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SARI 

 

Rizky Febdianto. 2009. Kesiapan Guru Geografi Dalam Pelaksanaan 
Pembelajaran Geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 
Pekalongan. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I: Dra. Pudji Hardati, M.Si. Dosen Pembimbing II: 
Drs. Sutardji. 78 halaman. 
 
Kata Kunci : Kesiapan Guru Geografi Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Geografi. 
 
 Pengetahuan guru dalam merumuskan kesiapan pembelajaran sangat 
penting sebab akan dijadikan pedoman dalam menyampaikan materi agar sesuai 
dengan kurikulum dan mendapatkan hasil yang baik. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesiapan guru geografi dalam 
pelaksanaan pembelajaran geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan dan bagaimana variasi perbedaan antara SMP Negeri dan 
SMP Swasta dalam pelaksanaan pembelajaran geografi? Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kesiapan guru geografi dalam pelaksanaan 
pembelajaran geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan 
dan untuk mengetahui variasi perbedaan tingkat kesiapan guru geografi dalam 
pelaksanaan pembelajaran geografi antara SMP Negeri dan SMP Swasta. 
 Variabel dalam penelitian ini adalah kesiapan pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran. Metode dalam pengumpulan data menggunakan 
metode dokumentasi dan metode angket, sedangkan analisis data menggunakan 
deskriftif persentase. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru geografi di SMP se 
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan jumlah 16 orang guru 
yang tersebar di 6 SMP yaitu SMP N 1 dengan jumlah 3 orang guru, SMP N 2 
dengan jumlah 3 orang guru, SMP N 3 dengan jumlah 3 orang guru, MTS N 
dengan jumlah 3 orang guru, SMP Muhammadiyah dengan jumlah 2 orang guru 
dan SMP Islam dengan jumlah 2 orang guru. Penelitian ini merupakan penelitian 
populasi sehingga tidak ada sampel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan guru geografi dalam 
pelaksanaan pembelajaran secara rata-rata termasuk dalam kriteria sangat siap 
dengan nilai 81,82% yang terdiri dari perangkat pembelajaran 91,21%; sumber 
pembelajaran 73,75%; metode pembelajaran 89,69%; media pembelajaran 
72,66%. Sedangkan dalam pelaksanaan pembelajaran secara rata-rata termasuk 
dalam kriteria sangat siap dengan nilai 85,62% yang terdiri dari membuka 
pembelajaran 79,38%; proses pembelajaran 87,83%; menutup pembelajaran 
90,10%. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan (1) Kesiapan 
pembelajaran geografi tergolong tinggi dengn skor 81,82 (2) Pelaksanaan 
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pembelajaran geografi juga tergolong tinggi dengan skor 85,62 (3) Tidak ada 
perbedaan antara SMP Negeri dan SMP swasta dalam kesiapan pelaksanaan 
pembelajaran geografi semua tergolong tinggi. 
 Pada penelitian ini peneliti menyarankan (1) Hendaknya siswa dianjurkan 
untuk memiliki buku pegangan sendiri, atau peminjaman buku perpustakaan 
dalam jangka waktu satu semester sehingga siswa memiliki bahan pelajaran di 
rumah (2) Bagi guru IPS Geografi hendaknya tidak hanya menggunakan media 
pembelajaran yang ada di sekolah saja, tetapi berusaha untuk membuat media 
pembelajaran sendiri yang dapat mendukung proses pembelajaran (3) Bagi guru 
IPS Geografi hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar 
proses pembelajaran berjalan dengan baik (4) Guru harus lebih banyak 
memberikan tugas rumah kepada siswa agar siswa lebih memahami materi yang 
disampaikan dan akan mendorong siswa untuk belajar di luar jam pelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dapat 

menimbulkan kompleknya tuntutan kehidupan dalam masyarakat, diperlukan 

adanya spesialisasi kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya. Adanya 

spesialisasi tugas diharapkan pekerjaan itu akan dapat diselesaikan dengan baik, 

termasuk di dalamnya tugas kependidikannya (Sutomo, 1998:1). 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui 

proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal atau diakui dalam masyarakat, hal 

ini sesuai dengan fungsi dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanganggung jawab 

(Nikmah, 2007:1). 

Guru sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran harus memahami betul 

apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan dengan kekuatan, 
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kelemahan, peluang dan tantangan. Guru pula yang menentukan hasil 

pembelajaran sehingga keberhasilan pembelajaran merupakan tanggung jawab 

guru secara profesional (Mulyasa, 2006:40). 

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, 

melatih, mengembangkan, mengolah dan memberikan pelayanan teknis dalam 

bidang pendidikan. Guru sebagai pengajar merupakan tenaga pendidik yang 

khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Agar guru dapat melaksanakan 

tugas mengajar dengan baik diperlukan seperangkat kemampuan profesional. 

