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RINGKASAN 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh terhadap proses 

pembelajaran di dalam lembaga pendidikan. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran yang 

tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik akan sangat membantu guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  Oleh karena itu diperlukan langkah inovatif dari guru untuk terus 

mengembangkan metode pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif. 

Penggunaan media-media pembelajaran yang berbasis online merupakan karakter pendidikan 

dewasa ini, dimana pembelajaran lebih banyak memadukan antara berbasis online dengan 

pembelajaran cara lama melalui tatap muka di kelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

melalui model pembelajaran blanded learning .  

Pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran 

secara klasikal (face to face) dengan pembelajaran secara online. Melalui pembelajaran blanded 

learning  maka terdapat beberapa perlakuan khusus terutama pada proses perkuliahan. Proses 

kuliah dengan berbasis online (daring) berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas 

secara tatap muka (luring). Kegiatan pembelajaran dengan sistem daring memerlukan strategi 

khusus dalam menyediakan materi-materi yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan analisis 

perkuliahan yang dapat dimasukan kedalam portal pembelajaran daring di Universitas Negeri 

Malang melalui Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR). 

Penelitian inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk melakukan pengembangan konten 

pembelajaran blanded learning  untuk mata kuliah supervisi pengajaran dengan metode video 

Problem Based Role Playing  (PBRP) di program studi Administrasi Pendidikan (AP) Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP). PBRP merupakan pengembangan dengan penggabungan dua model 

pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis masalah dan bermain peran. PBRP merupakan model 

baru yang dapat digunakan dalam mata kuliah supervisi pengajaran melalui kegiatan bermain peran 

yang berdasarkan permasalahan. Melalui model baru ini mahasiswa akan dilatih untuk menganilis 

permasalahan supervisi guru yang selanjutnya dianalisis dan dipecahkan melalui bermain peran. 

Diharapkan dengan model ini mahasiswa akan terlatih untuk memecahkan masalah dan memiliki 

pengalaman secara langsung melalui bermain peran. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) yang dilakukan 

sesuai dengan tahapan menurut Borg and Gall (1989). Penelitian diawali dengan analisis potensi 

dan masalah. Produk yang dikembangkan akan melewati tahap uji coba. Pada tahap ini akan 

dikembangkan video untuk konten blanded learning  matakuliah supervisi pengajaran dengan 

model PBRP untuk diuji validasi dan uji coba terbatas. 

Luaran dari penelitian ini adalah pengembangan inovasi belajar berupa video bahan ajar 

untuk materi matakuliah supervisi pengajaran yang dapat di upload di SIPEJAR, sintak dalam 

model PBRP pada matakuliah supervisi pengajaran, dan video implementasi blanded learning  

matakuliah Supervisi Pengajaran dengan model PBRP. 

 

Kata Kunci: Blanded learning , Problem Based Role Playing, Supervisi Pengajaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemilihan model pembelajaran merupakan faktor penting terhadap kesuksesan 

pencapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan model 

pembelajaran dikelas menjadi sangat penting dalam rangka menciptakan proses belajar yang 

efektif. Sesuai dengan pandangan teori interaksional mendefinisikan pembelajaran sebagai 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang terdapat di dalam 

lingkungan belajar. Proses belajar dianggap memiliki kualitas baik apabila terjadi proses 

interaksi yang bersifat multi arah, yakni antara guru dengan peserta didik, peserta didik 

dengan peserta didik, peserta didik dengan lingkungan belajar, serta peserta didik dengan 

sumber belajar (Nurdyansyah dan Eni Fariyatul Fahyuni, 2016). 

Pembelajaran pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut 

adanya langkah inovatif yang dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang dapat 

digunakan dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Pembelajaran pada saat ini bukan hanya 

pembelajaran seperti era klasik dimana peran guru lebih domininan dibandingkan dengan 

siswa. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya 

(peer mediated instruction). 

Menurut the National Science Education Standards (National Research Council, 1996) 

dalam proses pembelajarannya, semua siswa harus terlibat penyelidikan aktif dengan 

mengajukan pertanyaan, perencanaan investigasi, mengumpulkan data, menggunakan 

pengetahuan secara ilmiah untuk memahami data hasil pengamatan, dan 

mengkomunikasikan hasil temuannya (Josephine Oliha, 2015).  Selain keterlibatan aktif 
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peserta didik juga diperlukan pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar karena 

dapat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan masalah. Pembelajaran 

yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu menciptakan keaktifan serta 

kebermaknaan bagi peserta didik, sehingga apa yang dipelajari bukan hanya sebatas pada 

transfer pengetahuan (knowledge transfer), tatapi juga terjadinya proses transfer sikap (value 

transfer).  

Pada realitanya masih dijumpai pola-pola pembelajaran yang hanya menekankan pada 

pemahaman tentang konsep saja, sehingga mahasiswa kurang mampu menggunakan konsep 

tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep, 

bahkan sampai kurang mampu menentukan masalah dan merumuskannya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah kajian dan pengembangan proses 

pembelajaran yang mampu menemukan cara terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep 

atau materi-materi yang diajarkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat 

menggunakan dan mengingat lebih lama konsep atau materi-materi tersebut.  

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk 

pembelajaran proses berpikir tingkat tinggi yang sangat cocok digunakan pada proses 

pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran ini membantu mahasiswa untuk memproses 

informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri 

tentang dunia sosial dan sekitarnya. Melalui pembelajaran ini mahasiswa dituntut untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks untuk dapat menganalisis 

permasalahan-permasalahan yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan analisis dan 

diskusi untuk merancang alternatif pemecahan masalah melalui pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran berbasis masalah masih perlu dilakukan pengembangan sehingga 

mahasiswa tidak hanya mampu untuk menganalisis permasalahan dan memecahkan 
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permasalahan secara konseptual tetapi juga mampu untuk secara langsung terampil dan 

memiliki pengalaman dalam memecahkan permasalahan. Salah satu pendekatan model 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa adalah dengan 

menggunakan model bermain peran (role playing). Model pembelajaran role playing untuk 

proses pembelajaran di kelas bisa menjadi pengalaman yang berguna bagi dosen dan 

mahasiswa dan akan meningkatkan pembelajaran (Greenberg, E. and Miller, 1991). 

Penelitian yang dilakukan oleh Armstrong (2003) memberikan kesimpulan bahwa 

model pembelajaran role playing proses pembelajaran bukan hanya sebatas pada transfer 

pengetahuan tetapi juga akan terjadi proses transfer pengalaman kepada mahasiswa 

(Armstrong, 2003).  Model role playing dapat memancing pikiran dan perasaan untuk 

berpikir menghubungkan ide dan pengalaman bersama-sama dengan membuat koneksi logis, 

dan cenderung impersonal. Perasaan melibatkan menimbang manfaat relatif dari nilai-nilai 

dan sikap dari kedua individu dan kelompok (Yehuda Baruch, 2006). 

Pentingnya menciptakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap kritis 

mahasiswa untuk dapat berkolaborasi dengan sesama dan kemampuan menganalisis, 

memecahkan masalah serta memberikan pengalaman pada mahasiswa sehingga 

pembelajaran lebih bermakna. Berdasarkan pandangan tersebut maka perlu adanya 

pengembangan model yang mampu memadukan kedua model pendekatan tersebut. 

Penggabungan kedua model tersebut dinamakan sebagai model pembelajaran bermaian 

peran berbasis masalah (problem based role playing) (Errington, 1997). Model pembelajaran 

bermaian peran berbasis masalah bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran aktif dan 

kolaboratif sehingga dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Selain itu penggabungan 

kedua model tersebut melalui problem based role playing dapat melatih keterampilan dan 

pengalaman bagi mahasiswa dalam memecahkan masalah yang disesuaikan dengan materi 
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perkuliahan. 

Dengan model pembelajaran bermaian peran berbasis masalah diharapakan bisa 

meningkatkan pemahaman materi perkuliahan, khususnya dalam matakuliah Supervisi 

Pengajaran di Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UM. Strategi yang dapat ditempuh 

adalah kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing kelompok itu 

ditugaskan melakukan riset sederhana dalam merumuskan permasalahan-permasalahan yang 

ada di lembaga pendidikan untuk kemudian dievaluasi dan didiskusikan kembali di dalam 

kelas dan dicarikan solusi dari permasalahan tersebut melalui model bermain peran (role 

playing).  Melalui Model pembelajaran bermaian peran berbasis masalah mahasiswa dapat 

memperagakan atau berperan sebagai supervisor dan guru yang merupakan komponen utama 

dalam kegiatan supervisi pengajaran.  

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan supervisi pengajaran yang selanjutnya dibuat alternatif pemecahan 

masalah melalui pembuatan produk video bermain peran yang dapat dijadikan bahan kajian 

diskusi dalam sistem perkuliahan berbasis online melalui SIPEJAR. Pemanfaatan SIPEJAR 

merupakan sebagai salah satu ciri pembelajaran dengan model blanded learning  yang 

memadukan sistem online dan offline.  

Pemanfaatan SIPEJAR sebagai sistem pembelajaran penting dilakukan untuk 

memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka tujuan pengembangan inovasi belajar ini adalah mengembangkan blanded 

learning  matakuliah supervisi pengajaran dengan model pembelajaran bermaian peran 

berbasis masalah (problem based role playing) di jurusan AP FIP UM. 
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B. Luaran dan Spesifikasi Produk 

Luaran dari program pengembangan inovasi belajar ini berupa video bahan ajar untuk 

materi matakuliah supervisi pengajaran, sintak dalam model Problem Based Role playing 

(PBRP) pada blanded learning  matakuliah supervisi pengajaran, dan video implementasi 

blanded learning  matakuliah supervisi pengajaran dengan model PBRP. 

Nilai inovasi dari PBRP adalah model yang secara komprehensif mengadaptasi dan 

mengintegrasikan strategi terbaik dari dua model pendekatan, yaitu pendekatan problem 

based learning dan pendekatan role playing dengan pedoman untuk mendorong peserta 

kuliah melalui pemecahan masalah secara nyata dan aktual, serta melatih pengalaman 

mahasiswa dalam proses pembelajaran dikelas melalui aktivitas bermain peran. 

