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Abstract 

 
 Pembelajaran Kelas Rangkap  merupakan salah satu solusi pembelajaran bagi jumlah guru 
yang terbatas. Bahkan, ada sekolah yang diasuh oleh seorang guru saja. Atas dasar pertimbangan 
tersebut di atas, agar pelakasanaan pembelajaran tetap berjalan dengan lancar pada daerah 3T 
seperti Kecamatan Bastem maka, dipandang penting untuk melakukan pelatihan pembelajaran 
kelas rangkap pada tenaga pengajar yang ada. Selain hal tersebut rencana pelatihan ini 
merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya pengabdian kepada masyarakat khususnya 
pada pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Participatory Action Research. Hasil penelitian ini adalah Antusiasme guru sekolah dasar 
dalam mengikuti pelatihan pembelajaran kelas rangkap sangat tinggi hal ini disebabkan 
karena para guru biasanya sangat kewalahan dalam menghadapi kelas yang kosong 
karena kurangnya tenaga pengajar dan biasanya ada guru berhalangan masuk mengajar. 
Kurikulum yang digunakan dalam satu sekolah ada dua yaitu kurikulum KTSP dan 
kurikulum 2013 maka model pengelolaan kelas rangkap yang sesuai untuk mengatasi 
permasalahan di SD di Bastem, akibat mengalami kekurangan guru adalah model 
pengelolaan kelas 221 dalam artian guru mengajar dua kelas, dua kurikulum, satu mata 
pelajaran di dalam satu ruangan. Kelas yang digunakan yaitu kelas rendah dan tinggi, 
kelas rendah dan rendah, kelas tinggi dan tinggi. Pada mata pelajaran IPS. 

 

 
Kata Kunci: Pembelajaran Kelas Rangkap. Tenaga Pengajar dan Daerah 3t 
 
1. Pendahuluan  

 Perkembangan pembelajaran yang penuh inovasi selalu didengungkan oleh para pemangku 
jabatan di negeri ini mulai dari tingkat kota sampai dipelosok wilayah. Tidak dapat dipungkiri, 
pembelajaran yang berlomba dengan inovasi tentunya dengan harapan agar dunia pendidikan 
menghasilkan anak didik yang berkualitas. Pendidikan 3T dapat bermakna 3T jika dilihat dari 
sudut pandang georafis (lokasi sekolah yang sangat jauh dari tempat tinggal siswa serta 
kesulitan menjangkaunya), 3T juga dapat berarti terkucilkan karena berbagai faktor 
infrastrukutur yang sangat minim (seperti, jumlah guru yang terbatas mungkin hanya seorang 
guru, sekolah yang rusak parah, akses yang jaraknya jauh, dll.) sehingga pada akhirnya timbul 
ketidakbetahan siswa atau guru. Tinggallah hanya guru yang betah dan siswa seadanya. 
Pembelajaran kelas rangkap adalah sebuah teori yang dapat memberikan banyak makna agar 
pendidikan 3T berhasil dan bermutu serta berdayaguna bagi guru dan siswa. pembelajaran 
seperti ini sangat cocok diterapkan pada wilayah Kecamatan Bastem. 
 Konsep pembelajaran kelas rangkap (PKR) sebenarnya tidak hanya dikenal di Indonesia. di 
beberapa negara, bahkan seperti di AS pun ada PKR, khususnya untuk jenjang sekolah dasar 
(Aria M. Jalil, 1998 ; Oos M. Anwas, 2006). PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang 
mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih, dalam saat yang 
sama, dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda (IG.AK.Wardhani, 1998). Asri 
Budiningsih (2006: 3-4), ada beberapa macam, misalnya 1) PKR-221 (dua kelas dua mata 
pelajaran, satu ruang kelas), 2) PKR-222 (dua kelas dua mata pelajaran, dua ruang kelas), 3) 