Kemampuan profesional disebut juga kompetensi profesional. Kompetensi 

menunjuk pada performance atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan (Nikmah, 

2007:2). 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti dari seorang guru geografi 

SMP di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, bahwa pelajaran 

geografi kurang mendapat tempat perhatian bagi para peserta didik dan mereka 

malas mempelajarinya, hal ini dikarenakan kinerja dari para guru geografi 

terkesan asal-asalan dan tidak sesuai dengan tugas dan profesinya, selain itu 

tampak adanya guru mata pelajaran lain yang merangkap dalam mengajar, 

misalnya: guru tata boga merangkap guru geografi, ini menyebabkan para siswa 

menganggap bahwa pelajaran geografi adalah pelajaran yang membosankan dan 

bersifat hafalan. Adanya masalah inilah yang menggerakkan penulis untuk 

melakukan penelitian tentang kesiapan guru geografi dalam pelaksanaan 
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pembelajaran geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. 

Keberadaan geografi dalam struktur progam pengajaran di sekolah sangat 

penting diajarkan karena geografi memberikan pengetahuan, pembentukan nilai 

dan sikap serta ketrampilan kepada siswa secara langsung berinteraksi dengan 

lingkungan. Berkaitan dengan itu, guru tentunya harus memiliki kualitas dalam 

pengajaran ketrampilan dan kedisiplinan. Guru dituntut kreatif dalam 

pembelajaran. 

Penyebab rendahnya daya serap siswa terhadap bahan ajar tersebut jelas 

bukan karena faktor potensial, tetapi salah satu penyebab penting adalah faktor 

guru yaitu guru yang kurang menguasai bahan ajar dan kurang cakap dalam 

membimbing siswa belajar. Guru yang baik harus menguasai bahan ajar secara 

mendalam, berstruktur dan bermakna agar dapat mengarahkan serta membimbing 

belajar siswa secara bermotivasi dan benar. Guru dituntut menguasai bahan ajar 

pokok dan bahan ajar penunjang dengan baik (Samana, 1994:18). 

Adanya guru yang profesional, maka akan dapat secara langsung 

memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar harus diberikan secara optimal, sesuai dengan 

keahliannya. Selain itu juga diperlukan adanya kerja sama yang baik antara guru, 

siswa, sekolah dan orang tua siswa. Orang tua juga berhak berperan serta dalam 

memilh satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 

pendidikan anaknya (Nikmah, 2007:5). 
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Tampak jelas tugas dan tanggung jawab guru yaitu guru tidak hanya cukup 

mengetahui ilmu pengetahuan yang diajarkan pada siswa, tetapi harus mengetahui 

tujuan yang akan dicapai dan menggunakan metode yang tepat. 

Berdasarkan pernyataan tersebut penting kiranya untuk diungkap sejauh 

mana tingkat kesiapan guru geografi, khususnya dalam pembelajaran geografi di 

SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalangan pendidikan 

terutama dalam proses belajar geografi. 

 
B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah tingkat kesiapan guru geografi dalam pelaksanaan 

pembelajaran geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. 

2. Bagaimana variasi perbedaan antara guru geografi SMP Negeri dan SMP 

Swasta  dalam pelaksanaan pembelajaran geografi. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan guru geografi dalam pelaksanaan 

pembelajaran geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. 
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2. Untuk mengetahui variasi perbedaan tingkat kesiapan guru geografi dalam 

pelaksanaan pembelajaran geografi antara SMP Negeri dan SMP Swasta di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memberikan masukan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan 

peranannya dalam meningkatkan kualitas pengajaran sehingga siswa akan 

semakin aktif dalam proses belajar mengajar. 

2. Sebagai masukan bagi dunia pendidikan yang mengarah pada peningkatan 

mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar yang bermutu. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat untuk menjadikan acuan dan 

pedoman dalam meningkatkan dan memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran geografi. 

 

E. Penegasan Istilah 

Menghindari salah pengertian tentang judul penelitian ini dan untuk 

membatasi penelitian ini agar tidak meluas dan tetap pada pengertian yang 

dimaksud, maka perlu diberikan batasan konsep permasalahan. 

1. Kesiapan Guru 

Kesiapan artinya proses, cara pembuatan, menyiapkan (KBBI, 1999:358). 

Dalam hal ini diartikan sebagai upaya kesiapan guru yang dilakukan untuk 

melakukan suatu tindakan-tindakan persiapan dalam proses pembelajaran. 

 



6 

 

 

2. Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 

2002:24). 

Yang dimaksud pembelajaran geografi dalam pembelajaran ini adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran geografi. 

 
Maksud dari judul Kesiapan Guru Geografi Dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah untuk 

mengetahui tingkat kesiapan guru geografi dalam kegiatan belajar mengajar 

geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

 
F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.  

Bagian pendahuluan berisi: Halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan 

daftar lampiran. 

Bab I berisi tentang: pendahuluan yang meliputi: latar belakang, masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II berisi tentang: landasan teori yang menjelaskan tentang kesiapan    

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, mata pelajaran geografi. 