Adapun luaran spesifikasi produk pegembangan pembelajaran adalah: 

1. video bahan ajar untuk materi matakuliah Supervisi Pengajaran yang dapat digunakan 

untuk bahan diskusi dan kajian bagi mahasiswa dalam perkuliahan supervisi 

pengajaran melalui SIPEJAR pada aktifitas asyncronus. Adapun video bahan ajar ini 

terdiri dari 8 video materi-materi teknik-teknik supervisi pengajaran yang dibuat oleh 

mahasiswa sebagai implementasi dari model Problem Based Role playing (PBRP). 

2. Sintak dalam model Problem Based Role playing (PBRP) matakuliah supervisi 

pengajaran yang berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara 

Pembelajaran (SAP), media sumber belajar, perangkat penilaian, lembar kegiatan 

mahasiswa, dan materi pembelajaran/modul. 

3. Satu video implementasi pembelajaran dengan model Problem Based Role playing 

(PBRP) yang dipadukan dengan proses perkuliahan asinkronus SIPEJAR matakuliah 

supervisi pengajaran yang disertai narasi berupa teks. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Model Pembelajaran Blanded learning  

 

Pembelajaran dengan model blended learning merupakan bentuk pembelajaran 

yang mengintegrasikan  pengajaran tradisional secara tatap muka (face to face) dengan 

pengajaran yang dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) (Sari, 2013). Ciri 

khas dari proses perkuliahan secara online memerlukan strategi khusus dalam 

menyediakan sarana komunikasi atau interaksi baik antara mahasiswa dengan dosen 

maupun antar mahasiswa itu sendiri. Setidaknya ada dua jenis komunikasi yang 

digunakan dalam pembelajaran berbasis online yaitu komunikasi sinkron dan asinkron. 

Beberapa saluran yang dipergunakan dalam komunikasi sinkron antara lain chat dan 

video conference (Thorne, 2003). 

 Pembelajaran dengan sistem online (daring) yang menggunakan komunikasi 

sinkron dilakukan dengan alasan tertentu seperti video conference dilakukan karena ingin 

langsung belajar pada seorang dosen yang ahli pada bidang tertentu yang tidak dapat 

dilakukan secara langsung (Alebaikan & Troudi, 2010). Komunikasi dalam pembelajaran 

daring yang termasuk kategori asinkron dimana dosen dan mahasiswa tidak harus pada 

satu kelas tertentu dan tidak harus pada waktu yang sama. Dosen bisa memberikan atau 

men share materi dalam bentuk soft file (Word, Pdf, PPT, dan Video), kemudian dosen 

membuka diskusi dalam forum seperti pada media sosial. Mahasiswa bebas memberikan 

komentar (Muhammad Sulistiono, 2019). 

Saat ini program blanded learning  yang berkembang adalah penggabungan dari 

satu atau lebih dimensi berikut ini (Hendrayati, 2013): 
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1) Perkuliahan face to face.  

Perkuliahan face to face merupakan sistem perkuliahan yang dilakukan secara 

tatap muka melalui kegiatan perkuliahan di dalam kelas, diskusi langsung dalam sebuah 

seminar atau workshop, kegiatan praktikum di laboratorium, mentoring pembelajaran 

ataupun kegiatan on job training. Kegiatan perkuliahan dengan face to face seperti ini 

meliputi penyampaian materi melalui perkuliahan tatap muka, diskusi presentasi, latihan 

atau praktik dan ujian yang dilaksanakan secara langsung kepada mahasiswa (Thorne, 

2003). 

2) Synchronous virtual collaboration.  

Model Synchronous virtual collaboration merupakan salah satu bentuk pengajaran 

yang bersifat kolaboratif melalui kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa yang 

disampaikan pada waktu yang sama. Bentuk kegiatan kolaborasi ini dilaksanakan dengan 

memanfaatkan instant messaging atau chat.  

3) Asynchronous virtual collaboration.  

Model Asynchronous virtual collaboration merupakan salah satu format 

pengajaran yang bersifat kolaboratif yang melibatkan interaksi antara dosen dan 

mahasiswa yang disampaikan pada waktu yang berbeda fasilitas yang digunakan dalam 

aktivitas belajar ini adalah online discussion board atau forum diskusi dan e-mail. 

4) Self-pace asynchronous.  

Model Self-pace asynchronous merupakan model belajar mandiri dalam waktu 

yang berbeda dimana mahasiswa dapat mempelajari materi yang diberikan dosen dalam 

bentuk modul bahan ajar ataupun mengerjakan tugas dan latihan secara online. Selain itu 

melalui self-pace asynchronous mahasiswa dapat mempelajari materi-materi perkuliahan 

dengan cara link ke sumber-sumber ajar lainnya. 
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B. Konsep Model Problem Based Learning 

 Pendekatan model pembelajaran berbasis masalah (PBM)/Problem Based 

Learning (PBL) berkaitan dengan penggunaan inteligensi dari dalam diri individu yang 

berada dalam sebuah kelompok orang, atau lingkungan untuk memecahkan masalah yang 

bermakna, relevan, dan kontekstual. Pembelajaran berbasis masalah adalah seperangkat 

model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan 

ketrampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri  (Nurdyansyah dan Eni 

Fariyatul Fahyuni, 2016). Pelajaran dan pembelajaran berbasis masalah memiliki tiga 

karakteristik yang digambarkan dalam Paul Eggen & Don Kauchak berikut ini (Eggen, 

2012): 

 
 

Gambar 2.1. Karakteristik Pendekatan PBM 
 

Gambar di atas menjelaskan, yakni: Pertama, pelajaran berawal dari masalah dan 

memecahkan masalah adalah fokus pelajarannya. Kedua, siswa bertanggung jawab untuk 

menyusun strategi dan memecahkan masalah. Ketiga, guru menuntun upaya siswa 

dengan mengajukan pertanyaan dan memberi dukungan pengajaran lain saat siswa 

berusaha memecahkan masalah. Karakteristik ini penting dan menuntut ketrampilan serta 

pertimbangan yang professional untuk memastikan kesuksesan pelajaran.  Kurikulum 

PBM membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang 

hayat dalam pola piker yang terbuka, refleksi, kritis, dan belajar aktif. Kurikulum PBM 
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memfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, komunikasi, kerja kelompok dan 

keterampilan interpersonal. 

Masalah dapat mendorong keseriusan, inkuiri, dan berpikir dengan cara yang 

bermakna dan sangat kuat (powerfull). Pendidikan memerlukan perspektif baru dalam 

menemukan berbagai permasalahan dan cara memandang suatu permasalahan. Berbagai 

terobosan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil ketertarikan terhadap 

masalah. Pada umumnya pendidikan dimulai adanya ketertarikan dengan masalah, 

dilanjutkan dengan menentukan masalah, dan penggunaan berbagai dimensi berpikir. 

Studi kasus Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM), meliputi: 1) penyajian 

masalah; 2) menggerakkan inkuiri; 3) langkah-langkah PBM, yaitu analisis inisial, 

mengangkat isu-isu belajar; literasi kemandirian dan kolaborasi pemecahan masalah, 

integrasi pengetahuan baru, penyajian solusi dan evaluasi. Alur proses Pembelajaran 

Berbasis Masalah pada gambar 2.2 berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Alur Proses PBM 

 

C. Konsep Model Role Playing 

Pembelajaran bermain peran (role playing) merupakan pembelajaran efektif yang 

melibatkan mahasiswa untuk dapat berperan aktif melibatkan dirinya untuk berperan 

 

 

Belajar Pengarahan Diri 

Belajar Pengarahan Diri 

Belajar Pengarahan Diri 

Belajar Pengarahan Diri 
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sesuai dengan tema-tema pembelajaran (Anggraeni, 2018). Penggunaan model 

pembelajaran role playing akan dapat menciptakan suasana baru yang tidak 

membosankan di kelas karena mahasiswa akan secara aktif bermain peran, sementara itu 

dosen dapat menganalisis perilaku mahasiswa dalam setiap kesempatan pembelajaran 

bermain peran(Kencana Sari, 2018). 

Model pembelejaran role playing dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi. 

Dimensi pertama yaitu interaktivitas dosen, dimensi ini berkaitan dengan tingkat 

keterlibatan kelas, di mana pengajaran sepenuhnya delakukan secara interaktif dan 

melibatkan partisipasi yang tinggi bagi mahasiswa. Landasan teoritis untuk ini 

didasarkan pada Kolb (1984), yang menempatkan interaksi dan aktivitas sebagai elemen 

dasar dalam proses pembelajaran. Dimensi kedua adalah 'berpikir' (kognitif) vs perasaan 

(afektif) (Errington, 1997). 

Pembelajaran dengan model role playing menjadi salah satu model pembelajaran 

aktif yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dengan cara memberikan kesempatan untuk memerankan subjek-subjek 

yang menjadi bahan bahasan atau materi pembelajaran di dalam kelas (Setiawati, 2016). 

Pembelajaran dengan model role playing dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

untuk 1) mengeksplorasi perasaan mahasiswa, 2) mentransfer dan mewujudkan mengenai 

perilaku, nilai, dan persepsi mahasiswa, 3) mengembangkan keterampilan pemecahan 

masalah dan tingkah laku, 4) mengeksplorasi materi pembelajaran dengan cara yang 

berbeda (Sinanglingtyas, 2013). Dalam pembelajaran role playing terdapat empat aspek 

umum yang digunakan diantaranya sintak, sistem sosial, tugas/peran guru, dan pengaruh 

model (Mawardi, 2018). Sintak pada model role playing meliputi: 1) pemanasan, 2) 

memilih pemain, 3) menata atau menentukan tempat 4) memainkan peran, 5) diskusi dan 
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evaluasi, 6) berbagi pengalaman dan kesimpulan. Sistem sosial merupakan relasi antara 

dosen dan mahasiswa, peran dosen memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan, 

membimbing mahasiswa dalam aktivitas bermain peran.  

