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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semenjak Negara Indonesia berdiri, The founding fathers bangsa ini sudah 

menanamkan semangat dan tekad untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh 

warga negara, yang di dalamnya adalah untuk memperoleh hak pendidikan yang 

layak. Cita-cita luhur tersebut kemudian dituangkan ke dalam rumusan 

mukaddimah UUD 1945 sebagai salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (het doel van de staat), yaitu untuk “mencerdaskan kehidupan 

bangsa”.  

Pembangunan pendidikan nasional sendiri telah memiliki landasan yang 

sangat kuat dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain disebutkan dalam 

Pasal 5 Ayat (1) "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu", Pasal 6 Ayat (1) "setiap warga negara 

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan 

dasar", Pasal 11 Ayat (1) "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 

layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 

bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi", dan Pasal 11 Ayat (2) 

"pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna 

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun".  
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Pendidikan adalah hak asasi yang harus dipenuhi kepada seluruh warga 

negara tanpa kecuali. Selama ini kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwa 

pendidikan adalah hak yang harus mereka terima. Kewajiban-kewajiban 

pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia, yang pertama yaitu available 

(disediakan), maksudnya ada penjaminan pendidikan tanpa biaya dan wajib 

belajar bagi semua anak. Tentu saja dengan memperhatikan kebebasan orang tua 

untuk memilih tempat anak bersekolah, yang kedua yaitu accessible (dijangkau), 

memprioritaskan penghapusan diskriminasi sebagai mandat dari UU hak asasi 

manusia internasional, kemudian acceptable (diterima), bagaimana mutu 

pendidikan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah 

adaptable (disesuaikan) yang menekankan pada prinsip-prinsip utama hak-hak 

anak, yaitu pendidikan perlu mengakomodasi dan menyesuaikan minat utama 

setiap individu anak.  

Berkaitan dengan kenyataan diatas maka pemerintah telah berupaya untuk 

mewujudkan komitmennya dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi warga 

negara melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, sebagai wujud dari 

pembangunan pendidikan secara utuh bagi seluruh warga negaranya. Program ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan 

dasar yang bermutu dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun 

masyarakat masih saja mengalami kesulitan dalam mendapatkan pemenuhan 

haknya dalam bidang pendidikan, terutama kesempatan mengikuti pendidikan 

dasar masih tidak merata, hal ini disebabkan oleh tingginya biaya pendidikan, 

wilayah yang terpencil, serta motivasi yang rendah menjadi faktor penghambat 
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dalam rangka pemenuhan hak pendidikan tersebut. Padahal Wajib belajar ini 

merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 

atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Program wajib belajar 

(Wajar) 9 tahun ini ditargetkan bersil tuntas pada tahun 2010 disemua jalur 

pendidikan. Pendidikan dasar sangat berperan penting untuk meletakkan dasar 

bagi upaya memberikan pendidikan bagi warga negara oleh karena itu 

keterlaksanaannya merupakan sesuatu hal yang wajib sifatnya. Layanan 

pendidikan dasar tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan yang formal saja  

namun juga individu yang memerlukan layanan khusus, seperti anak 

berkebutuhan khusus, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil dan anak-anak 

dari keluarga miskin.  

Suatu kondisi yang bertolak belakang bahwa memang sekolah-sekolah 

yang terletak di daerah perkotaan padat penduduk atau sekolah-sekolah favorit 

mempunyai jumlah siswa yang relati stabil. Tetapi di daerah lain, beberapa 

sekolah di daerah terpencil memiliki jumlah siswa di bawah ambang batas 

kelayakan (kurang dari 15 orang per angkatan).  