Bab III berisi tentang: metode penelitian mencangkup populasi, sampel, 

variabel, metode pengumpulan data dan analisis data. 
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Bab IV berisi tentang: hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V berisi tentang: penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang 

diberikan terhadap hasil penelitian. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 
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BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 
 

Kesiapan pembelajaran terdiri dari perangkat pembelajaran,  bahan ajar, 

metode mengajar dan media pembelajaran. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran 

terdiri dari  membuka pembelajaran, proses pembelajaran dan menutup 

pembelajaran. Langkah-langkah tersebut dilakukan guru untuk mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi karena urutan-urutan pembelajaran sudah 

terorganisir dengan baik sehingga yang direncanakan akan terlaksana dengan 

baik. 

A. Kesiapan Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar merupakan proses yang diatur sedemikian rupa 

menurut langkah-langkah tertentu, agar pelaksanaannya mencapai hasil yang 

diharapkan. Pengaturan ini dituangkan dalam bentuk kesiapan pembelajaran yang 

berkenaan dengan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan pada waktu 

melaksanakan pelajaran. Kesiapan pembelajaran dilakukan oleh guru sebelum 

mengajar. 

1. Perangkat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran artinya 
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kompetensi yang menunjuk pada pembuatan yang bersifat rasional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam proses belajar (Hamalik, 2003:81). 

a. Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar yang 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan silabus diserahkan 

sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu 

melakukannya. Oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus diberi kebebasan 

dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan mamsing-mamsing (Mulyasa, 2006:190). 

Prosedur pengembangan silabus menurut Mulyasa (2006:203) adalah 

sebagai berikut. 

1) Mengisi kolom identitas 

2) Mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan menganalisis standar 

kompetensi adalah urutan tidak harus sesuai dengan urutan yang ada dalam 

standar isi tapi berdasar hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan 

bahan, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar 

mata pelajaran. 

3) Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar 

Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar harus memperhatikan urutan 

berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi, 
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keterkaitan antar kompetensi dasar dalam mata pelajaran, keterkaitan 

kompetensi dasar dengan standar kompetensi. 

4) Mengidentifikasi materi standar 

Mengidentifikasi materi standar yang menunjang standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dengan mempertimbangkan tingkat pengembangan fisik 

peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, 

kedalaman dan keluasan materi, relavansi dengan kebutuhan peserta didik dan 

tuntutan lingkungan, alokasi waktu. 

5) Mengembangkan pengalaman belajar (standar proses) 

Pengalaman belajar mmerupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan 

peserta didik dalam proses pembentukan kompetensi, dengan berinteraksi 

aktif dengan sumber belajar melalui pendekatan, metode dan media 

pembelajaran yang bervariasi. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup 

yang perlu dikuasai oleh peserta didik.  

6) Merumuskan indikator keberhasilan 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan 

tanda-tanda, perbuatan dan respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh 

peserta didik dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Dirumuskan dalam kata kerja 

operasional yang dapat diukur dan dapat diobservasi, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. 

7) Menentukan penilaian (standar penilaian) 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 

indikator, dngan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun 
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lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau 

produk, penggunaan portofolio dan penilaian diri. 

8) Alokasi waktu 

Alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar dilakukan dengan memperhatikan 

jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan 

mempertimbangkan kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan 

dan tingkat kepentingannya. 

9) Menentukan sumber belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan bahan yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan 

elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, social dan budaya. 

Penentuan sumber belajar berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, indikator kompetensi serta materi pokok dan kegiatan pembelajaran. 

 
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. 

RPP merupakan kompenen penting yang pengembangannya harus dilakukan 

secara professional. Dalam pengembangan RPP, guru diberi kebebasan untuk 

mengubah, memodifikasi dan menyesuaikan silabus dengan kondisi sekolah dan 

daerah serta dengan karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2006:212). 

Cara mengembangkan RPP menurut Mulyasa (2006:222) dalam garis 

besarnya dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut; (1) Mengisi kolom 

identitas, (2) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang 
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telah ditetapkan, (3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun, (4) 

Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar serta indikator yang telah ditentukan, (5) Mengidentifikasi 

materi standar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang terdapat dalam 

silabus, (6) Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, (7) 

Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti 

dan akhir, (8) Menentukan sumber belajar yang digunakan, (9) Menyusun kriteria 

penilaian, lembar pengamatan, contoh soal dan teknik penskoran. 

2. Sumber Pembelajaran atau Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar (Rahayu, 2007:21). 

Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untukmempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam pengajaran tradisional, guru sering hanya menetapkan 

buku sebagai sumber balajar. Itupun biasanya terbatas hanya dari salah satu buku 

saja. Dalam proses pengajaran yang dianggap modern sesuai tuntutan standar 

proses pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi informasi, maka sebaiknya guru memanfaatkan 

sumber-sumber lain  selain buku. Hal ini penting, sebab penggunaan salah satu 

sumber tertentu saja akan membuat pengetahuan siswa terbatas dari satu sumber 

yang ditetapkan itu (Sanjaya, 2007:174). 
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Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran tergantung 

pada wawasan, pengetahuan, pemahaman dan tingkat kreativitasnya dalam 

mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan yang dikumpulkan dan semakin 

luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi tersebut maka akan semakin 

baik pembelajaran yang dilaksanakan. Bahan yang sudah terkumpul selanjutnya 

dipilih, dikelompokkan dan disusun ke dalam indicator dari kompetensi dasar. 