PKR-333 (tiga kelas tiga mata pelajaran, tiga ruang kelas), 4) PKR-331 (tiga kelas tiga mata 
pelajaran, satu ruang kelas), dan lain-lain sesuai yang dihadapi guru di lapangan.  
 Dasar pemikiran yang melatarbelakangi model pendekatan pembelajaran ragam kelas di 
satu daerah/wilayah yaitu, antara lain dikarenakan sedikit atau terbatasnya: (a) jumlah siswa 
yang ada dan (b) jumlah guru yang terdapat di satu wilayah. Faktor lainnya adalah dikarenakan 
kondisi kesulitan geografis yang ada di satu daerah/wilayah sehingga membatasi mobilitas 
penduduk. Untuk dapat berhasil dalam mengelola penerapan pendekatan pembelajaran ragam 
kelas, para guru hendaknya: (a) memunyai dedikasi yang sangat tinggi dan bersedia bekerja 
keras setelah jam pelajaran sekolah berakhir, (b) memunyai kepedulian yang tinggi demi 
kesejahteraan para siswanya, (c) memberikan lebih banyak pilihan dan keleluasaan kepada para 
siswanya dalam kegiatan belajar, dan (d) bersedia melakukan eksperimen, mencoba berbagai 
gagasan baru, dan berani menghadapi berbagai resiko. Mengingat beban tugas dan 
tanggungjawab yang besar yang diemban oleh para guru yang mengajar yang menerapkan 
kegiatan pembelajaran ragam kelas/tingkatan, maka dinilai sangat penting dan strategis untuk 
membekali para guru yang ditugaskan mengajar dengan model pembelajaran rangkap 
kelas/tingkatan melalui pelatihan seperti yang akan dilakasanakan.  

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Basse Santempe atau Bastem adalah sebutan satu 
kawasan pada lokasi di lereng sebelah timur dari Gunung Latimojong, Kabupaten Luwu, 
provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kawasan ini dihuni oleh suku Toraja yang ikut dibawah 
pemerintahan Kedatua Luwu. Kawasan Kawasan Basse Santempe ini terdiri dari dua kecamatan 
adalah kecamatan Bassesangtempe dan kecamatan Latimojong. Kondisi geografi dan topografi 
wilayah Bastem yang berupa gunung dan lembah, sehingga sampai saat ini kondisi prasarana 
transportasi darat yang masih tertinggal, jika dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain di 
Tana Luwu. Letak wilayah yang terisolir tersebut memerlukan perhatian khusus, katagori 3T 
karena sulitnya transportasi dan komunikasi, wilayah tersebut terisolir. Di wilayah 3T – Luwu, 
tentunya terdapat Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 
Menengah Atas (SMA/MA). Sekolah tersebut tentunya penuh keterbatasan, yang paling serius 
adalah keterbatasan (kekurangan atau ketiadaan) tenaga pengajar atau guru. Satu Sekolah (SD, 
SMP, SMA) di daerah 3T mungkin ada seorang, dua atau paling banyak tiga orang, bahkan 
banyak guru honor yang siap membantu walau upah yang diterima tak sebanding dengan ilmu 
yang diberikan pada anak bangsa ini.  

Pelatihan ini bertujuan memberi pengetahuan dan keterampilan kepada tenga 
kependidikan di daerah 3T di Kecamatan Bastem kabupaten Luwu, agar dengan ilmu itu, mereka 
dapat melaksanaklan tugas dengan baik. Selain mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan.   
Desain Konsep Model Pembelajaran Kelas Rangkap 

Desain konsep model PKR pada dasarnya merujuk kepada upaya guru dalam menyikapi 
dalam memperlakukan siswa sesuai keadaannya, sehingga tercipta suasana belajar yang 
mendukung tercapainya tujuan belajar secara optimal. 

Fokusnya ada pada tujuan dari pembelajaran kelas rangkap tersebut: (a) Agar  tidak terjadi 

perbedaan dalam diri anak baik dari segi kognitif, moralitas, dan dari tugas–tugas 

perkembangan peserta didik  maupun dari segi layanan pendidikan berupa penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang mampu mewadahi perbedaan individual anak (b)Pembelajaran 

Kelasikal-individual diasumsikan lebih sesuai daripada pembelajaran kelasikal-massal. Dalam 

pembelajaran klasikal indifidual walaupun anak berada dalam satu kelas tetapi layanan 

pembelajaran diberikan secara indifidual atau kelompok sesuai tingkat keunikannya. Sedangkan 

dalam pembelajaran kelasikal massal anak dalam satu kelas cenderung. (c) untuk mewujudkan 

pencapaiaan hasil belajar siswa baik yang bersifat akademik maupun sosial dan personal dengan 

memanfaat kan kemandirian guru dalam mengajar dan dengan sarana pendukung yang tersedia 

di se kolah - sekolah dan sekitarnya. 