Kondisi tersebut diatas merupakan fenomena baru dalam pendidikan dasar, 

akibatnya banyak sekolah dasar yang kekurangan siswa. Bahkan di beberapa 

daerah banyak SD yang didirikan pada tahun 1980-an pada akhirnya terpaksa 

harus ditutup karena tidak memenuhi ataupun tidak ada siswanya. Fenomena ini 

membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah karena pendidikan merupakan 

salah satu kewajiban yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya.  
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Ada dua jenis kebijakan pemerintah menghadapi fenomena ini. Kebijakan 

pertama adalah melakukan regrouping sekolah, sehingga sekolah memiliki jumlah 

siswa sesuai persyaratan. Akibat regrouping adalah adanya sekolah yang ditutup. 

Kebijakan ini dapat berakibat negatif lebih lanjut, seperti siswa terpaksa berhenti 

sekolah karena lokasi sekolah regrouping jauh, guru terpaksa pindah ke sekolah 

yang mungkin lebih jauh. Meskipun secara ekonomis kebijakan regrouping 

berdampak positif bagi pemerintah, di beberapa daerah ternyata mempunyai 

dampak negative, baik bagi guru maupun para siswa. Beberapa guru merasa tidak 

‘merasa di rumah’, di tempat yang baru. Di daerah yang berpenduduk tidak padat, 

regrouping menimbulkan masalah transportasi bagi siswa yang harus pindah 

sekolah. 

Alternatif kebijakan lain yaitu tetap mempertahankan sekolah-sekolah 

kecil dengan pembelajaran kelas rangkap (PKR)/Multigrade Teaching. Dengan 

model ini, jumlah siswa yang tidak memenuhi ambang batas dibiarkan seperti apa 

adanya, kemudiaan dilakukan penggabungan dua atau tiga tingkat dalam sekolah 

yang sama dengan satu guru. Yang digabung justru dua atau tiga tingkat dalam 

sekolah yang sama dengan satu guru. Guru harus dibekali dengan pengelolaan 

siswa heterogen dalam kelas yang sama. Pembelajaran Kelas Rangkap 

(PKR)/Multigrade Teaching juga dapat mengatasi masalah ketenagaaan di 

sekolah, karena saat ini sebagian besar daerah kekurangan guru. Jarang ditemukan 

sekolah dengan jumlah guru mencukupi, karena besarnya jumlah guru pensiun, 

sedangkan kuota pengangkatan guru baru dari pemerintah pusat jauh dari 

kebutuhan setiap tahun. 
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Pertimbangan diterapkannya kebijakan ini adalah adanya kebijakan 

pemerintah dalam menentukan pagu siswa sesuai dengan standar nasional yang 

ditetapkan adalah bahwa 1 kelas terdiri dari 30 kursi atau rombongan belajar. 

Kebijakan ini diberlakukan bagi sekolah yang tidak dapat memenuhi pagu yang 

sesuai dengan standar nasional di beberapa daerah di Jawa Timur, antara lain 

Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Blitar, Batu Pacitan, serta beberapa 

kota/kabupaten lain. Hal ini perlu dilakukan karena pertimbangan faktor salah 

satunya adanya keefektifan anggaran pendidikan serta keefektifan kegiatan 

pembelajaran sebagai wujud pemerataan pendidikan dalam rangka pemenuhan 

wajib belajar. 

Pembelajaran kelas rangkap dikhususkan untuk para peserta didik yang 

tinggal di daerah-daerah pedesaan dan terpencil dengan jumlah penduduknya yang 

jarang dan kurang beruntung (disadvantaged). Hal ini dimaksudkan untuk : (1) 

mengurangi kesenjangan pendidikan antara anak-anak di daerah perkotaan dan 

pedesaan serta (2) memberikan layanan pendidikan yang dapat diakses dengan 

mudah oleh anak-anak usia sekolah dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Dasar.  