 

D. Konsep Model Problem Based Role playing (PBRP) 

 

Model pembelajaran melalui Problem Based Role playing (PBRP) merupakan 

model pengembangan yang memadukan dua model pembelajaran aktif yaitu model 

problem based dan role playing. Melalui pengembangan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dan efektifitas pembelajaran mahasiswa. Melalui PBRP ini 

berusaha untuk menciptakan proses pembelajaran aktif yang dapat melatih mahasiswa 

untuk berfikir menganalisis permasalahan kemudian memecahkan masalah tersebut 

melalui kajian teoretis dan dipraktekan dalam bentuk bermain peran. Dengan PBRP ini 

maka mahasiswa bukan hanya paham secara teori namun dilatih untuk terlibat langsung 

sebagai subjek dalam memecahkan masalah tersebut, dengan begitu mahasiswa akan 

medapatkan pengalaman dan merasakan seperti apa yang menjadi bahasan dalam 

permasalahan yang dikaji. 

Menurut Baruch (2006) melalui metode pembelajaran bermain peran, maka 

mahasiswa menjadi terlibat dan menjadi bagian dari materi-materi yang menjadi kajian. 

Partisipasi aktif melalui bermain peran dalam pembelajaran menunjukan hasil yang 

efektif dalam proses pembelajaran terutama untuk membangun pengalaman belajar 

mahasiswa. Melalui penelitiannya Baruch menjelaskan bahwa model ini 

menggeabungkan beberapa dimensi yang melibatkan antara fikiran dan perasaan. Secara 

umum keempat dimensi ini dapat dilihat dalam bentuk  kuadran seperti gambar 2.3 di 

bawah ini (Yehuda Baruch, 2006): 
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Gambar 2.3. Kuadran model pembelajaran role playing 

 

 Dalam Implementasi model PBRP memerlukan pedoman yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk dapat mengkonsep sistem pembelajaran yang 

otentik yang memerlukan pemikiran yang kritis, kreatif dan handal dalam memecahkan 

permasalahan. Pedoman penerapan PBRP dibagi dalam dua kategori yaitu pedoman 

komprehensif dan aktivitas proses.  

Pedoman komprehensif merupakan pedoman umum yang digunakan sebagai dasar 

dan diimplementasikan dalam keseluruhan proses, sedangkan aktivitas proses terbatas 

pada fase tertentu dari proses pemecahan masalah dan bermain peran. Pandangan  dasar 

yang pada metode PBRP  ini adalah bahwa lingkungan pembelajaran yang ideal adalah 

pembelajaran yang dapat menciptakan kerja sama antar mahasiswa yang dapat 

memancing dan menumbuhkan sikap berfikir kritis, mampu menganalisis permasalahan 

dan mencari pemecahan atas permasalahan dengan cara mengintegrasikan antara 

penguasaan materi konseptual dengan pengalaman nyata melalui bermain peran secara 

langsung di dalam kelas yang dikembangkan dengan perpaduan blanded learning  yaitu 
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memadukan media online melalui video-vedeo praktek bermain peran dan memecahkan 

masalah dan juga melalui pertemuan tatap muka di kelas.  

 

E. Penerapan Model Problem Based Role playing (PBRP) 

Pedoman aktivitas proses merupakan pedoman khusus model PBRP yang 

digunakan sebagai rambu-rambu dalam proses pembelajaran. Adapun sintak dari PBRP 

adalah: 

1) Persiapan (Preparing); pada tahap ini dosen memberikan arahan kepada mahasiswa 

untuk membekali materi-materi awal dan menjelaskan CPL serta memberikan arahan 

dan motivasi kepada mahasiswa untuk menumbuhkan semangat bekerjasa sama dan 

bersikap  kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kajian. pada 

tahap ini dosen juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membentuk 

kelompok-kelompok secara proporsional, setelah kelompok terbentuk mahasiswa 

diberikan waktu untuk berdiskusi dan menentukan tugas masing-masing setiap 

anggota kelompok. 

2) Analisis permasalahan (Problems Analyse), pada tahap ini didahului dengan  

mengidentifikasi pokok pembelajaran dan tujuan, memberi gagasan solusi persiapan 

awal, melakukan kajian teori dan analisis langsung ke lapangan (sekolah) untuk 

melakukan identifikasi permaslahan dan menganalisis temuan serta merancang 

pemecahan masalah 

3) laporan temuan permasalahan dan merancang desain pemecahan masalah yang 

akan digunakan (Problems Finding and Problems Solving), pada tahap ini 

mahasiswa menentukan satu focus permasalahan dan merancang alternatif 

pemecahan masalah sesuai dengan fokus permasalahan yang dipilih. 
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4) Pembagian peran (Division of roles), pada tahap ini mahasiswa melakukan 

pembagian peran untuk setiap anggota kelompok dan menentukan tempat untuk 

pembuatan produk pembelajaran bermain peran. 

5) Diskusi dan evaluasi (Discussion and evaluation), pada tahap ini disajikan tentang 

produk video pembelajaran bermain peran yang dihasilkan dari temuan-temuan 

permasalahan yang terdapat dilapangan (sekolah) untuk dijadikan bahan kajian atau 

diskusi di kelas serta bahan evaluasi dari alternatif pemecahan permasalahan yang 

telah dipilih, video bahan kajian ini sebelumnya telah diunggah kedalam SIPEJAR 

untuk review dan dianalisis oleh seluruh mahasiswa. 

6) Berbagi pengalaman dan kesimpulan (Share experience and conclusions), pada 

tahap ini setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman 

selama memainkan peran dan memberikan kesimpulan tentang materi sesuai dengan 

tema yang dipilih. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian inovasi pembelajaran (INOBEL) pada mata kuliah supervisi 

pengajaran di jelaskan sebagai berikut: 

1) Mengembangkan media pembelajaran berbasis digital berupa 8 video teknik supervisi 

pengajaran sebagai implementasi model Problem Based Role playing (PBRP). 

2) Mengembangkan sintak Model Problem Based Role playing (PBRP) matakuliah 

supervisi pengajaran yang berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan 

Acara Pembelajaran (SAP), media sumber belajar, perangkat penilaian, lembar 

kegiatan mahasiswa. 

3) Mengembangkan Video Implementasi model Problem Based Role playing (PBRP) 

matakuliah supervisi pengajaran yang disertai narasi berupa teks. 

 

B. Mafaat Penelitian 

Hasil penelitian Inovasi Pembelajaran (INOBEL) dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1) Memberikan model pembelajaran baru yang dapat diterapkan pada perkuliahan 

secara blanded learning dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

2) Pengembangan video bahan ajar digital berupa simulasi supervisi pengajaran dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan ajar tambahan pada mata kuliah supervisi pengajaran. 

3) Video sintak simulasi model Problem Based Role playing (PBRP) dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam implementasi PBRP bagi pengajar yang ingin mencoba 

melaksanakan perkuliahan dengan model PBRP. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang bersifat 

analisis kebutuhan. Menurut Borg and Gall  (Sugiyono, 2011) dalam bidang pendidikan. 

penelitian dan Pengembangan (research and development) merupakan metode Penelitian 

yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang 

digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Pengembangan inovasi pembelajaran 

blanded learning  dengan model Problem Based Role playing (PBRP) mengacu kepada 

langkah-langkah pengembangan menurut Borg dan Gall (1989), yang dimodifikasi dan 

disederhanakan menjadi: (1) analisis permasalahan; (2) pengembangan produk (draf I); 

(3) uji produk (draf I); (4) revisi produk (draf I); (5) validasi produk (draf II); dan (6) 

produk akhir (Final). 

Obyek penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Penelitian diawali dengan analisis teori-

teori yang relevan dan study pendahuluan untuk menganalisis permasalahan. Selanjutnya 

dilakukan penelitian pengembangan sehingga akan menghasilkan produk awal (draft 1). 

Produk awal berupa sintak dan video ajar (draft 1) blanded learning  matakuliah supervisi 

pengajaran dengan model PBRP akan melewati tahap uji coba terbatas dan validasi oleh 

ahli. Dari proses uji coba terbatas dan validasi oleh ahli selanjutnya dilakukan perbaikan 

dan penyempurnaan produk sintak dan video ajar (draft 2). Terakhir setelah produk telah 

direvisi  maka produk siap untuk di implementasikan. 

Rancangan pengembangan model PBRP ini disusun oleh peneliti secara sistematis 
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tahapan demi tahapan dalam bentuk alur kerja dalam rangka memudahkan peneliti untuk 

melaksanakan proses penelitian pengembangan. Kegiatan tahapan tersebut mulai dari 

studi pendahuluan sampai dengan tersusunnya produk akhir pengembangan, yakni dalam 

penelitian ini adalah video blanded learning matakuliah supervisi pengajaran dengan 

model PBRP. Adapun rancangan pengembangan dapat dilihat pada pada Gambar 3.1. 

 

  
Gambar 3.1 Rancangan Pengembangan Model Problem Based Role playing (PBRP). 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan lembar validasi. 

Angket digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran matakuliah 

supervisi pengajaran dengan model PBRP. Lembar validasi produk digunakan untuk 

menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Indikator kelayakan video pembelajaran 

menyangkut komponen kelayakan isi sesuai dengan materi perkuliahan supervisi 

pengajaran, komponen bermain peran yang dimuat dalam video serta komponen kualitas 

video yang dihasilkan. 

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah 

melalui deskriptif kuantitatif. Data-data yang dihasilkan dari sebaran instrumen angket 

mahasiswa dianalisis menggunakan formula stanfive (Gunawan, 2013). Rumus stanfive 

Analisis Permasalahan
Pengembangan Desin 

Produk Sintak & Video 
Ajar  (Draft 1)

Uji ahli dan Uji coba terbatas

Revisi Sintak & Video 
Ajar 

(Draft 2)

Uji Produk  

(Validasi) 

Sintak dan Video Bahan Ajar 

(Draft Final)

Implementasi produk
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ini digunakan untuk dapat mendeskripsikan permasalahan pembelajaran seperti 

ditampilkan pada Tabel 3.1. Kategori disetiap item pernyataan digunakan untuk 

menggambarkan setiap item pernyataan melalui rerata nilai setiap pernyataan yang 

ditentukan dengan jumlah nilai item dibagi jumlah responden. 