Bruce joyce (2009) sintak suatu model pembelajaran adalah gambaran struktur suatu 

model serta elemen-elemen atau tahap-tahap yang paling penting yang diterapkan bersama 
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dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari: Kegiatan awal, 

Kegiatan inti, Kegiatan akhir. Sintaks dapat dilihat dari aktifitas guru dan aktifitas siswa. 

Sistem Sosial, Bruce joyce (2009:107) menyatakan saat guru mulai dianggap sebagai 

inisiator tahap-tahap pengajaran dan penentu rangkaian aktivitas maka dia harus bertanggung 

jawab melakukan pengawasan pada siswa dengan cara kooperatif. Sistem sosial dalam model 

PKR dicirikan dengan kegiatan pembelajaran kelompok. Kelompok dalam pembelajaran ini 

didesain agar terdiri dari kelompok heterogen. Pembelajaran dalam kelompok ini dapat 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja satu sama lain, kerjasama ini dapat 

menolong kedewasan berfikir dan kesamaan derajat antar siswa, selain itu pembelajaran 

kelompok akan membangun komponen sosial siswa. 

Supervisi sistem berfokus pada bagaimana menerapkan pengelompokkan siswa, penataan 

ruangan, dan pemanfaatan sumber belajar. Dalam pelaksanaan PKR mengelompokkan siswa 

merupakan suatu keharusan guna menjamin proses belajar siswa tetap efektif. Mengenai 

pengelompokkan belajar siswa ini terdapat beberapa cara yang dapat dipilih sesuai kebutuhan 

menurut UNISCO dalam udin (1998:113) yaitu: Pengelompokkan siswa atas dasar rombongan 

belajar, pengelompokkan siswa berdasarkan kesamaan kemampuan, pengelompokkan siswa 

berdasarkan kemampuan campuran, pengelompokkan siswa berdasarkan kesamaan usia, 

pengelompokkan siswa berdasarkan kompatibilitas siswa, pengelompokkan siswa sesuai 

kebutuhan belajar 

Penerapan PKR dalam satu ruangan memerlukan pengelolaan dan penataan ruangan yang 

lebih kompleks daripada PKR dalam dua atau tiga ruangan. Untuk yang dilaksanakan dalam dua 

atau tiga ruangan, penataan ruangan dalam hal ini tempat duduk siswa terdapat papan tulis atas 

dasar kemudahan guru dalam mengelolah secara bergilir kedua atau ketiga ruangan tersebut. 

Penataan ruangan mempertimbangkan pengaturan iklim kelas mekanisme interaksi guru dan 

siswa dan peluang saling menganggu. Penataan ruangan tidak bisa dipisahkan dari model dasar 

PKR yang akan diterapkan.  

Sistem pendukung adalah segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan untuk menunjang 

terlaksananya proses pembelajaran secara optimal. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai 

kurikulum yang didalamnya ada banyak data mentah yang perlu diolah menurut Bruce Joyce 

(2000). Pembelajaran dilaksanakan harus didukung dengan ketersediaan pembelajaran dan RPP 

model dan perangkat assesmen secara memadai. Sarana pendukung dalam model PKR adalah 

guru yang memiliki kepampuan berinofasi, menginspirasi, kreatif dan mampu menerapkan 

modifikasi pembelajaran (sarana dan Prasarana), bahan ajar materi pembelajaran dengan 

pendekatan belajar tuntas, dan pemanfaatan berbagai alat peraga sederhana sebagai pendukung 

pembelajaran. 

Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai atau yang berkaitan langsung 

dengan materi pelajaran. Adapun dapat instruksional adalah : 1), informasi konsep, 

keterampilan, 2) proses pembentukan konsep, dan 3) sistem konseptual dan penerapannya 

menurut Bruce Joyce (2000) sementara dampak pembelajaran yaitu hasil belajar yang dapat 

diukur saedangkan dampak pengiring yaitu hasil belajar jangka panjang. 