Model pembelajaran kelas rangkap/multigradasi diterapkan karena : 1) 

sulitnya transportasi peserta didik karena bermukim jauh dari sekolah, 2) 

banyaknya sekolah yang mempunyai jumlah siswa terlalu kecil, 3) secara 

keseluruhan, terjadi kekurangan jumlah guru, sebagian disebabkan oleh 

penyebaran tidak merata, 4) kekurangan ruang kelas, 5) dan kemungkinan ada 

guru tidak hadir, padahal tidak ada guru cadangan.  
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Penerapan model PKR pada umumnya lebih banyak dilakukan pada 

satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Menurut Anwas  M. Oos dalam artikel  

yang berjudul Orientasi Singkat mengenai Pembelajaran Rangkap Kelas di SD 

(Multigrade Teaching) dalam Sudirman Siahaan (http://www.e-

dukasi.net/artikel/index.php? id=96) ada 5 model/pola pembelajaran kelas 

rangkap, yaitu: (1) seorang guru menghadapi siswa yang berada pada dua ruangan 

untuk dua tingkatan kelas yang berbeda, (2) seorang guru menghadapi siswa 

dalam tiga tingkatan kelas yang berbeda dalam dua ruangan kelas, (3) seorang 

guru menghadapi dua tingkatan kelas yang berbeda dalam satu ruangan, (4) 

seorang guru menghadapi tiga tingkatan kelas yang berbeda pada dua ruangan 

kelas, dan (5) seorang guru menghadapi tiga tingkatan kelas yang berbeda dalam 

satu ruangan kelas. Di dalam proses belajar-mengajar model PRK yang 

dilaksanakan, para peserta didik dikondisikan sedemikian rupa agar mereka 

senantiasa aktif belajar dan khususnya belajar mandiri (independent learning), 

baik secara perseorangan maupun kelompok, tanpa harus sepenuhnya tergantung 

pada guru. 

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)/Multigrade Teaching sejak tahun 

2005 telah dilaksanakan di Kabupaten Pacitan melalui Surat Keputusan Bupati 

No. 100 Tahun 2005 tentang Penggabungan dan Perubahan Status Sekolah Dasar 

di Kabupaten Pacitan. Telah diambil kebijakan dalam bentuk SK Bupati bahwa 

ada sejumlah 35 SD yang ditetapkan menjadi SD yang menerapkan model 

pembelajaran kelas rangkap (PKR). Sebagai Sekolah Rujukan/Pilot Project 

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)/Multigrade Teaching di Kabupaten Pacitan 
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salah satunya SDN Jetis Lor 3 Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. 

Perkembangan yang menarik terjadi di Pacitan, dimana penerapan sekolah-

sekolah dengan kelas rangkap disadari membawa manfaat dalam peningkatan 

mutu pendidikan sekaligus manfaat ekonomis.  

Pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap merupakan sebuah inovasi 

pembelajaran yang sangat berperan sekali dalam rangka pemerataan pendidikan 

dan pemenuhan hak pendidikan. Penerapan model pembelajaran kelas rangkap 

(multigradasi) bagi sekolah-sekolah kecil karena kekurangan siswa yang jika di 

regrouping akan menimbulkan berbagai persoalan baik psikologis, sosial, maupun 

ekonomis perlu dikaji lebih lanjut dan dikembangkan. Dengan latar belakang 

inilah dilakukan penelitian dengan judul Penanganan Sekolah-Sekolah Kecil 

Melalui Pembelajaran Multigradasi. Penelitian ini dilakukan oleh Tim 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Depdiknas melalui Hibah Penelitian Pascasarjana dengan kontrak nomor : 

035/SP2H/PP/DP2M/III/2007. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 

tahun, dengan tahapan pada tahun pertama kegiatan penelitian akan terdiri dari 

identifikasi karakteristik sekolah-sekolah kecil di lokasi penelitian dan 

pengembangan paket pelatihan pembelajaran non-gradasi, tahun kedua setelah 

hasil uji coba terbatas diperbaiki, dilakukan pelatihan pembelajaran kelas rangkap 

bagi para guru sekolah-sekolah kecil, dan tahun ketiga pembelajaran kelas 

rangkap diharapkan telah diimplementasikan secara penuh di lokasi penelitian, 

pemantauan keberjalanan program, dan melihat dampak luas dari penerapan 
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pembelajaran multigradasi.  Produk akhir (tangible) dari penelitian ini akan 

berupa paket – paket pelatihan pembelajaran non-gradasi, yang dapat dipakai 

sebagai self contained modules maupun sebagai materi pelatihan tatap muka.  