Setelah bahan-bahan yang diperlukan terkumpul secara memadai, seorang guru 

selanjutnya perlu mempelajari secara cermat dan mendalam tentang isi bahan ajar 

yang berkaitan dengan lanhkag kegiatan berikutnya (Rahayu, 2007:22). 

Menurut Disdakmen (2007:152) dalam Rahayu (2007:22) ada beberapa 

bentuk bahan ajar yaitu sebagai berikut (1) bahan cetak, seperti hand out, buku, 

lembar kerja siswa, brosur, (2) Audio Visual, seperti video atau film, VCD, (3) 

Audio, seperti  radio, kaset, (4) Visual, seperti foto, gambar, model atau maket, 

(5) Multi Media, seperti komputer, internet. 

3. Metode Pengajaran 

Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu 

peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses mengajar dan 

belajar. Dengan metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain terciptalah interaksi 

edukatif. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, 

sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi 

ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan guru. Oleh 
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karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan 

kegiatan belajar siswa (Sudjana, 2005:76). 

Perkembangan mental peserta didik di sekolah antara lain meliputi 

kemampuan untuk bekerja secara abstraksi menuju konseptual. Implikasinya pada 

pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bervariasi dengan metode yang 

efektif dan bervariasi. Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan 

sedikit ceramah dan metode-metode yang berpusat pada guru serta lebih 

menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi 

akan sangat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan (Mulyasa, 

2008:107). 

Metode mengajar yang tepat dan dilaksanakan secara benar dapat membantu 

siswa memahami materi pelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

mengajar yang diterapkan guru dipengaruhi oleh:1) tujuan pembelajaran, 2) 

karakteristik siswa, 3) situasi belajar mengajar, 4) fasilitas, 5) materi, 6) guru dan 

kemampuannya. Keberhasilan guru tertentu menerapkan metode mengajar 

tertentu belum tentu sukses jika menerapkan metode yang lain (Soetopo, 

2005:152).  

Berikut ini adalah macam – macam metode mengajar menurut Djamarah 

(1995:96–109) seperti diskusi, ceramah, tugas dan resitasi, tanya jawab, 

demonstrasi, eksperimen. 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa  dihadapkan 

suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat 
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problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung kepada siswa, metode tugas dan resitasi adalah metode penyajian 

bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar,  metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula 

dari siswa kepada guru. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa syatu proses, 

situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun 

tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Metode eksperimen 

(percobaan) adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 

Merencanakan metode mengajar yang akan dilaksanakan guru memang 

harus teliti karena masing-masing metode tersebut mempunyai keunggulan-

keunggulan sendiri sehingga guru harus jeli memilihnya. 

4. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Sugandi, 

2007:30). Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 
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sangat membantu keefektifan proses pebelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

pelajaran pada saat itu (Arsyad, 2002:15-16). 

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap 

kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk 

mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan 

demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Hal ini 

perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari sudut 

kepentingan guru (Sanjaya, 2007:173). 

 Sudjana dan Rivai (2007:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

antara lain: Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan. Contoh sederhana, guru akan mengajarkan 

masalah kepadatan penduduk kota. Guru dapat menggunakan berbagai media 

pembelajaran antara lain gambar atau foto kota yang padat penduduknya beserta 

permasalahannya. Gambar atau foto tersebut akan lebih menarik bagi siswa 

dibandingkan cerita guru tentang padatnya penduduk kota tersebut. Kemudian 

guru menyajikan suatu grafik pertumbuhan penduduk kota tersebut dari tahun ke 

tahun, sehingga dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap pertumbuhan 

penduduk. 



17 

 

 

 Kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran adalah ketepatannya dengan 

tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan, dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

terutama bersifat fakta, prinsip, konsep dan generalisasi, kemudahan memperoleh 

media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh atau memungkinkan untuk 

dibuat sendiri oleh guru, ketrampilan guru dalam menggunakannya dalam proses 

belajar mengajar, tersedia waktu untuk menggunakannya dan sesuai dengan taraf 

berpikir siswa, memilih media pembelaajaran harus sesuai dengan taraf berpikir 

siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para 

siswa (Sudjana dan Rivai, 2007:4-5). 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 

sudah bermacam-macam, mulai dari media sederhana hingga media yang modern 

dan semua itu tidak akan lepas dari pengaruh interaksi antara proses belajar 

mengajar dengan lingkuangan belajar itu sendiri. Penggunaan media pembelajaran 

di dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan karena dengan mengunakan 

indra ganda dapat memberi keuntungan yang lebih bagi siswa sehingga siswa 

dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. Pemperolehan pengetahuan 

dan ketrampilan, perubahan-perubahan sikap dan perilaku pada diri siswa dapat 

terjadi karena adanya interaksi antara pengalaman yang dialami siswa itu sendiri 

melalui indra pandang berkisar antara 75%, melalui indra dengar 13% dan melalui 

indra lainnya sekitar 12%. Seperti yang tertuang dalam tingkat pengalaman 

pemerolehan hasil belajar yang digambarkan bahwa oleh Edgar Dale (1969) 

dalam kerucut proses komunikasi yaitu sebagai berikut. 
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Kongkret 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Arsyad (2002:11) 