Instruksional Out put yang diharapkan dari model PKR ini adalah: 1) Penguasaan konsep 

secara sistematis dan terencana penerapan PKR di sekolah dasar, terutama yang jumlah gurunya 

kurang dari 6 orang. 2) Peningkatan wawasan dan kemampuan para guru SD dan calon guru SD 

dalam teknologi pembelajaran PKR 3) peningkatan pelaksanaan peran kepemimpinan dalam 

upaya memperbaiki kualitas pendidikan dasar melalui pembimbingan dan pembinaan 

profesional guru SD dalam menerapkan PKR 4) Perintisan pengembangan bahan belajar dalam 



sumber belajar yang berorientasi pada usia atau tingkat kemampuan untuk mendukug 

penerapan PKR di SD. 

 
2. Metodologi Penelitian 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PAR atau 

Participatory Action Research. Penelitian Participatory Action Research merupakan salah satu 
model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam 
proses perubahan sosial. Participatory Action Research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk 
mendefenisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi 
atau masalah yang telah terdefinisi. Posisi peneliti dalam pendekatan PAR ini tidak hanya 
mengkaji dan meneliti suatu hasil yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi peneliti juga ikut 
berpartisipasi dan berbaur bersama masyarakat sebagai fasilitator yang menjembatani 
terlaksananya sebuah kegiatan. Sasaran penelitian ini adalah tenaga kependidikan sekolah 
dasar.  

 
3. Hasil dan pembahasan 

 
Matriks model pembelajaran kelas rangkap  
1. Model pembelajaran kelas rangkap ini seorang guru mengajar misalkan kelas 1 dan kelas 2, 

dengan satu mata pelajaran misalnya pelajaran IPS  dalam satu  ruangan. Menggunakan 

kurikulum KTSP. Pada semester II. Kelas yang digunakan sama-sama kelas rendah 

Langkah – langkah pembelajaran pada model ini, dapat diperhatikan matriks berikut ini : 

No Komponen Materi  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. Fokus  Pembelajaran klasikal-massal Perbedaan dalam diri siswa 
siswa baik dari segi kognitif 
dan moralitas  

2 Sintaks Kegiatan Awal Kegiatan awal  
  Mengucapkan salam pembuka Siswa menjawab salam 

Guru memberikan pengantar  dan 
pengarahan dalam satu ruangan : 
penjelasan skenario dan hasil 
belajar 

Siswa mendengarakan dan 
memperhatikan pengantar  
dan pengarahan dalam satu 
ruangan : penjelasan 
skenario dan hasil belajar  

Guru memusatkan perhatian siswa Siswa siap menerima 
pelajaran 

Guru menuliskan topik yang akan 
dipelajari 
 
contoh: kelas 1 dan kelas 2 
semester II  mata pelajaran IPS.  
 
Kelas 1 pada standar 
kompetensinya mendeskripsikan 
lingkungan rumah. Kelas 2 standar 
kompetensinya memahami 
kedudukan dan peran anggota 
dalam keluarga dan lingkungan 
tetangga. 
 

Siswa menulis topik yang 
akan di pelajari 

Guru  menyampaikan tujuan Siswa menyimak tujuan 



No Komponen Materi  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

pembelajaran yang ingin di capai pembelajaran yang ingin di 
capai 

Guru  memberikan motivasi Siswa termotivasi pada 
materi yang akan di pelajari 

Kegiatan Inti Kegiatan Inti 
Menerapkan aneka metode yang 
sesuai dengan tujuan untuk 
masing-masing kelas.  
 
Metode yang dapat di gunakan 
antara lain :  metode kelompok, 
ceramah, tanya jawab 

Siswa menyimak metode 
yang akan di gunakan pada 
materi yang akan di ajarkan  

  Jika  di kelas 1 menjelaskan 
lingkungan rumah sehat dan 
perilaku dalam menjaga 
kebersihan lingkungan sedangkan 
di kelas 2 memberikan contoh 
bentuk-bentuk kerja sama di 
lingkungan tetangga. 