Sebagai tindak lanjut dari penelitian Hibah Pascasarjana ini maka pada 

tahun ketiga akan dilakukan penelitian lanjutan untuk memenuhi tujuan 

sebagaimana tersebut diatas. Untuk mendukungnya maka dilakukan penelitian 

lanjutan terutama berkaitan dengan penerapan pembelajaran kelas rangkap secara 

penuh, ditinjau dari strategi mengajar guru, sedangkan untuk mengetahui dampak 

keberlanjutan dari pembelajaran kelas rangkap ini juga bisa dilihat dari 

keterlibatan orang tua dalam pembelajaran kelas rangkap. 

Pembelajaran dari awal sampai akhir merupakan proses belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Guru 

memiliki peran yang strategis sekali agar pelaksanaan pembelajaran bisa 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat efektif maka guru harus 

memikirkan suatu cara atau taktik yang digunakan dalam proses belajar mengajar, 

cara inilah yang biasa disebut strategi. 

Penerapan strategi pembelajaran pada situasi tertentu inilah yang 

kemudian seringkali diartikan dengan model pembelajaran. Strategi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru merupakan model pembelajaran oleh guru tersebut 

sebagai upaya untuk memenuhi tujuan pembelajaran.  

Pada pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap strategi pembelajaran 

merupakan suatu hal yang penting, karena dengan strategi yang tepat akan 

pembelajaran akan menarik dan menyenangkan. Kondisi ini memacu siswa untuk 
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bisa belajar dengan baik dan termotivasi dalam kegiatan belajar mengajar, yang 

pada akhirnya akan memberikan prestasi belajar yang baik.  

Pada pembelajaran kelas rangkap guru melakukan penggabungan kelas-

kelas antara kelas yang tinggi dan rendah antara peserta didik yang usianya tua 

dengan yang lebih muda. Pembelajaran ini menggunakan metode-metode berbasis 

keaktifan siswa, seperti diskusi, kerja kelompok, permainan, eksperimen dan tutor 

sebaya yang berbeda dengan sekolah-sekolah umum lainnya yang lebih bersifat 

konvensional dimana semua berpusat pada guru. Hal ini sangat berperan sekali 

dalam melakukan pembentukan kemandirian siswa. Para peserta didik 

dikondisikan sedemikian rupa agar mereka senantiasa aktif belajar dan khususnya 

belajar mandiri (independent learning), baik secara perseorangan maupun 

kelompok, tanpa harus sepenuhnya tergantung pada guru.  

Konsep PKR mengandung beberapa kriteria, yaitu: (a) adanya 

penggabungan siswa yang berasal dari 2 atau lebih tingkatan, (b) seorang guru 

ditugaskan untuk membelajarkan para siswa gabungan yang terdiri dari beberapa 

tingkatan, (c) seorang guru melaksanakan tugas-tugas mengajarnya kepada para 

siswa gabungan secara serempak, dan (d) siswa secara individual maupun di 

dalam kelompok (tingkatan) tetap dikondisikan oleh guru untuk tetap aktif belajar 

sekalipun guru sedang memberikan bimbingan kepada siswa tingkatan tertentu.   

Selain perlunya strategi guru dalam pembelajaran kelas rangkap, untuk 

mendukung pelaksanaan pembelajaran ini juga diperlukan keterlibatan dari orang 

tua dengan maksud agar terjadi kerjasama yang simultan antara guru dan orang 

tua dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga tercapainya tujuan pembelajaran 
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merupakan tanggungjawab bersama antara sekolah dan masyarakat dalam hal ini 

adalah orang tua. Dukungan orang tua dalam pembelajaran sangat penting sekali 

karena waktu pembelajaran anak di sekolah sangat terbatas, anak lebih punya 

waktu banyak ketika dirumah. Hal ini menjadi faktor yang penting untuk 

diperhatikan agar pembelajaran bisa dilanjutkan dirumah dengan mengoptimalkan 

orang tua agar bisa mendukung kegiatan pembelajaran disekolah. Untuk itu 

diperlukan pemahaman yang tepat dari orang tua atas tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