Tabel 3.1. Rumus Stanfive untuk Deskripsi Permasalahan Pembelajaran 

No Formula Rumus Kategori 

1 ( X  + 1,5 DS) < X Sangat baik 

2 ( X  + 0,5 DS) < X < ( X  + 1,5 DS) Baik 

3 ( X  - 0,5 DS) < X < ( X  + 0,5 DS) Cukup baik 

4 ( X  - 1,5 DS) < X < ( X  - 0,5 DS) Kurang baik 

5 X < ( X  - 1,5 DS) Tidak baik 

Sumber: (Wiyono, & Sunarni., 2009) 

 

Selanjutnya dilakukan analisis untuk melihat rerata nilai setiap item pernyataan 

dibandingkan dengan rerata nilai semua item pernyataan menggunakan ketentuan: (1) 

jika rerata nilai item pernyataan > rerata nilai semua item pernyataan, maka berarti item 

pernyataan tersebut termasuk dalam kategori tinggi (T); dan (2) jika rerata nilai item 

pernyataan ≤ rerata nilai semua item pernyataan, maka berarti item pernyataan tersebut 

termasuk dalam kategori rendah (R). Setiap item pernyataan yang berkategori tinggi 

merupakan jabaran indikator variabel yang harus dipertahankan, sedangkan butir soal 

yang berkategori rendah merupakan jabaran indikator variabel yang harus ditingkatkan. 

Item pernyataan yang termasuk dalam kategori rendah merupakan indikasi permasalahan 

pembelajaran yang dilaksanakan. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai produk yang 

dikembangkan layak digunakan atau tidak adalah dengan  analisis deskriptif melalui 

formula stanfive (Gunawan, 2013) .Melalui rumus stanfive digunakan untuk menentukan 

kelayakan produk seperti ditampilkan pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2. Rumus Stanfive untuk Menentukan Kelayakan Produk 

No Formula Rumus Kategori 

1 ( X  + 1,5 DS) < X Sangat layak 

2 ( X  + 0,5 DS) < X < ( X  + 1,5 DS) Layak 

3 ( X  - 0,5 DS) < X < ( X  + 0,5 DS) Cukup layak 

4 ( X  - 1,5 DS) < X < ( X  - 0,5 DS) Kurang layak 

5 X < ( X  - 1,5 DS) Tidak layak 

Sumber: (Wiyono, & Sunarni., 2009) 

 

B. Tugas Tim Pengusul  

Pelaksanaan penelitian pengembangan inovasi pembelajaran ini dilakukan secara 

tim. Adapun susunan tim peneliti terdiri dari ketua tim peneliti, anggota peneliti yang 

terdiri dari dosen dan mahasiswa. Secara khusus tugas masing-masing dijabarkan dalam 

tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Rincian Tugas Tim Penelitian Pengembangan Inovasi Pembelajaran 

 

No Personalia 
Bidang 

Keahlian 

Alokasi 

waktu 

(jam/mi

nggu) 

Rincian Tugas 

1 Ketua Pengembang 

Dedi Prestiadi, S.Pd.I, M.Pd 

Manajemen 

Pendidikan 

10 Proposal 

Pengembangan produk 

Laporan 

2 Anggota Pengembang 1 

Dr. Hj. Maisyaroh, M.Pd 

Manajemen 

Pendidikan 

8 Pengembangan produk 

uji ahli 

3 Anggota Pengembang 1 

Wildan Zulkarnain, S.Pd, M.Pd 

Manajemen 

Pendidikan 

8 Pengembangan produk  

implementasi produk 

4 Anggota Pengembang 2 

Ahmad Nurabadi, S.Pd, M.Pd 

Manajemen 

Pendidikan 

8 Pengembangan produk 

uji coba produk 

Revisi produk 

5 Anggota Pengembang 3 

Prof. Dr. Imran Arifin 

Manajemen 

Pendidikan 

8 Pengembangan produk 

uji Ahli 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Video Bahan Ajar Berupa 8 Video Teknik Supervisi Pengajaran Sebagai Implementasi 

Model Problem Based Role Playing (PBRP). 

Hasil penelitian pengembangan ini adalah berupa 8 video teknik supervisi pengajaran 

yang dihasilkan dari implementasi PBRP Adapun 8 video teknik supervisi terdiri atas: 

1. Video bermain peran tentang teknik supervisi klinis dengan pendekatan kolaboratif 

2. Video bermain peran tentang teknik supervisi individual melalui percakapan pribadi 

3. Video bermain peran tentang teknik supervisi kelompok melalui MGMP 

4. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui orentasi guru baru 

5. Video bermain peran tentang teknik supervisi kelompok melalui rapat guru 

6. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui observasi kelas dengan 

pendekatan direktif 

7. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalu teknik menilai diri 

sendiri (self evaluation) 

8. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui demonstrasi mengajar 

Delapan video bahan ajar yang berisi 8 video bermaian peran (role playing) kemudian 

diuji oleh para ahli (expert) yang terdiri dari dua ahli yaitu: ahli pertama menilai tentang 

komponen kelayakan isi sesuai dengan materi perkuliahan supervisi pengajaran, komponen 

bermain peran yang dimuat dalam video, dan ahli dua menilai tentang komponen kualitas 

video. Video draft 1 tersebut  disimpan pada link: https://bit.um.ac.id/Draft1_Bahanajar 

sebagai hasil produk draft 1 untuk dapat dinilai oleh ahli. 

Adapun penilaian dari para ahli untuk produk draft 1 video bermain peran sebagai bahan 

https://bit.um.ac.id/Draft1_Bahanajar
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ajar mata kuliah supervisi pengajaran adalah sebagai berikut: 

Tabel.4.1 Penilaian Ahli untuk video Bahan Ajar draft 1 

No Draft 1 Video Ahli 1 Ahli 2 

1 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi klinis dengan 

pendekatan kolaboratif 

 Perlu ditambahkan 

penjelasan teknik supervisi 

yang dipilih dalam bermain 

peran 

 Tambahkan tata urutan atau 

langkah dalam setiap teknik 

yang dipilih 

 

 Kualitas video di tingkatkan 

 Musik pengantar masih 

terlalu kencang 

 Perbaikan kualitas gambar 

video 
2 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individual 

melalui percakapan pribadi 

3 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi kelompok 

melalui MGMP 

4 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalui orentasi guru baru 

5 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi kelompok 

melalui rapat guru 

6 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalui observasi kelas dengan 

pendekatan direktif 

7 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalu teknik menilai diri 

sendiri (self evaluation) 

8 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalui demonstrasi mengajar 

 

Selanjutnya setelah proses penilaian oleh ahli dan memberikan masukan-masukan 

tentang video pembelajaran supervisi pengajaran, maka dilakukan revisi atau perbaikan video 

sesuai dengan saran ahli. Adapun video hasil revisi ini kemudian dijadikan sebagai video 

produk draft final yang dapat dilihat pada link: https://bit.um.ac.id/Draft2_Bahanajar 

Setelah dihasilkan produk video revisi sebagai draft 2, maka selanjutnya dilakukan  

analisis melalui angket validasi instrument media terhadap video bahan ajar mata kuliah 

supervisi pengajaran dari para ahli untuk 8 video masing-masing terdiri dari 20 item 

pertanyaan dengan skala 4, dengan nilai minimal 8x20x1= 160 dan nilai maksimal 8x20x4= 

640. Hasil validasi terhadap produk video draft 2 menunjukan bahwa video produk bermain 
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peran untuk pembelajaran supervisi pengajaran dinyatakan BAIK oleh ahli pertama dan ahli 

kedua. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Validasi Ahli untuk Keseluruhan Video Bahan Ajar Draf 2 

No Arti Range 
Expert 

Jumlah % 

1 Tidak Baik 160-280 0 0 

2 Kurang Baik 281-400 0 0 

3 Cukup Baik 401-520 0 0 

4 Baik 521-640 2 100 

Jumlah 2 100 

 

Selain melakukan validasi, ahli juga memberikan masukan secara tertulis tentang produk 

draft 2 video bermain peran sebagai bahan ajar supervisi pengajaran. Adapun masukan tertulis 

dari ahli sebagai berikut: 

Tabel.4.3 Penilaian Ahli untuk video Bahan Ajar draft 2 

No Draft 1 Video Ahli 1 Ahli 2 

1 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi klinis dengan 

pendekatan kolaboratif 

 Video secara keseluruhan 

sudah baik, pengantar video 

sudah bagus memuat 

penjelasan teknik yang 

digunakan. 

