, jadi kami sebagai 

guru membuat suatu kegiatan 

seperti kegiatan ekstrakurikuler 

yg dimana bisa menambah 

kemauan siswa untuk lebih 

banyak belajar 

 

11 

 

Nurhayati, 

A.Ma 

(Guru Honda) 

 

 

 

 

SDA 

 

Kemalasan memang salah satu 

faktor penghambat dalam proses 

pembelajaran, dengan adanya 

rasa malas yang ada dalam diri 

mereka membuat siswa- siswa 

menjadi malas dalam belajar dan 

cepat merasa bosan 

 

12 

 

Reni, S.Pd 

(Wali kelas V) 

 

 

SDA 

 

Ketika dalam proses 

pembelajaran kadang siswa 

mengalami masalah yang 

membuat mereka sulit untuk 

mencari jalan keluarnya, 

contohnya saja ketika dalam 

diskusi mereka sering sulit 

mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan yang guru berikan 
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13 

 

Waode Oma, 

A.Ma 

(Guru GTT) 

 

 

 

SDA 

 

Dalam meningkatkan kreativitas 

bukan hanya tugas guru di 

sekolah tetapi lingkungan juga 

menjadi penunjang bagi siswa 

karena dengan adanya 

lingkungan yang baik maka 

siswa akan mudah 

megembangkan kemampuan 

yang dia miliki 

 

12 

 

Reni, S.Pd 

(Wali kelas V ) 

 

Bagaimana solusi 

yang anda lakukan 

dalam mengatasi  

hambatan tersebut ? 

 

1. bersikap terbuka terhadap 

minat dan gagasan apapun 

yang muncul dari siswa. 

Bersikap terbuka bukan 

berarti selalu menerima 

tetapi menghargai gagasan 

2. memberi waktu dan 

kesempatan yang luas untuk 

memikirkan dan 

mengembangkan gagasan 

tersebut 

3. memberi sebanyak mungkin 

kesempatan kepada siswa 

untuk berperan serta dalam 

mengambil keputusan 
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14 

 

Reni, S.Pd 

 

Apakah ada 

peningkatan setelah 

diterapkan strategi 

pembelajaran 

PAIKEM  dalam 

meningkatkan 

kreativitas belajar 

siswa ?  

 

Memang selama ini sangat jelas 

terlihat perilaku siswa ketika 

kreativitas mereka sangat rendah, 

sehingga kami selalu 

menyampaikan kepada guru yang 

bersangkutan membantu siswa 

melalui bimbingan baik secara 

individu maupun secara 

kelompok sehingga para siswa 

dapat mengatasi kendala yang 

mereka hadapi dan dapat 

menemukan sesuatu yang 

menyangkut ilmu pengetahuan 

terutama dalam proses belajar 

mereka 
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Lampiran 7 

 

      
SD NEGERI 2 KONAWE SELATAN 

 

                                        
               Struktur komite                                                   Visi & Misi Sekolah 

 

 

struktur                D.Guru 
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    Wawancara dengan Kepala sekola    wawancara dengan wali kelas III (Mastin) 

 

 

 

             
      Wawancara dengan siswa   wawancara dengan Ibu Nurhayati  

 

 

      
 Wawancara dengan  ibu Rosnawati     wawancara dengan Rosmina (Orang tua 

siswa) 
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Proses Kegiatan Belajar Menggunakan Strategi Pembelajaran 

PAIKEM 
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 Media Yang di Gunakan Dalam Pembelajaran 
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