Sekolah, keluarga, dan masyarakat adalah tiga elemen yang tidak bisa 

dipisahkan dalam proses pendidikan. Ketiganya harus mampu bekerjasama, maka 

akan timbul berbagai upaya bersama untuk menghadapi kesulitan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, jika pendidikan bertumpu pada 

tiga elemen ini, maka proses pendidikan dapat terlaksana dengan sempurna. Dari 

ketiga elemen tersebut, keluarga merupakan fokus utama yang harus mendapat 

perhatian lebih, karena anak lebih banyak berada di rumah daripada ditempat lain. 

Proses pendidikan yang berlangsung di sekolah sangatlah terbatas, begitu juga 

dalam sekolah yang menerapkan pembelajaran kelas rangkap.  

Pendidikan keluarga dapat menumbuhkan nilai-nilai kultur yang sangat 

mendukung pendidikan dan pertumbuhan mental anak, tanpa dukungan dan 

pembinaan yang berkelanjutan dari keluarga sulit bagi anak untuk dapat 

berprestasi secara baik, sebab dukungan dari sekolah dalam memotivasi anak 

didik sangat lah terbatas. Dalam keluarga pula anak menemukan berbagai 

pengetahuan yang sangat berhubungan dengan pembentukan karakter dirinya di 
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kemudian hari. Pendidikan dalam keluarga harusnya lebih mengarah pada proses 

pengaturan dan pemberian motivasi bagi anak, bukan pada aspek materi pelajaran 

sebagaimana yang diajarkan di sekolah. Nilai-nilai yang merupakan karakter dari 

dalam diri yang harus mampu diserap dan diimplementasikan oleh anak-anak 

Oleh karena itu penting sekali adanya keterlibatan orang tua dalam 

mendukung pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap ini. Diperlukan upaya-upaya 

untuk meyakinkan orang tua bahwa pembelajaran kelas rangkap dapat berhasil 

dan tidak akan merugikan siswa serta memberikan pandangan bagi orang tua 

tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga yang didukung dengan motivasi 

untuk pembentukan karakter.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan berdasarkan 

permasalahan yang ditemui dilapangan untuk mengetahui penerapan dan dampak 

luas dari pelaksanaan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR)/Multigrade Teaching, 

maka menjadi hal yang penting dan perlu untuk dilakukan adalah melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan strategi mengajar guru dan keterlibatan orang 

tua dalam pemebelajaran kelas rangkap di salah satu sekolah yang melaksanakan 

pembelajaran kelas rangkap. Salah satu sekolah yang sampai saat ini masih 

menerapkan pembelajaran kelas rangkap adalah SDN Jetis Lor 3 yang berada di 

Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Mengingat pula bahwa dalam 

penyelenggaraan pendidikan persekolahan, pembelajaran merupakan suatu hal 

yang penting, maka strategi guru dan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran 

sangat memiliki peran yang strategis. Sehingga penelitian ini mengambil judul : 
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Strategi Mengajar Guru dan Keterlibatan Orang Tua dalam Pembelajaran Kelas 

Rangkap di SDN Jetis Lor 3 Kabupaten Pacitan. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

indikasi adanya permasalahan dalam Pembelajaran Kelas Rangkap 

(PKR)/Multigrade Teaching  di Kabupaten Pacitan. Dengan adanya permasalahan 

tersebut dikawatirkan akan menjadi penghambat tercapainya tujuan pembelajaran 

multigradasi/ kelas rangka sehingga sulit terwujud. Beberapa permasalahan 

tersebut adalah : 

1. Terdapatnya Sekolah Dasar dengan jumlah siswa sedikit, sedangkan jumlah 

siswa baru semakin menurun, sehingga tidak efisien. 