Siswa kelas 1  menjelaskan 
lingkungan rumah sehat dan 
perilaku dalam menjaga 
kebersihan lingkungan  
Siswa kelas 2 memberikan 
contoh bentuk-bentuk kerja 
sama di lingkungan tetangga. 

  Jadi  antara kelas 1 dan kelas 2 
saling berinteraksi secara 
langsung, sehingga pembelajaran 
dua kelas ini sama-sama aktif. 

 

Di kelas 1 mengerjakan tugas 
dengan cara individu sedangkan di 
kelas 2 dengan cara berkelompok 
 
Seorang guru tetap 
memperhatikan tugas yang di buat 
siswanya. Setelah itu di adakan 
tanya jawab antara dua kelas ini 

Siswa mengerjakan tugasnya 
sesuai jenjang pendidikan  

Kegiatan penutup Kegiatan penutup 
Guru berdiri di depan kelas 
menghadap kedua kelas untuk 
mengadakan review atas materi 
dan kegiatan yang baru berlaku. 

Siswa memperhatikan 
kesimpulan yang di buat 
guru 

Berikan komentar dan penguatan 
sesuai keperluan 
Kemudian berikan tindak lanjut 
berupa tugas atau apa saja sebagai 
bahan untuk pertemuan 
berikutnya 

3.  Sosial Sistem Guru memperhatikan tugas yang di 
buat siswa dari satu kelompok ke 
kelompok lain  

Setiap kelompok 
mengerjakan tugas yang di 
berikan guru 

4.  Supervisi  Sistem Guru berdiri di depan kelas 
menghadap kedua kelas  

Siswa duduk dengan rapi 
dalam kelas dan siap belajar 

Menggunakan satu papan tulis 
yang dibagi dua atau 2 papan tulis. 



No Komponen Materi  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

Dalam satu ruangan terbagi dua, 
siswa duduk sesuia dengan 
kelompok kelas masing-masing.  
 Pengaturan meja dan kursi 
disesuaikan dengan bentuk metode 
mengajar yang digunakan  serta 
alat bantu belajar seperti buku 
pelajaran. 
 Menggunakan media yang tersedia 
di sekolah 
Menggunakan lingkungan sekitar 
sebagai media pembelajaran. 
Lingkungan  belajar juga 
mencakup lingkungan sekitar 
seperti lingkungan sekitar, sosial, 
masyarakat, budayaan dan 
spritual/ kepercayaan perlu 
dimanfaat secara optimal. 

5. Sistem Pendukung Menggunakan sarana yang ada di 
sekolah 

Siswa menggunakan sarana 
dan prasarana yang ada di 
lingkungan sekitarnya  Menggunakan alat peraga sesuai 

dengan materi yang di ajarkan  
lingkungan berupa lingkungan 
sekitar keluarga dan sekolah 

6. Dampak 
instruksitional dan 
pengiring 

Kurangnya guru di wilayah Bastem 
dalam satu sekolah ada yang hanya 
memiliki 2 dan 3 guru kelas  

Siswanya dari latar belakang 
keluarga, suku, agama yang 
berbeda 

 
2. Model pembelajaran kelas rangkap ini seorang guru mengajar misalkan kelas 1 dan kelas 4, 

dengan satu mata pelajaran misalnya pelajaran IPS dalam satu  ruangan. Dimana kelas 3 

kurikulum KTSP sedangkan kelas 4 kurikulum K.13. Pada semester I. kelas yang di gunakan 

satu kelas rendah dan satu kelas tinggi   

Langkah – langkah pembelajaran pada model ini, dapat diperhatikan matriks berikut ini : 

No Komponen Materi  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

1. Fokus  Pembelajaran klasikal-massal Perbedaan dalam diri siswa 
siswa baik dari segi kognitif 
dan moralitas 

2 Sintaks Kegiatan Awal Kegiatan awal  
  Mengucapkan salam pembuka Siswa menjawab salam 

Guru memberikan pengantar  dan 
pengarahan dalam satu ruangan : 
penjelasan skenario dan hasil 
belajar 

Siswa mendengarakan dan 
memperhatikan pengantar  
dan pengarahan dalam satu 
ruangan : penjelasan 
skenario dan hasil belajar  