Diagram 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Diagram di atas adalah salah satu yang dijadikan acuan sebagai landasan 

teori pengunaan media dalam proses pembelajaran. Dari gambar di atas, hasil 

belajar seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (kongkret), 

kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda 

tiruan, sampai pada lambang verbal (abtrak). Semakin keatas puncak kerucut 

semakin abstrak media panyampaian pesan tersebut dan perlu diketahui bahwa 

urutan-urutan ini tidak berarti proses belajar dan interaksi belajar harus selalu 

dimulai dari pengalaman langsung, tapi dimulai dari jenis pengalaman yang 

paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi 

dengan mempertimbangkan situasi belajar (Arsyad, 2002:10). 
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Guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pembelajaran yang meliputi media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar, fungsi media dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan, seluk beluk proses belajar, hubungan antara metode mengajar 

dan media pendidikan, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran, 

pemilihan dan penggunaan media pambelajaran, berbagai jenis atau alat dan 

teknik media pembelajaran, media pembelajaran dalam setiap mata pelajaran, dan 

usaha inovasi dalam media pembelajaran (Aryad, 2002:2). 

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu media visual 

yang dilihat; filmstrip, trasparasi, chart, diagram, grafik, peta, globe, media 

audifit; hanya didengar, misalnya radio, tape, media audio visual yang dilihat dan 

didengar; film dan televisi, media benda-benda tiga dimensi; bak pasir, dan 

dramatisasi; panthomin, sosioderama dan demonstrasi. 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran terdiri dari tiga bagian yaitu membuka pembelajaran, proses 

pembelajaran dan menutup pembelajaran yang dirumuskan oleh guru untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi karena urutan-urutan 

pembelajaran sudah terorganisir dengan baik sehingga yang direncanakan akan 

terlaksana dengan baik. 

1. Membuka Pembelajaran 

Kegiatan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari (Abimanyu, 1984:2). Membuka 
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pelajaran ini biasanya dilakukan bukan hanya pada tiap awal pelajaran tapi juga 

pada tiap penggal pelajaran atau tiap awal sub pokok bahasan. 

Membuka pelajara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal, 

agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan disajikan 

(Mulyasa,  2008:84). 

Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar harus mempunyai kompetensi 

yang cukup tinggi supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mendidik dan 

mengajar pada dasarnya adalah menyediakan kondisi yang seoptimal mungkin 

bagi terjadinya proses belajar mengajar. Oleh karena itu guru harus dapat 

mengkondisikan siswa serta kelasnya supaya dapat menciptakan situasi yang 

seoptimal mungkin bagi terjadinya proses belajar mengajar yang berkaitan erat 

dengan peningkatan mutu pendidikan karena apabila kondisi yang ada dapat 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar secara maksimal maka materi 

yang diserap siswa akan maksimal juga. 

Beberapa hal yang harus dilakukan guru supaya bisa membuka pelajaran 

dengan baik yaitu menarik perhatian siswa, menimbulakan motivasi dan membuat 

kaitan. 

a. Menarik perhatian siswa 

Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian peserta 

didik terhadap pelajaran yang akan disajikannya. Antara lain dapat dilakukan 

melalui gaya mengajar guru, menggunakan media dan sumber belajar yang 

bervariasi dan menggunakan pola interaksi belajar mengajar yang bervariasi 
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antara lain 1) guru menerangkan dan mengajukan pertanyaan, siswa 

mendengarkan dan menjawab pertanyaan, 2) guru beremonstrasi, siswa 

mengamati dan 3) guru memberi tugas diskusi, siswa berdiskusi (Soetopo, 

2005:186). 

Memilih cara untuk membuat siswa memperhatikan pelajaran haruslah 

dengan hati-hati karena setelah siswa memperhatikan akan timbul motivasi, 

menimbulkan motivasi pada siswa merupakan langkah yang dapat mempermudah 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

Mayoritas guru di SMP tergolong tinggi dalam menarik perhatian siswa, tetapi 

masih ada sebagian guru yang masih kurang pengetahuannya dalam menarik 

perhatian siswa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam membuka pelajaran, guru 

berusaha menarik perhatian siswa agar siswa lebih fokus pada pelajaran. 

b. Menimbulkan motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, ada beberapa macam motivasi 

berdasarkan sifatnya adalah (1) motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari 

diri sendiri karena menyadari bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi dirinya 

dalam usahanya mencapai cita-citanya, (2) motivasi eksternal adlah motivasi yang 

timbul dari luar ( Mappa, 1983:24). 