2. Jumlah guru yang kurang tidak seimbang dengan jumlah siswa. 

3. Kesadaran masyarakat di pedesaan terpencil untuk bersekolah masih rendah. 

4. Diadakan kelas rangkap, dimana 1 guru mengajar kelas secara bersama. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka 

dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi mengajar guru dalam pelaksanaan Pembelajaran Kelas 

Rangkap (PKR) di SDN Jeti Lor 3 Kabupaten Pacitan ? 

2. Bagaimanakah keterlibatan orang tua siswa dalam mendukung pelaksanaan 

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) di SDN Jetis Lor 3 Kabupaten Pacitan ? 
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3. Apa hambatan dalam penerapan Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) di SDN 

Jetis Lor 3 Kabupaten Pacitan ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menggali informasi tentang strategi mengajar guru dalam pembelajaran 

kelas rangkap (PKR), mendeskripsikan keterlibatan orang tua dalam mendukung 

pembelajaran kelas rangkap (PKR), dan menganalisis hambatan penerapan 

Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR) di SDN Jetis Lor 3 Kabupaten Pacitan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapak dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam bidang keilmuan, hasil penelitan ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kepustakaan berkaitan dengan pelaksanaa pembelajaran kelas 

rangkap. Penelitian ini juga digunakan, sebagai bahan masukan untuk 

penelitian terkait atau bahan perbandingan dalam penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat 

sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara umum, dan peningkatan pelaksanaan 

pembelajaran kelas rangkap di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini secara 

praktis diharapkan bermanfaat bagi : 
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a. Dinas Pendidikan Jawa Tengah untuk bahan pertimbangan dalam 

menentukan dan mengambil kebijakan pengembangan program yang lebih 

baik. 

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sebagai bahan masukan dan 

informasi sejauhmana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap di 

Kabupaten Pacitan. 

c. Penyelenggaraan Program 

Sebagai masukan dalam pelaksanaan program agar dapat lebih 

meningkatkan mutu dan kualitas programnya secara profesional, 

khususnya terhadap hal-hal yang dipandang masih kurang dan perlu 

dilakukan pembenahan. 

d. Siswa  

Siswa sekolah dengan PKR bisa mendapatkan kebutuhan yang lebih baik 

atau dengan kata lain terpenuhi hak atas pendidikan. Selain itu dapat 

mengembangkan hubungan sosial lebih mandiri, lebih mampu beradaptasi 

dan berperilaku positif, mereka berhubungan satu dengan yang lain secara 

lebih baik antara siswa yang lebih muda maupun yang dewasa,selain itu 

juga dengan mengembangkan tutor sebaya. Setiap siswa memiliki rasa 

menghargai dan sifat-sifat yang unik dengan siswa yang lain.  

e. Guru  

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerjanya terutama terhadap 

hal-hal yang dipandang masih kurang sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Selain itu, dampak terhadap penindaklanjutan hasil penelitian ini 
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akan dapat dirasakan oleh guru terutama dalam menerapkan strategi 

pembelajaran. Guru mampu membuat strategi pembelajaran yang fleksibel 

sehingga dapat menguatkan siswa untuk belajar mandiri,  dengan melatih 

kemampuan dan perilaku yang dapat diterapkan pada siswa dengan usia 

yang berbeda, sehingga menghasilkan suasana belajar yang lebih dinamis 

dan alami. Guru mampu menerapkan pembelajaran individu, pengajaran 

kelompok, mengajar siswa yang berbeda usianya, sehingga mampu 

menjadi pengajar yang serba bisa dan mampu menangani berbagai macam 

keadaan. 

f. Orang tua  

Sebagai bahan masukan untuk dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran kelas rangkap dan dapat merasakan dampak keberhasilan 

pendidikan ini. Memiliki persepsi yang positif terhadap Pembelajaran 

Kelas Rangkap dan mampu memotivasi anak untuk mendapatkan hasil 

evaluasi belajar yang baik melalui pembelajaran mandiri baik di sekolah 

maupun di rumah.  
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