Guru memusatkan perhatian siswa Siswa siap menerima 
pelajaran 

Guru menuliskan topik yang akan Siswa menulis topik yang 



No Komponen Materi  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

dipelajari 
 
Contoh: kelas 1 tema 6 mengenai  
lingkungan bersih, sehat dan asri 
semester I, Sedangkan  kelas  4  
mata pelajaran IPS mengenai   jenis 
dan persebaran sumber daya alam 
serta pemanfatannya untuk 
kegiatan ekonomi di lingkungan 
setempat semester I  

akan di pelajari 

Guru  menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin di capai 

Siswa menyimak tujuan 
pembelajaran yang ingin di 
capai 

Guru memberikan motivasi Siswa termotivasi pada 
materi yang akan di pelajari 

Kegiatan Inti Kegiatan Inti 
Menerapkan aneka metode yang 
sesuai dengan tujuan untuk 
masing-masing kelas.  
 
Metode yang dapat di gunakan 
antara lain :  metode kelompok, 
ceramah, tanya jawab 

Siswa menyimak metode 
yang akan di gunakan pada 
materi yang akan di ajarkan  

Jika  di kelas 1 menjelaskan 
lingkungan bersih, sehat dan asri 
sedangkan di kelas 4 mengenai  
jenis dan persebaran sumber daya 
alam serta pemanfatannya untuk 
kegiatan ekonomi di lingkungan 
setempat  

Siswa kelas 1  memberikan 
contoh lingkungan bersih, 
sehat dan asri  
Siswa kelas 4 jenis dan 
persebaran sumber daya 
alam serta pemanfatannya 
untuk kegiatan ekonomi di 
lingkungan setempat 

  Jadi  antara kelas 1 dan kelas 4 
saling berinteraksi secara 
langsung, sehingga pembelajaran 
dua kelas ini sama-sama aktif. 

 

Di kelas 1 mengerjakan tugas 
dengan cara berkelompok 
mengenai lingkungan bersih sehat 
dan asri  sedangkan di kelas 2 
dengan cara berkelompok 
mengenai jenis dan persebaran 
sumber daya alam serta 
pemanfatannya untuk kegiatan 
ekonomi di lingkungan setempat 
 
Seorang guru tetap 
memperhatikan tugas yang di buat 
siswanya. Setelah itu di adakan 
tanya jawab antara dua kelas ini 

Siswa mengerjakan tugasnya 
sesuai jenjang pendidikan  

Kegiatan penutup Kegiatan penutup 
Guru berdiri di depan kelas Siswa memperhatikan 



No Komponen Materi  Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

menghadap kedua kelas untuk 
mengadakan review atas materi 
dan kegiatan yang baru berlaku. 

kesimpulan yang di buat 
guru 

Berikan komentar dan penguatan 
sesuai keperluan 
Kemudian berikan tindak lanjut 
berupa tugas atau apa saja sebagai 
bahan untuk pertemuan 
berikutnya 

3.  Sosial Sistem Guru memperhatikan tugas yang di 
buat siswa dari satu kelompok ke 
kelompok lain  

Setiap kelompok 
mengerjakan tugas yang di 
berikan guru 

4.  Supervisi  Sistem Guru berdiri di depan kelas 
menghadap kedua kelas  

Siswa duduk dengan rapi 
dalam kelas dan siap belajar 

Menggunakan satu papan tulis 
yang dibagi dua atau 2 papan tulis. 
Dalam satu ruangan terbagi dua, 
siswa duduk sesuia dengan 
kelompok kelas masing-masing.  
 Pengaturan meja dan kursi 
disesuaikan dengan bentuk metode 
mengajar yang digunakan  serta 
alat bantu belajar seperti buku 
pelajaran. 
 Menggunakan media yang tersedia 
di sekolah 
Menggunakan lingkungan sekitar 
sebagai media pembelajaran. 
Lingkungan  belajar juga 
mencakup lingkungan sekitar 
seperti lingkungan sekitar, sosial, 
masyarakat, budayaan dan 
spritual/ kepercayaan perlu 
dimanfaat secara optimal. 