Mulyasa (2008:85) mengungkapkan paling sedikit ada empat cara yang 

harus dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi peserta didik, yaitu. 

1) Kehangatan dan semangat 
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Guru hendaknya memiliki sikap yang ramah, penuh semangat dan hangat 

dalam berinteraksi dengan peserta didik. Sikap demikian akan membangkitkan 

motivasi belajar, rasa senang dan semangat peserta didik. 

2) Membangkitkan rasa ingin tahu 

Untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri peserta didik, guru dapat 

melakukan berbagai tindakan, antara lain bercerita, yang menimbulkan rasa 

pertanyaan dan penasaran, mendemonstrasikan suatu peristiwa kemudian 

memberi kesempatan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. 

3) Mengemukakan ide yang bertentangan 

Ide dan pertanyaan yang dikemukakan perlu disesuaikan dengan tingkat kelas. 

4) Memperhatikan minat belajar peserta didik 

Agar proses pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar, maka apa 

yang disajikan harus sesuai dengan minat peserta didik. Karena setiap peserta 

didik memiliki perbedaan individual. 

Motivasi berdasarkan latar belakangnya dibedakan menjadi dua yaitu (1) 

motivasi primer adalah motivasi bawaan yang setiap manusia  memilikinya tanpa 

perlu harus dipelajari, (2) motivasi sekunder adalah motivasi yang dibentuk dari 

lingkungannya sehingga motivasi ini perlu dipelajari (Darsono, 2000:62). Cara 

yang dapat dilakukan guru dalam memotivasi siswa adalah kebermaknaan yaitu 

apabila hal-hal yang dipelajari mengandung makna tertentu baginya, modeling 

yaitu materi akan mudah diserap siswa apabila guru mengajarkannya dalam 

bentuk tingkah laku model, komunikasi terbuka yaitu penyajian materi dengan 

terstruktur (Hamalik, 2003:157). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

Mayoritas guru di SMP tergolong sangat tinggi dalam menimbulkan motivasi. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata guru SMP telah mengetahui cara menumbuhkan 

motivasi ketika pembelajaran akan berlangsung. 

c. Membuat kaitan 

Untuk membuat kaitan dalam membuka pelajaran, guru dapat melakukannya 

dengan menghubungkan antara materi yang akan disampaikan dengan materi 

yang telah dikuasai siswa. Disamping itu perlu dikaitkan dengan pengalaman, 

minat dan kebutuhan siswa. Cara yang dapat dilakukan guru antara lain, 

mengajukan pertanyaan apersepsi, mengulas sepintas garis besar isi pelajaran 

yang telah lalu, mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan peserta 

didik dan menghubungkan bahan pelajaran yang sejenis dan berurutan (Mulyasa, 

2008:87-88). 

Untuk dapat membuat siswa siap melaksanakan proses pelajaran maka guru 

harus dapat membuka pelajaran dengan baik. Membuka pelajaran dalam proses 

pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan siswa supaya siswa siap menerima 

materi yang dilakukan dalam kegiatan inti dalam proses pembelajaran, jadi 

apabila kegiatan membuka pelajaran dilakukan dengan baik maka siswa siap 

menerima materi yang akan disampaikan guru.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

Dalam mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, guru 

SMP termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru SMP 
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memiliki pengetahuan yang baik dalam membuat hubungan antara materi yang 

baru dengan pengalaman-pengalaman siswa. 

2. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran terdiri dari menyampaikan materi pelajaran, memberi 

penguatan, mengajukan pertanyaan, interaksi belajar mengajar dan pengelolaan 

kelas. 

a. Menyampaikan materi pelajaran 

Kegiatan inti pembelajaran guru menyampaikan materi kepada siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Bahan  atau materi yang diberikan kepada siswa 

sesuai dengan kurikulum, secara umum sifat bahan pelajaran dapat dibedakan 

menjadi empat yaitu fakta, konsep, prinsip dan keterampilan. Mengemukakan hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran yaitu bahan harus 

sesuai dengan harus menunjang tercapainya tujuan, bahan yang ditulis dalam 

rencana pengajaran hanya garis besarnya saja, urutan bahan pengajaran 

hendaknya berkesinambungan dan bahan disusun dari yang sederhana menuju 

yang komplek (Suryosubroto, 2002:42). 