 Komponen bermain peran 

juga sudah bagus, 

mahasiswa terlibat penuh 

sesuai dengan bagian 

masing-masing 

 Teknik yang dipilih dalam 

bermain peran juga sudah 

bagus karena dari 8 video 

tersebut secara keseluruhan 

sudah mewakili macam-

macam teknik supervisi 

pengajaran, hal ini sangat 

baik jika digunakan sebagai 

bahan ajar yang akan 

menambah wawasan 

mahasiswa tentang 

penerapan teknik supervisi 

pengajaran 

 

 Kualitas video sudah baik 

dengan kualitas 740p 

 Keseuaian antara konten 

dengan keterangan  2 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individual 

melalui percakapan pribadi 

3 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi kelompok 

melalui MGMP 

4 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalui orentasi guru baru 

5 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi kelompok 

melalui rapat guru 

6 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalui observasi kelas dengan 

pendekatan direktif 

7 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalu teknik menilai diri 

sendiri (self evaluation) 

8 Video bermain peran tentang 

teknik supervisi individu 

melalui demonstrasi mengajar 

 

Berdasarkan hasil penilaian ahli terhadap draft 2 tentang video bermain peran pada 
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matakuliah supervisi pengajaran, maka hasil video draft 2 dinyatakan sebagai hasil akhir/hasil 

final. Sehingga video draft 2 selanjutnya dilakukan uji coba kepada mahasiswa melalui 

instrument angket kepada mahasiswa. Uji coba dilakukan kepada 40 mahasiswa program studi 

administrasi pendidikan yang masing-masing berjumlah 20 item pertanyaan dengan skala 4 

dengan  nilai minimal 8x20x1= 160 dan nilai maksimal 8x20x4= 640. Hasil isian instrument 

terhadap produk video draft 2 menunjukan bahwa video produk bermain peran untuk 

pembelajaran supervisi pengajaran dinyatakan BAIK oleh mahasiswa. Hasil isian instrumen 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Seluruh Video Final (Video 1-Video 8) 

No Arti Range Frekuensi % 

1 Tidak baik/sesuai/jelas/komunikatif 160-280 0 0 

2 Kurang baik/sesuai/jelas/komunikatif 281-400 0 0 

3 Cukup baik/sesuai/jelas/komunikatif 401-520 0 0 

4 Baik/sesuai/jelas/komunikatif 521-640 40 100 

Jumlah 40 100 

 

Selain menggunakan instrument tersebut, selanjutnya dilakukan analisis data uji coba 

dari setiap video bahan ajar bermain peran untuk mata kuliah supervisi pengajaran yang terdiri 

dari 8 video dengan jumlah item pertanyaan sebanyak 20 item dengan skala 4, menghasilkan 

nilai minimal 20x1=20 dan nilai maksimal 20x4=80 serta interval 15. Adapun hasil isian 

intrumen dari 8 video bermain peran sebagai bahan ajar mata kuliah supervisi pengajaran 

didapatkan data bahwa setiap video dinyatakan BAIK oleh mahasiswa. Hasil uji coba setiap 

video dapat dilihat dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Setiap Video Final 

No Video Final Bahan Ajar 

Range – Arti - Frekuensi 
20-34 

Tidak 

Baik 

35-49 

Kurang 

Baik 

50-64 

Cukup 

Baik 

65-80 

Baik 

1 
Video bermain peran tentang teknik supervisi klinis dengan 

pendekatan kolaboratif 
0 0 0 72 

2 
Video bermain peran tentang teknik supervisi individual 

melalui percakapan pribadi 
0 0 0 72 



24 
 

No Video Final Bahan Ajar 

Range – Arti - Frekuensi 
20-34 

Tidak 

Baik 

35-49 

Kurang 

Baik 

50-64 

Cukup 

Baik 

65-80 

Baik 

3 
Video bermain peran tentang teknik supervisi kelompok 

melalui MGMP 
0 0 0 72 

4 
Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui 

orentasi guru baru 
0 0 0 72 

5 
Video bermain peran tentang teknik supervisi kelompok 

melalui rapat guru 
0 0 0 72 

6 
Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui 

observasi kelas dengan pendekatan direktif 
0 0 0 72 

7 
Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalu 

teknik menilai diri sendiri (self evaluation) 
0 0 0 72 

8 
Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui 

demonstrasi mengajar 
0 0 0 72 

 

Hasil analisis uji beda berdasarkan jenis kelamin antara mahasiswa laki-laki dan 

perempuan tentang tanggapan mengenai produk video bahan ajar melalui bermain peran pada 

mata kuliah supervisi pengajaran dengan analisis uji beda  menggunakan kolmogorov-smirnov 

test; asymp.sig (2-tailed) = 1,000; df = 5%. Hasil asymp.sig.(2-tailed) > 5%, maka Ho diterima 

yang berarti tidak ada perbedaan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam menilai 

produk video bahan ajar ajar melalui bermain peran pada mata kuliah supervisi pengajaran. 

Berdasarkan hasil analisis data uji coba dan masukan yang sudah BAIK, maka produk final 

yang berupa delapan video bahan ajar melalui bermain peran untuk mata kuliah supervisi 

pengajaran tidak direvisi lagi. 

 

B. Sintak Model Problem Based Role Playing (PBRP) matakuliah supervisi pengajaran yang 

berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Pembelajaran (SAP), 

media sumber belajar, perangkat penilaian, lembar kegiatan mahasiswa. 

Hasil pengembangan terhadap model PBRP pada mata kuliah supervisi pengajaran 

sebagai draft sintak PBRP dapat dilihat pada link berikut: 

https://bit.um.ac.id/Draft1_SintakPBRP untuk dijadikan bahan penilaian oleh para ahli. 

Adapun draft sintak implementasi PBRP pada perkuliahan supervisi pengajaran disajikan 

https://bit.um.ac.id/Draft1_SintakPBRP
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dalam tabel 4.6. 

Tabel.4.6  Draft.1 Sintak PBRP 

Tahap Kegiatan Mahasiswa Pertemuan 

Fase 1 

Preparing 

▪ Mahasiswa mendengarkan penjelasan dosen tentang CPMK Supervisi 

Pengajaran, memberikan kontrak perkuliahan dan penjelasan singkat 

tentang perkuliahan supervisi pengajaran 

▪ Mahasiswa mengunduh RPS dan SAP yang disediakan dosen 

1 

Fase 2 

Creating 

Grup 

▪ Mahasiswa membentuk kelompok-kelompok secara proporsional  

▪ Mahasiswa berdiskusi dan menentukan tugas masing-masing setiap 

anggota kelompok 

2 

Fase 3 

Problems 

Analyse 

▪ Mahasiswa melakukan analisis lapangan tentang implementasi supervisi 

pengajaran 

▪ Mahasiswa mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis temuan 

serta merancang pemecahan masalah 

3 

Fase 4 

Problems 

Finding 

and 

Problems 

Solving 

▪ Mahasiswa menentukan satu focus permasalahan 

▪ Mahasiswa merancang alternative pemecahan masalah sesuai dengan 

focus permasalahan yang dipilih 
4 

Fase 5 

Division of 

roles 

▪ Mahasiswa melakukan pembagian peran untuk setiap anggota kelompok 

dan menentukan tempat untuk pembuatan produk pembelajaran bermain 

peran 

▪ Mahasiswa membuat video bermain peran sesuai dengan permasalahan 

yang dipilih 

5 

Fase 6 

Discussion 

and 

evaluation 

▪ Mahasiswa menyajikan produk video bermain peran sesuai masing-

masing kelompok yang telah diunggah kedalam SIPEJAR dosen 

pengampu mata kuliah 

▪ Mahasiswa/kelompok lain menanggapi video yang diunggah kelompok 

lainnya 

6-14 

Fase 7 

Share 

experience 

and 

conclusion

s 

▪ Mahasiswa diberikan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman 

selama memainkan peran dan memberikan kesimpulan tentang materi 

sesuai dengan tema yang dipilih. 

15 

 ▪ UAS 16 

 

Hasil masukan dari para ahli untuk draft 1 sintak implementasi PBRP pada perkuliahan 

supervisi pengajaran disajikan dalam tabel 4.7 berikut: 

Tabel.4.7  Masukan Ahli untuk Draft.1 Sintak Implementasi PBRP 

Ahli  1 

Media & Pembelajaran 

Ahli  2 

Isi Materi 

▪ Aktivitas mahasiswa pada setiap fase perlu 

dijelaskan secara rinci 

▪ Pembagian kelompok dimasukan kedalam fase 

1 

▪ RPS dan SAP disesuaikan dengan model PBRP 

▪ Tambahkan keterangan materi yang dijadikan bahan 

diskusi sesuai dengan video pembelajaran PBRP 
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Langkah selanjutnya setelah mendapat masukan dari pada ahli, maka draft 1.tentang sintak 

implementasi PBRP pada perkuliahan supervisi pengajaran dilakukan revisi. Setelah proses 

revisi selanjutnya dilakukan analisis melalui angket validasi instrument desain pembelajaran 

(terlampir) terhadap draft.1. Adapun hasil validasi dari para ahli tentang draft.1 sintak model 

PBRP disajikan dalam tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Validasi Ahli untuk Sintak Draf 1 

No Aspek Penilaian 
Skor 

Total 
Expert 1 Expert 2 

1 Identifikasi tujuan umum pembelajaran 4 4 8 

2 Analisis pembelajaran 4 4 8 

3 Identifikasi perilaku dan karakteristik pebelajar 4 3 7 

4 Rumusan tujuan kinerja 4 4 8 

5 Rumusan kriteria acuan penilaian 4 4 8 

6 Pengembangan strategi pembelajaran 4 4 8 

7 Pengembangan dan seleksi materi 4 4 8 

8 Rancangan bahan pembelajaran 4 4 8 

9 Pengembangan dan pelaksanaan evaluasi formatif 4 4 8 

10 Pengembangan dan pelaksanaan evaluasi sumatif 3 4 7 

Jumlah 39 39 78 

 

Penilaian yang dilakukan oleh ahli menggunakan instrument dengan jumal pertanyaan 

sebanyak 10 item dengan skala 4, diperoleh nilai minimal 1x10= 10 dan nilai maksimal 

4x10=40 dengan rata-rata 7,5. Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa penilaian yang dilakukan oleh 

ahli 1 dan ahli 2 mendapat skor penilaian 39 termasuk dalam kategori rata-rata 36-40 yang 

berarti produk revisi draft.1 dinyatakan baik. Sedangkan jika dilakukan penghitungan secara 

bersamaan dengan menjumlahkan skor ahli 1 dan ahli 2 dengan 10 item pertanyaan skala 4, 

maka diperoleh nilai minimal 1x10x2 = 20 dan maksimal 4x10x2 = 80 serta range 15. Dari 

hasil penghitungan yang dilakukan oleh kedua ahli didapatkan skor 78 yang termasuk kedalam 

rata-rata 65-80 atau diartikan bahwa revisi produk drfa.1 dinyatakan baik. Dari hasil validasi 

yang dilakukan oleh kedua ahli baik dilihat dari penghitungan individu ataupun penggabungan 

skore, maka dapat disimpulkan bahwa hasil revisi draft.1 tentang sintak PBRP pada matakuliah 
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supervisi pengajaran dinyatakan BAIK. 