5. Sistem Pendukung Menggunakan sarana yang ada di 
sekolah 

Siswa menggunakan sarana 
dan prasarana yang ada di 
lingkungan sekitarnya  Menggunakan alat peraga sesuai 

dengan materi yang di ajarkan  
lingkungan berupa lingkungan 
sekitar keluarga dan sekolah 

6. Dampak 
instruksitional dan 
pengiring 

Kurangnya guru di wilayah Bastem 
dalam satu sekolah ada yang hanya 
memiliki 2 dan 3 guru kelas  

Siswanya dari latar belakang 
keluarga, suku, agama yang 
berbeda 

 
3. Model pembelajaran kelas rangkap ini seorang guru mengajar misalkan kelas 1, kelas 2  dan 

kelas 5, dengan satu mata pelajaran misalnya pelajaran IPS dalam satu  ruangan. Dimana 

kelas 1 dan kelas 2 kurikulum KTSP sedangkan kelas 5 kurikulum K.13. Pada semester II. 

kelas yang di gunakan dua kelas rendah dan satu kelas tinggi   

Langkah – langkah pembelajaran pada model ini, dapat diperhatikan matriks berikut ini : 
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1. Fokus  Pembelajaran klasikal-massal Perbedaan dalam diri siswa 
siswa baik dari segi kognitif 
dan moralitas 

2 Sintaks Kegiatan Awal Kegiatan awal  
  Mengucapkan salam pembuka Siswa menjawab salam 

Guru memberikan pengantar  dan 
pengarahan dalam satu ruangan : 
penjelasan skenario dan hasil 
belajar 

Siswa mendengarakan dan 
memperhatikan pengantar  
dan pengarahan dalam satu 
ruangan : penjelasan 
skenario dan hasil belajar  

Guru memusatkan perhatian siswa Siswa siap menerima 
pelajaran 

Guru menuliskan topik yang akan 
dipelajari 
 
Kelas 1 pada standar 
kompetensinya mendeskripsikan 
lingkungan rumah. Kelas 2 standar 
kompetensinya memahami 
kedudukan dan peran anggota 
dalam kel;uarga dan lingkungan 
tetangga. Dan kelas 5 tema 8 
tentang ekosistem 
 

Siswa menulis topik yang 
akan di pelajari 

Guru  menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin di capai 

Siswa menyimak tujuan 
pembelajaran yang ingin di 
capai 

Guru memberikan motivasi Siswa termotivasi pada 
materi yang akan di pelajari 

Kegiatan Inti Kegiatan Inti 
Menerapkan aneka metode yang 
sesuai dengan tujuan untuk 
masing-masing kelas.  
 
Metode yang dapat di gunakan 
antara lain :  metode kelompok, 
ceramah, tanya jawab 

Siswa menyimak metode 
yang akan di gunakan pada 
materi yang akan di ajarkan  

kelas 1 pada standar 
kompetensinya mendeskripsikan 
lingkungan rumah. Kelas 2 standar 
kompetensinya memahami 
kedudukan dan peran anggota 
dalam kel;uarga dan lingkungan 
tetangga.  
Dan kelas 5 tema 8 tentang 
ekosistem 
 

Siswa kelas 1  menjelaskan 
lingkungan rumah sehat dan 
perilaku dalam menjaga 
kebersihan lingkungan  
Siswa kelas 2 memberikan 
contoh bentuk-bentuk kerja 
sama di lingkungan tetangga. 
Siswa kelas 5 menjelaskan 
jenis-jenis ekosistem 

  Jadi  antara kelas 1, kelas 2 dan 
kelas 5 saling berinteraksi secara 
langsung, sehingga pembelajaran 
dua kelas ini sama-sama aktif. 

Siswa mengerjakan tugasnya 
sesuai jenjang pendidikan  
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Di kelas 1 mengerjakan tugas 
dengan cara individu sedangkan di 
kelas 2 dan kelas 5 dengan cara 
berkelompok 
 
Seorang guru tetap 
memperhatikan tugas yang di buat 
siswanya. Setelah itu di adakan 
tanya jawab antara dua kelas ini 
Kegiatan penutup Kegiatan penutup 
Guru berdiri di depan kelas 
menghadap kedua kelas untuk 
mengadakan review atas materi 
dan kegiatan yang baru berlaku. 