 Materi pelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran 

karena hal tersebutlah yang akan disampaikan kepada siswa, ada beberapa kriteria 

dalammemilih materi pelajaran yaitu tujuan instruksional, materi pelajaran supaya 

terjabar, relevan dengan kebutuhan siswa, kesesuaiaan dengan kondisi 

masyarakat, materi pelajaran mengandung segi-segi etik, materi pelajaran tersusun 

dalam ruang lingkup dan bersumber dari buku sumber. 
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 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

Diperoleh gambaran bahma rata-rata guru SMP termasuk dalam kategori tinggi 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Penyampaian materi pelajaran merupakan 

hal yang sangat penting. Cara penyampaian yang mudah dipahami oleh siswa 

akan membawa dampak yang positif terhadap ketuntasan belajar siswa.  

b. Memberi penguatan 

Penguatan adalah respon terhadap perilaku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan terulangnya kembali perilaku itu. Pemberian penguatan ini terlihat 

sederhana dalam proses belajar mengajar, namun dalam kenyataannya jarang guru 

yang menerapkan dengan berbagai variasi. Jarangnya penerapan ini karena 

kurangnya dilandasi oleh pengakuan atas prestasi subyek didik yang 

ditampilkannya. Oleh karena itu keberhasilan subyek didik dipengaruhi banyak 

faktor antara lain bakat, minat, kesungguhan, kemauaan, fasilitas belajar, media 

dan sebagainya (Soetopo, 2005:192). 

Penguatan dapat ditujukan kepada pribadi tertentu, kelompok tertentu 

maupun kepada kelas secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya penguatan harus 

dilakukan dengan segera dan bervariasi. Hal yang harus diperhatikan guru dalam 

memberi penguatan antara lain harus diberikan dengan sungguh-sungguh, 

memiliki makna yang sesuai dengan kompetensi, hindarkan respon negatif dan 

hendaknya penguatan diberikan bervariasi (Mulyasa, 2008:78). 

Pola dasar pemberian penguatan adalah pola berkesinambungan dan pola 

sebagian-sebagian. Penguatan yang berkesinambungan adalah penguatan yang 

seratus persen dibutuhkan bagi tingkah laku kelas tertentu. Sedangkan penguatan 
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yang sebagian-sebagian adalah penguatan yang diberikan terhadap suatu respon 

tertentu tetapi tidak keseluruhan. Pola dan frekuensi pemberian penguatan akan 

berhubungan dengan kenutuhan individu, kepentingan, tingkah laku dan 

kemampuan yang semuanya merupakan prinsip-prinsip yang sangat berarti dalam 

pendekatan ini (Djamarah, 2005:119-120).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

Guru SMP termasuk dalam kategori tinggi dalam pemberian penguatan. Hal ini 

berarti bahwa guru dalam pembelajaran sudah mengetahui dengan baik cara-cara 

memberi penguatan. 

c. Mengajukan pertanyaan 

Ketrampilan bertanya sengat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap 

pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan 

yang diajukan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik (Mulyasa, 

2008:70). 

Katrampilan dasar bertanya perlu dikuasai guru karena telah mengakarnya 

kecenderungan mengajar dengan ceramah, kehidupan siswa di keluarga yang 

tidak menopang kemampuan mengajukan pendaoat, penggalakan cara belajar 

siswa aktif dan adanya pandanga salah bahwa pertanyaan hanya untuk 

mengevaluasi (Soetopo, 2005:188). 

Pemberian waktu dalam mengajukan pertanyaan memberi arti tambahan dan 

makna khusus. Pemberian waktu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu segera 

setelah guru bertanya dan setelah siswa memberi jawaban dari pertanyaan yang 
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kompleks. Siswa memerlukan waktu berpikir agar jawaban tepat dan efektif. 

Pemberian waktu setelah respon siswa akan meningkatkan refleksi jawaban, dapat 

mengembangkan jawaban lebih lanjut dan jawaban lebih teliti. Pemberian waktu 

ini juga bermanfaat untuk guru karena dapat mempersiapkan pertanyaan 

berikutnya (Djamarah, 2005:117). 

Daya serap siswa dalam pembelajaran perlu diketahui. Salah satu teknik 

yang sering digunakan guru adalah memberikan pertanyaan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. Menunjukkan 

bahwa guru SMP termasuk dalam kategori sangat tinggi dalam mengajukan 

pertanyaan. Hal ini berarti bahwa rata-rata guru memiliki pengetahuan yang tinggi 

dalam mengajukan pertanyaan sebagai alat evaluasi. 

d. Interaksi belajar mengajar 

Interaksi belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat interaktif dari 

berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan pengajaran. Proses interaksi ini merupakan 

proses interaksi belajar mengajar guru, siswa dan materi pelajaran adalah tiga 

unsur utama yang terlibat langsung dalam proses ini. Unsur lain yang terlihat 

adalah media. Dengan demikian, interaksi belajar mengajar dapat didefinisikan 

sebagai pendekatan khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran (Aqib dan 

Rohmanto, 2007:58). 

Guru di dalam interaksi belajar memegang kendali utama untuk keberhasilan 

tercapainya tujuan. Oleh karena itu, guru harus memiliki ketrampilan mengajar, 
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mengelola tahapan pembelajaran, memanfaatkan metode yang tersedia, 

menggunakan media dan mengalokasikan waktu (Aqib dan Rohmanto, 2007:61). 