Tabel. 4.9 Range Penilaian ahli draft.1 

No Arti Range 

(Tiap Ahli) 

Range 

(Bersamaan) 

1 Tidak Baik 10-17 20-34 

2 Kurang Baik 18-25 35-49 

3 Cukup Baik 26-33 50-64 

4 Baik 34-40 65-80 

 

Hasil revisi draft.1 kemudian dijadikan sebagai produk draft.2 Final sintak PBRP dapat 

dilihat pada link: https://bit.um.ac.id/Draft2_SintakPBRP  

Adapun draft.2 Final sintak implementasi PBRP pada matakuliah supervisi pengajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.8 berikut:   

Tabel.4.10  Draft.2 Final Sintak Implementasi PBRP 

Tahap Kegiatan Mahasiswa Pertemuan 

Fase 1 

Preparing 

▪ Mengunduh RPS dan SAP serta mendiskusikan kontrak 

perkuliahan supervisi pengajaran 

▪ Membentuk kelompok-kelompok secara proporsional  

1 

▪ Memahami materi dasar yang disampaikan oleh dosen 

tentang konsep dasar supervisi pengajaran 
2 

Fase 2 

Problems Analyse 

▪ Observasi dan analisis tentang implementasi supervisi 

pengajaran 

▪ Mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis temuan 

permasalahan supervisi di lapangan 

3 

Fase 3 

Problems Finding and 

Problems Solving 

▪ Menentukan satu focus permasalahan 

▪ Merancang alternative pemecahan masalah sesuai dengan 

focus permasalahan yang dipilih 

4 

Fase 4 

Division of roles 

▪ Membagi peran dan membuat video bermain peran sesuai 

dengan permasalahan yang dipilih oleh kelompok 
5 

Fase 5 

Discussion and 

evaluation 

▪ Menyajikan produk video bermain peran sesuai masing-

masing kelompok yang telah diunggah kedalam SIPEJAR 

dosen pengampu mata kuliah 

▪ Kelompok lain memberikan feedback dan evaluasi setiap 

tayangan video 

6-14 

Fase 6 

Share experience and 

conclusions 

▪ Saling bertukar pengalaman selama memainkan peran dan 

memberikan kesimpulan tentang materi sesuai dengan tema 

yang dipilih. 

15 

 ▪ UAS 16 

 

C. Video Implementasi model Problem Based Role Playing (PBRP) matakuliah supervisi 

pengajaran yang disertai narasi berupa teks. 

Draft.1 video implementasi model Problem Based Role Playing (PBRP) matakuliah 

https://bit.um.ac.id/Draft2_SintakPBRP
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supervisi pengajaran dapat dilihat link berikut: https://bit.um.ac.id/D1_implementasiPBRP  

untuk selanjutnya dilakukan penilaian oleh para ahli. Masukan tertulis dari para ahli untuk 

draft.1 video implementasi model PBRP matakuliah supervisi pengajaran disajikan dalam 

tabel 4.11 berikut: 

Tabel. 4.11 Masukan Ahli untuk Video Implementasi Draf 1 

Video 

Implementasi 

Ahli 1 

Media & Pembelajaran 

Ahli  2 

Isi Materi 

Draf 1 ▪ Penyampaian komunikasi 

pada pembukaan perlu 

diperbaiki supaya lebih focus 

▪ Diperjelas judul video dan 

disertai narasi suara untuk 

setiap fase  

 

▪ Video yang ditampilkan sudah 

menggambarkan fase sintak 

implementasi PBRP dengan baik.  

▪ Volume narrator supaya lebih 

keras daripada volume musik 

pengantar supaya dapat terdengar 

dengan jelas  

 

Setelah memperhatikan catatan dari para ahli maka selanjutnya dilakukan revisi produk 

draft.1 video implementasi model PBRP matakuliah supervisi pengajaran yang dijadikan 

sebagai draft.2 final. Adapun draft.2 final ini dapat dilihat pada link berikut: 

https://bit.um.ac.id/D2_implementasiPBRP hasil masukan para ahli dinyatakan dalam tabel 

4.12 berikut: 

Tabel. 4.12 Masukan Ahli untuk  Revisi Video Implementasi Draf 1 

Video 

Implementasi 

Ahli 1 

Media & Pembelajaran 

Ahli  2 

Isi Materi 

Draf 1 ▪ Video sudah dikemas sesuai 

dengan fase implementasi PBRP 

secara jelas dan runtut 

▪ Kalimat pembuka oleh ketua 

peneliti juga sudah lebih focus 

dan jelas 

▪ Penambahan judul pada video 

sudah dilakukan dengan baik 

sehingga memperjelas isi video 

 

▪ Materi yang disampaikan sudah 

baik dilaksanakan sesuai dengan 

proses setiap fase disajikan dengan 

narrator simple dan jelas  

▪ Penggunaan gambarm suara dan 

music sudah dipadukan dengan baik 

sehingga pesan yang disampaikan 

dapat terdengar jelas 

  

https://bit.um.ac.id/D1_implementasiPBRP
https://bit.um.ac.id/D2_implementasiPBRP
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur 

pengembangan melalui enam langkah dapat disimpulkan bahwa penelitian pengembangan model 

pembelajaran problem based role playing (PBRP) telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap 

akhir sehingga menjadi produk final yang dapat digunakan sebagai model pembelajaran pada mata 

kuliah supervisi pengajaran. Model PBRP ini merupakan pengembangan model pembelajaran aktif 

yang memadukan dua model pembelajaran aktif yaitu problem based learning dan role playing. 

Adapun hasil pengembangan dalam penelitian ini meliputi sintak implementasi PBRP dan video 

bahan ajar berupa kegiatan mahasiswa bermain peran pada mata kuliah supervisi pengajaran. Hasil 

pengembangan tentang sintak PBRP meliputi enam fase yang terdiri dari: Preparing, Problems 

Analyse, Problems Finding and Problems Solving, Division of roles, Discussion and 

evaluation, Share experience and conclusions. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh 

ahli serta uji coba produk yang dilakukan kepada mahasiswa diperoleh data bahwa produk 

pengembangan berupa video bahan ajar dan sintak implementasi PBRP dalam kategori baik. 

Dengan demikian maka produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini layak 

untuk di implementasikan pada perkuliahan supervisi pengajaran. 

 

B. Saran 

Penelitian pengembangan PBRP yang dilakukan tentu masih terdapat beberapa kekurangan 

yang perlu untuk terus diperbaiki untuk menyempurnakan model pembelajaran aktif dan kreatif. 

Dari hasil penelitian ini selanjutnya penulis menyarankan sebagai berikut:  

1) Perlunya pengembangan model pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk bisa 

berfikir kreatif, aktif dan solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi 

dalam lingkungan sekitar.  
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2) Perkembangan teknologi pembelajaran menuntut penguasaan kepada para pendidik 

untuk dapat memadukan perkuliahan secara offline dan online (blanded learning) 

sehingga perlunya penyesuaian model pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. 
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 Lampiran 1. Produk Final 

 

Model Pembelajaran Problem Based Role Playing (PBRP) 
 

 

 

Ketua Peneliti  : Dedi Prestiadi, S.Pd.I., M.Pd 

Unit Kerja  : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang 

Jenis luaran  : Model Pembelajaran 

 

Latar Belakang: 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh terhadap proses 

pembelajaran di dalam lembaga pendidikan. Pemilihan model pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan karakteristik peserta didik akan sangat membantu guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  Oleh karena itu diperlukan langkah inovatif dari guru untuk terus mengembangkan 

metode pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif. Penggunaan media-

media pembelajaran yang berbasis online merupakan karakter pendidikan dewasa ini, dimana 

pembelajaran lebih banyak memadukan antara berbasis online dengan pembelajaran cara lama 

melalui tatap muka di kelas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui model 

pembelajaran blanded learning .  

Pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran 

secara klasikal (face to face) dengan pembelajaran secara online. Melalui pembelajaran blanded 

learning  maka terdapat beberapa perlakuan khusus terutama pada proses perkuliahan. Proses 

kuliah dengan berbasis online (daring) berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas 

secara tatap muka (luring). Kegiatan pembelajaran dengan sistem daring memerlukan strategi 

khusus dalam menyediakan materi-materi yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi dan analisis 

perkuliahan yang dapat dimasukan kedalam portal pembelajaran daring di Universitas Negeri 

Malang melalui Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR). 

Penelitian inovasi pembelajaran ini bertujuan untuk melakukan pengembangan konten 

pembelajaran blanded learning  untuk mata kuliah supervisi pengajaran melalui model 

pembelajaran Problem Based Role Playing (PBRP) di program studi Administrasi Pendidikan (AP) 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). PBRP merupakan pengembangan model pembelajaran dengan 

penggabungan dua model pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis masalah dan bermain peran. 

PBRP merupakan model baru yang dapat digunakan dalam mata kuliah supervisi pengajaran 

melalui kegiatan bermain peran yang berdasarkan permasalahan. Melalui model baru ini 

mahasiswa akan dilatih untuk menganilis permasalahan supervisi guru yang selanjutnya dianalisis 

dan dipecahkan melalui bermain peran. Diharapkan dengan model ini mahasiswa akan terlatih 

untuk memecahkan masalah dan memiliki pengalaman secara langsung melalui bermain peran. 
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Metode: 

Metode yang dilakukan dalam pengembangan ini dilakukan melalui penelitian pengembangan 

yang dilakukan mengacu kepada langkah-langkah pengembangan menurut Borg dan Gall (1989), 

yang dimodifikasi dan disederhanakan menjadi: (1) analisis permasalahan; (2) pengembangan 

produk (draf I); (3) uji produk (draf I); (4) revisi produk (draf I); (5) validasi produk (draf II); dan 

(6) produk akhir (Final). 

 

 

Spesifikasi Produk: 

 

A. Video Bahan Ajar Berupa 8 Video Teknik Supervisi Pengajaran Sebagai Implementasi Model 

Problem Based Role Playing (PBRP). 