Siswa memperhatikan 
kesimpulan yang di buat 
guru 

Berikan komentar dan penguatan 
sesuai keperluan 
Kemudian berikan tindak lanjut 
berupa tugas atau apa saja sebagai 
bahan untuk pertemuan 
berikutnya 
Ruang dan fasilitas belajar seperti: 
meja, kursi, papan tulis, serta alat 
bantu belajar seperti buku 
pelajaran. Selain itu juga 
lingkungan belajar juga mencakup 
lingkungan sekitar seperti 
lingkungan sekitar, sosial, 
masyarakat, budayaan dan 
spritual/ kepercayaan perlu 
dimanfaat secara optimal. 

 

3.  Sosial Sistem Guru memperhatikan tugas yang di 
buat siswa dari satu kelompok ke 
kelompok lain  

Setiap kelompok 
mengerjakan tugas yang di 
berikan guru 

4.  Supervisi  Sistem Guru berdiri di depan kelas 
menghadap kedua kelas  

Siswa duduk dengan rapi 
dalam kelas dan siap belajar 

Menggunakan satu papan tulis 
yang dibagi dua atau 2 papan tulis. 
Dalam satu ruangan terbagi dua, 
siswa duduk sesuia dengan 
kelompok kelas masing-masing.  
 Pengaturan meja dan kursi 
disesuaikan dengan bentuk metode 
mengajar yang digunakan  serta 
alat bantu belajar seperti buku 
pelajaran. 
 Menggunakan media yang tersedia 
di sekolah 
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Menggunakan lingkungan sekitar 
sebagai media pembelajaran. 
Lingkungan  belajar juga 
mencakup lingkungan sekitar 
seperti lingkungan sekitar, sosial, 
masyarakat, budayaan dan 
spritual/ kepercayaan perlu 
dimanfaat secara optimal. 

5. Sistem Pendukung Menggunakan sarana yang ada di 
sekolah 

Siswa menggunakan sarana 
dan prasarana yang ada di 
lingkungan sekitarnya  Menggunakan alat peraga sesuai 

dengan materi yang di ajarkan  
lingkungan berupa lingkungan 
sekitar keluarga dan sekolah 

6. Dampak 
instruksitional dan 
pengiring 

Kurangnya guru di wilayah Bastem 
dalam satu sekolah ada yang hanya 
memiliki 2 dan 3 guru kelas  

Siswanya dari latar belakang 
keluarga, suku, agama yang 
berbeda 

 
4. Simpulan 

 

A. Kesimpulan 
1. Antusiasme guru sekolah dasar dalam mengikuti pelatihan pembelajaran kelas 

rangkap sangat tinggi hal ini disebabkan karena para guru biasanya sangat 
kewalahan dalam menghadapi kelas yang kosong karena kurangnya tenaga 
pengajar dan biasanya ada guru berhalangan masuk mengajar. 

2. Kurikulum yang digunakan dalam satu sekolah ada dua yaitu kurikulum KTSP 
dan kurikulum K.13 maka model pengelolaan kelas rangkap yang sesuai untuk 
mengatasi permasalahan di SD di Bastem, akibat mengalami kekurangan guru 
adalah model pengelolaan kelas 221 dalam artian guru mengajar dua kelas, dua 
kurikulum, satu mata pelajaran di dalam satu ruangan. Kelas yang digunakan 
yaitu kelas rendah dan tinggi, kelas rendah dan rendah, kelas tinggi dan tinggi. 
Pada mata pelajaran IPS  

3. Model ini dianggap sesuai dengan keadaan di Bastem yang belum pernah 
menerapkan model pengelolaan kelas rangkap karena model pengelolaan 221 
adalah model yang paling sederhana dari model lainnya dalam pengelolaan kelas 
rangkap  
 

B. Saran  
1. Sebaiknya sebelum menggunakan pembelajaran model PKR di kelas, maka 

terlebih dahulu guru memetakan materi yang dapat di PKR –kan.  
2.  Sebelum pembelajaran, guru sudah siap dengan RPP model Pembelajaran PKR 

221 yang disesuaikan dengan karakteristik permasalahan kekurangan guru 
yang dihadapi di sekolah.  
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