Hasil penelitian pengembangan ini adalah berupa 8 video bahan ajar bermain peran  teknik 

supervisi pengajaran yang dapat dilihat pada link berikut: 

https://bit.um.ac.id/Draft2_Bahanajar 

 Adapun 8 video tersebut meliputi: 

1. Video bermain peran tentang teknik supervisi klinis dengan pendekatan kolaboratif 

2. Video bermain peran tentang teknik supervisi individual melalui percakapan pribadi 

3. Video bermain peran tentang teknik supervisi kelompok melalui MGMP 

4. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui orentasi guru baru 

5. Video bermain peran tentang teknik supervisi kelompok melalui rapat guru 

6. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui observasi kelas dengan 

pendekatan direktif 

7. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalu teknik menilai diri 

sendiri (self evaluation) 

8. Video bermain peran tentang teknik supervisi individu melalui demonstrasi mengajar 

 

B. Sintak Model Problem Based Role Playing (PBRP) matakuliah supervisi pengajaran yang 

berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara Pembelajaran (SAP), media 

sumber belajar, perangkat penilaian, lembar kegiatan mahasiswa dapat dilihat pada link 

berikut: https://bit.um.ac.id/Draft_Lampiran  

 

 

 

https://bit.um.ac.id/Draft2_Bahanajar
https://bit.um.ac.id/Draft_Lampiran
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Adapun draft final sintak model PBRP sebagai beikut: 

Tahap Kegiatan Mahasiswa Pertemuan 

Fase 1 

Preparing 

▪ Mengunduh RPS dan SAP serta mendiskusikan kontrak 

perkuliahan supervisi pengajaran 

▪ Membentuk kelompok-kelompok secara proporsional  

1 

▪ Memahami materi dasar yang disampaikan oleh dosen 

tentang konsep dasar supervisi pengajaran 
2 

Fase 2 

Problems Analyse 

▪ Observasi dan analisis tentang implementasi supervisi 

pengajaran 

▪ Mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis temuan 

permasalahan supervisi di lapangan 

3 

Fase 3 

Problems Finding and 

Problems Solving 

▪ Menentukan satu focus permasalahan 

▪ Merancang alternative pemecahan masalah sesuai dengan 

focus permasalahan yang dipilih 

4 

Fase 4 

Division of roles 

▪ Membagi peran dan membuat video bermain peran sesuai 

dengan permasalahan yang dipilih oleh kelompok 
5 

Fase 5 

Discussion and 

evaluation 

▪ Menyajikan produk video bermain peran sesuai masing-

masing kelompok yang telah diunggah kedalam SIPEJAR 

dosen pengampu mata kuliah 

▪ Kelompok lain memberikan feedback dan evaluasi setiap 

tayangan video 

6-14 

Fase 6 

Share experience and 

conclusions 

▪ Saling bertukar pengalaman selama memainkan peran dan 

memberikan kesimpulan tentang materi sesuai dengan tema 

yang dipilih. 

15 

 ▪ UAS 16 

 

Video Implementasi model Problem Based Role Playing (PBRP) matakuliah supervisi pengajaran 

yang disertai narasi berupa teks dapat dilihat pada link berikut: 

https://bit.um.ac.id/D2_implementasiPBRP 

 

Gambar Produk: 

Gambar Produk dapat dilihat berupa sintak model PBRP sebagai berikut:  

https://bit.um.ac.id/D2_implementasiPBRP
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Lampiran 2. Intrumen Lembar Validasi 
 

 

INSTRUMEN MEDIA BAHAN AJAR 

 

A. Identitas Responden 

Nama Lengkap : ……………………………………………………….. 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………….. 

Status : ……………………………………………………….. 

 

B. Pengantar 

Dengan hormat kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket di bawah ini untuk memenuhi 

pelaksanaan validasi media video sebagai bahan belajar berjudul Video Bermain Peran Supervisi 

Pengajaran  yang ditautkan pada link ….. 
 

C. Petunjuk Pengisian 

• Sebelumnya Bapak/Ibu dianjurkan untuk melihat dan mencermati media video yang dikembangkan. 

• Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu yang 

paling tepat. 

• Kecermatan Bapak/Ibu dalam penilaian ini sangat diharapkan. 

• Dalam angket di bawah ini terdapat bagian untuk mengisi komentar atau saran. Diharapkan komentar atau 

saran yang Bapak/Ibu berikan dapat menyempurnakan media Video ini.  

 

D. Pertanyaan Angket 

1. Apakah pemilihan media sesuai dengan materi yang disajikan? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

2. Apakah tujuan pembelajaran yang tercantum dalam media video jelas? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 

3. Apakah bahasa yang digunakan sesuai usia sasaran? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

4. Apakah bahasa yang digunakan bersifat komunikatif? 

a. Komunikatif  c. Kurang komunikatif 

b. Cukup komunikatif d. Tidak komunikatif 

5. Apakah artikulasi dalam media video pembelajaran terdengar jelas? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 

6. Apakah media video sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

7. Bagaimana kejelasan gambar yang ada pada tayangan media video ini? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 

8. Bagaimana kejelasan suara pada tayangan media video ini? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 

9. Bagaimana kejelasan teks pada tayangan media video ini? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 

10. Bagaimana kejelasan dialog dalam tayangan media video? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 
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11. Apakah gambar yang disajikan pada tayangan media video ini menarik? 

a. Jelas c. Kurang jelas 

b. Cukup jelas d. Tidak jelas 

12. Apakah materi yang disajikan dengan media video ini lebih menarik? 

a. Menarik  c. Kurang menarik 

b. Cukup menarik d. Tidak menarik 

13. Apakah media video yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik mahasiswa? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

14. Apakah media video pembelajaran ini dapat mempermudah pengguna dalam menguasai keseluruhan materi 

yang ditampilkan? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

15. Apakah alur yang disajikan pada media video pembelajaran sudah jelas? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

16. Apakah media video mudah diakses? 

a. Mudah  c. Kurang mudah 

b. Cukup mudah d. Tidak mudah 

17. Apakah durasi media videonya sudah sesuai untuk pembelajaran? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

18. Apakah teknik pengambilan gambarnya sudah sesuai untuk materi yang disajikan? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

19. Apakah pergantian gambar atau transisi dengan cerita yang disajikan sudah sesuai? 

a. Sesuai c. Kurang Sesuai 

b. Cukup Sesuai d. Tidak Sesuai 

20. Apakah pengambilan gambarnya variatif? 

a. Variatif  c. Kurang variatif 

b. Cukup variatif d. Tidak variatif 

 

 

D. Komentar/Kritik/Saran 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

................................................ 2020 

 

 

 

 

(…...................................................) 
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INSTRUMEN  

DESAIN PEMBELAJARAN 

 

 

A. Identitas Responden 

Nama Lengkap : ……………………………………………………….. 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………….. 

Status : ……………………………………………………….. 

 

B. Pengantar 

Dengan hormat kami meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi angket di bawah ini untuk memenuhi 

pelaksanaan validasi desain pembelajaran. 

 

C. Petunjuk Pengisian 

• Sebelumnya Bapak/Ibu dianjurkan untuk melihat dan mencermati desain yang dikembangkan. 

• Berilah tanda silang (x) pada pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu yang paling tepat. 

• Kecermatan Bapak/Ibu dalam penilaian ini sangat diharapkan. 

• Dalam angket di bawah ini terdapat bagian untuk mengisi komentar atau saran. Diharapkan komentar atau 

saran yang Bapak/Ibu berikan dapat menyempurnakan desain pembelajaran ini.  

 

D. Penilaian Desain Pembelajaran 

No Aspek Penilaian 
Pendapat Ahli 

Baik Cukup Kurang Tidak 

1 Identifikasi tujuan umum pembelajaran     

2 Analisis pembalajaran     

3 Identifikasi perilaku dan karakteristik pebelajar     

4 Rumusan tujuan kinerja     

5 Rumusan kriteria acuan penilaian     

6 Pengembangan strategi pembelajarn     

7 Pengembangan dan seleksi materi     

8 Rancangan bahan pembelajaran     

9 Pengembangan dan pelaksanaan evaluasi formatif     

10 Pengembangan dan pelaksanaan evaluasi sumatif     

 

E. Komentar/Kritik/Saran 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

................................................ 2020 

 

 

 

 

(…...................................................)
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Lampiran.3 Satuan Acara Perkuliahan Supervisi Pengajaran (SAP) 

IDENTITAS  

 

Nama Program Studi Administrasi Pendidikan 

Nama Matakuliah Supervisi Pengajaran 

Kode Matakuliah PMAP6035 

Semester V 

Sks/ Js 2/2 

Nama Dosen Pengampu Dedi Prestiadi, S.Pd.I., M.Pd 

 

SCPL Mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bidang supervisi 

pendidikan. 

CPMK 35.1Memahami konsep dasar dan pendekatan supervisi pengajaran.  

35.2Mampu melaksanakan simulasi kegiatan dan evaluasi pelaksanaan supervisi 

pengajaran dalam pemecahan masalah pembelajaran. 

35.3Memiliki sikap positif dalam memecahkan masalah pembelajaran. 

Sub-CPMK  35.1.1. Memahami konsep dasar supervisi pengajaran, kompetensi pendidik, dan 

pengembangannya.  

35.1.2. Menganalisis pendekatan supervisi pengajaran. 

35.2.1. Mampu melaksanakan simulasi kegiatan supervisi pengajaran dengan 

menggunakan berbagai pendekatan yang tepat. 

35.2.2. Mampu mengevaluasi pelaksanaan supervisi pengajaran dalam pemecahan 

masalah pembelajaran. 

35.3.1. Memiliki sikap positif dalam memecahkan masalah pembelajaran. 
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RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 

Perte-

muan 

Kode CPMK Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 

Belajar 

Penilaian 

Offline Online   
 Sinkron Asinkron 

1 PMAP6035.1 PMAP6035.1.1 Pembahasan RPS  Mahasiswa 

mencermati 

dan 

memahami 

RPS 

Membentuk 

kelompok-

kelompok 

secara 

proporsional 

 

Mahasiswa 

mengunduh 

RPS di 

SIMPEJAR 

RPS Kehadiran 

2  PMAP6035.1.1 Konsep dasar supervisi 

pengajaran 

  Membahas 

pengertian 

prinsip-prinsip, 

tujuan supervisi 

pengajaran 

Ref: 1-13 Penilaian 

tugas 

terstruktur 

3  PMAP6035.1.1 Analisis implementasi 

supervisi pengajaran 

  Mahasiswa 

melakukan 

observasi dan 

analisis 

implementasi 

supervisi 

pengajaran  

Ref. 2,4,6,8 Penilaian 

tugas 

terstruktur 

4  PMAP6035.1.1 Analisis permasalahan 

dalam implementasi 

supervisi pengajaran 

  Mahasiswa 

menentukan 

focus 

permasalahan 

Ref. 2,4,6,8 Penilaian 

tugas 

terstruktur 
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Perte-

muan 

Kode CPMK Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 

Belajar 

Penilaian 

Offline Online   
 Sinkron Asinkron 

dan merancang 

alternative 

pemecahan 

masalah 

5  PMAP6035..1 Simulasi supervisi 

pengajaran melalui 

bermain peran 

  Mahasiswa 

merancang 

simulasi 

supervisi 

pengajaran 

melalui 

kegiatan 

bermain peran 

Ref. 1-13 Penilaian 

Produk 

6  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 1 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 

7  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 2 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 

 8   Ujian Akhir Semester   Mengerjakan 

UTS 

Soal dan 

lembar 

jawaban UTS 

Penilaian 

Ujian 
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Perte-

muan 

Kode CPMK Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 

Belajar 

Penilaian 

Offline Online   
 Sinkron Asinkron 

Tengah 

Semester 

9  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 3 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 

10  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 4 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

 

 

Penilaian 

Proses 

11  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 5 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 

12  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

  Kelompok 6 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 
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Perte-

muan 

Kode CPMK Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 

Belajar 

Penilaian 

Offline Online   
 Sinkron Asinkron 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

13  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 7 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 

14  PMAP6035.2.1 Analisis video 

Simulasi atau bermain 

peran supervisi 

pengajaran melalui 

berbagai pendekatan 

dalam memecahkan 

masalah pembelajaran 

  Kelompok 8 

Presentasi dan 

penyajian video 

bermain peran 

Video bermain 

peran supervisi 

pengajaran 

 

Ref. 1-14 

Penilaian 

Proses 

15  PMAP6035.3.1 Evaluasi dan refleksi 

pelaksanaan 

perkuliahan supervisi 

pengajaran  

 Saling 

bertukar 

pengalaman 

selama 

memainkan 

peran dan 

memberikan 

kesimpulan 

tentang materi 

sesuai dengan 

tema yang 

dipilih. 

 Ref. 1-14 Penilaian 

proses  
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Perte-

muan 

Kode CPMK Sub CPMK Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 

Belajar 

Penilaian 

Offline Online   
 Sinkron Asinkron 

16   Ujian Akhir Semester   Mengerjakan 

UAS 

Soal dan lembar 

jawaban 

Penilaian 

akhir 

semester 

Referensi: 

1) Alfonso, R.J, Firth, G.R, Neville, R.F.  1981. Instructional Supervision: a Behavior System. Boston: Allyn and Bacon, Inc 

2) Bafadal, Ibrahim. 2003. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara 

3) Bernard, Jenine M. and Rodney K. Good Year. 1992. Fundamentals of Clinical Supervision. Boston: Allyn and Bacon. 

4) Burhanuddin, Maisyaroh, Imron, A.  2007. Supervisi Pendidikan dan Pengajaran: Konsep, Pendekatan, dan Penerapan Pembinaan 

Profesional. Malang: FIP Universitas Negeri Malang 

5) Glickman, C.D. 1981. Developmental Supervision: Alternative for Helping Teachers Improve Instructions. Virginia, Alexandria: 

ASCD. 

6) Imron, Ali. 2011. Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 

7) Joyce, B and Weil, M. 1996. Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon, Inc 

8) Mantja, W. 2007. Profesionalisasi Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pendidikan. Malang: Elang Mas 

9) Neagley, Rose L. and Evan, N. 1980. Handbook for Effective Supervision of Instruction. Englewood Eliffs: Prentice Hall, Inc. 

10) Sahertian, P.A. dan Mataheru, F. 2000. Prinsip dan Teknik Supervisi Pembelajaran. Surabaya: Usaha Nasional. 

11) Sergiovanni, T. and Starrat, R.J. 1983. Supervisions: Human Perspective. New York: Mc. Graw Hill Book Company. 

12) Soetopo, Hendyat. 1992. Evaluasi Program Supervisi Pendidikan. Malang: OPF IKIP. 

13) Wiles, Kimball. 1987. Supervision for Better School. New York: Prentice Hall, Inc. 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang 

Standar Nasional Pendidikan 
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MATAKULIAH SUPERVISI PENGAJARAN 

PENGALAMAN BELAJAR 

(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan 

Aktivitas Belajar 

Penilaian 
Offline/ 

Tatap 

Muka 

Online-Sinkron Online-Asinkron 

1  Mahasiswa mencermati 

dan memahami RPS 

Membagi kelompok 

secara proporsional 

menjadi 8 kelompok 

 Kehadiran 

2   Membahas pengertian prinsip-prinsip, tujuan 

supervisi pengajaran 

Penilaian tugas terstruktur 

3   Mahasiswa melakukan observasi dan analisis 

implementasi supervisi pengajaran 

Penilaian tugas terstruktur 

4   Mahasiswa menentukan focus permasalahan dan 

merancang alternative pemecahan masalah 

Penilaian Proses 

5   Mahasiswa merancang simulasi supervisi 

pengajaran melalui kegiatan bermain peran 

Penilaian Produk 

6   Kelompok 1 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

Penilaian Proses 

 7   Kelompok 2 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Penilaian Proses 



46 
 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

8   Mengerjakan soal UTS Penilaian Tengah Semester 

9   Kelompok 3 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

Penilaian Proses 

10   Kelompok 4 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

Penilaian Proses 

11   Kelompok 5 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

Penilaian Proses 

12   Kelompok 6 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

Penilaian Proses 

13   Kelompok 7 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

Penilaian Proses 
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diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

14   Kelompok 8 Menyajikan produk video bermain 

peran sesuai masing-masing kelompok yang telah 

diunggah kedalam SIPEJAR dosen pengampu 

mata kuliah. 

 

Kelompok lain memberikan feedback dan 

evaluasi setiap tayangan video 

Penilaian Proses 

15  Saling bertukar 

pengalaman selama 

memainkan peran dan 

memberikan kesimpulan 

tentang materi sesuai 

dengan tema yang dipilih. 

 Penilaian Proses 

16   Mengerjakan soal UAS Penilaian Ahir Semester 

 

Keterangan: 

Pengalaman Belajar Online: hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan 

media berbasis komputer. 

Pengalaman Belajar Online Asinkron: Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat 

komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah Email,Forum,Rekaman,simulasi visual,serta 

membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web ( WWW). 

Pengalaman Belajar Online Sinkron: Komunikasi serempak atau sinkron adalah penggunaan komputer untuk berkomunikasi dengan 

individu lainnya pada waktu yang sama melalui bantuan perangkat lunak. Salah satu contoh dari komunikasi langsung adalah text chat, 

video chat, video conference, dll.
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Lampiran 4. Rubrik Penilaian 
 

RUBRIK PENILAIAN 

Mata Kuliah Supervisi Pengajaran 

 

No Aspek Bobot 

A Video tutorial 25 

B UTS  =  laporan produk 25 

C Keaktifan dan kerjasama 10 

D Presensi 10 

E UAS  =  Produk akhir 30 

Total Skor 100 

 

 

 

A. Video Tutorial 

Penilaian Video Bermain Peran Supervisi Pengajaran meliputi: 

 

ASPEK 
NILAI 

4 3 2 1 

Video Bermain 

Peran 

Video 

sistematis 

sesuai langkah 

supervisi, 

lengkap, dan 

jelas. 

Video sistematis 

sesuai langkah 

supervisi 

pengajaran, 

namun kualitas 

video jelek. 

Video sistematis, 

namun salah dalam 

menjelaskan proses 

supervisi 

pengajaran. 

Video kurang 

sistematis, kurang 

lengkap, & kurang 

jelas. 

Skor = ∑nilai  x 100 

  4 

 

 

 

B. UTS  =  Laporan Produk 

1. Analisis permasalahan 

2. Analisis penyelesaian masalah 

3. Produk Video PBRP 

 

ASPEK 
NILAI 

4 3 2 1 

Laporan Produk 

Laporan 

sistematis, 

lengkap, dan jelas. 

Laporan sistematis 

& lengkap, namun 

kurang jelas. 

Laporan sistematis, 

namun kurang 

lengkap & kurang 

jelas. 

Laporan kurang 

sistematis, 

kurang lengkap, 

& kurang jelas. 

Skor = ∑nilai  x 100 

  4 
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C. Keaktifan dan Kerjasama 

 

ASPEK 
NILAI 

4 3 2 1 

Keaktifan & 

kerjasama 

Mahasiswa aktif 

bekerjasama dan 

lancar berdiskusi. 

Mahasiswa aktif 

bekerjasama 

namun kurang 

lancar berdiskusi. 

Mahasiswa kurang 

aktif bekerjasama & 

kurang lancar 

berdiskusi. 

Mahasiswa 

hanya diam 

atau pasif. 

Skor = ∑nilai  x 100 

  4 

 

D. Presensi 

Skor =  ∑ presensi  x 100 

 16 

 

E. UAS  =  Revisi Produk Bermain Peran 

1. Revisi Produk Bermain Peran 

2. Job deskripsi tim 

3. Hasil evaluasi diri 

 

ASPEK 
NILAI 

4 3 2 1 

Produk Video 

Bermain Peran 

Video sistematis, 

lengkap, dan 

jelas. 

Video  sistematis & 

lengkap, namun 

kurang jelas. 

Video  sistematis, 

namun kurang 

lengkap & kurang 

jelas. 

video kurang 

sistematis, 

kurang lengkap, 

& kurang jelas. 

Skor = ∑nilai  x 100 

  4 
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Lampiran 5. Publikasi Luaran Artikel  

 

 