Siswa di dalam interaksi belajar mengajar adalah subyek yang akan 

mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Setiap siswa memiliki 

karakteristik umum. Salah satu karakteristik itu adalah usia. Interaksi belajar 

mengajar di lingkungan sekolah harus disesuaikan dengan tingkatan usia anak 

didik (Aqib dan Rohmanto, 2007:62). 

Hubungan yang terjalin antara siswa dengan guru lebih harmonis, terbuka 

akan tumbuh motivasi dan lebih mudah dalam menyerap materi yang disampaikan 

guru. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007,  

guru SMP dalam menciptakan interaksi belajar mengajar tergolong tinggi. 

e. Pengelolaan kelas 

Pengelolaan kelas merupakan ketrampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam  

proses interaksi edukatif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika 

guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya 

dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses 

interaksi edukatif yang efektif (Djamarah, 2005:145). 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah 

kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, luwes, penekanan pada hal-

hal positif, penanaman disiplin diri (Mulyasa, 2008:91). 
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Pengelolaan kelas merupakan usaha guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi yang optimal dan untuk mengembalikan kondisi yang optimal 

apabila terdapat gangguan dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007 

menunjukkan bahwa guru SMP dalam pengelolaan kelas termasuk kategori tinggi. 

Hal ini dikarenakan pengelolaan kelas merupakan ketrampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan ketrampilan untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam 

proses belajar mengajar.  

3. Menutup Pembelajaran 

Menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengetahui pencapaiaan tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Menutup 

pembelajaran perlu dilakukan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan dan menimbulkan kesan yang menyenangkan (Mulyasa, 2008:84). 

Kegiatan inti pembelajaran merupakan kegiatan dimana guru menyampaikan 

materi pelajaran, setelah guru merencanakan kegiatan inti selanjutnya guru 

merencanakan kegiatan akhir  atau menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran 

dilakukan pada setiap penggal pelajaran atau pada akhir jam pelajaran dengan 

tujuan supaya siswa mendapat pemahaman yang utuh tentang materi pelajaran. 

Ada cara-cara yang dilakukan oleh guru dalam menutup pembelajaran yaitu 

meninjau kembali materi dan mengevaluasi atau penilaian kelas (Abimanyu, 

1984:9) 



30 

 

 

Berdasarkan uraian di atas kegiatan menutup pembelajaran merupakan 

kegiatan meninjau kembali materi dan kegiatan mengevaluasi yang dilakukan 

guru dalam setiap pembelajaran untuk mengetahui sampai dimana siswa dapat 

menyerap materi setelah pembelajaran berlangsung. 

a. Meninjau kembali materi 

Meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan dapat dilakukan dengan 

cara merangkum inti pelajaran atau menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada 

tujuan yang telah dirumuskan. Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan pokok-

pokok materi yang telah disajikan. Kegiatan merangkum dan menarik kesimpulan 

dapat dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru, oleh guru, atau oleh 

peserta didik bersama guru (Mulyasa, 2008:88). 

Guru meninjau apakah materi pelajaran pada hari itu telah dikuasai oleh 

siswa. Cara yang dapat ditempuh adalah mengambil inti pelajaran dan membuat 

ikhtisar isi pelajaran. Keduanya dapat dilakukan oleh guru, guru bersama siswa, 

siswa secara kelompok ataupun individu (Soetopo, 2005:187). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007 

diperoleh gambaran bahwa rata-rata guru SMP dalam meninjau kembali materi 

tergolong tinggi. Meninjau kembali materi dilakukan guru untuk mengetahui 

apakah pembelajaran yang dilakukan telah dikuasai siswa atau belum, dalam 

meninjau kembali terdapat dua cara yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasan. Pada dasarnya merangkum inti dilakukan oleh guru dalam setiap 

penggal pelajaran setelah guru menjelaskan pokok bahasan tertentu sehingga 
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siswa lebih paham tentang materi yang disampaikan, membuat ringkasan dapat 

dilakukan oleh guru atau siswa. 

b. Mengevaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang 

dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan 

dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Hasil evaluasi dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan, untuk memberikan penilaian terhadap 

peserta didik dan juga sebagai balikan untuk memperbaiki program pembelajaran 

(Mulyasa, 2008:88). 

Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk mendemonstrasikan ketrampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat siswa dan 

soal-soal tertulis (Soetopo, 2005:188). 

Kegiatan lain dalam menutup pembelajaran adalah mengevaluasi yang 

digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan secara 

utuh  tentang konsep yang diajarkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Suhermanto tahun 2007 diperoleh gambaran bahwa guru SMP dalam 

mengevaluasi termasuk dalam kategori tinggi. 

 
C. Mata Pelajaran Geografi 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku. Geografi merupakan mata pelajaran yang mengkaji permukaan bumi 

dan seisinya, lapangan merupakan sumber bahan yang utama dalam pembelajara 

geografi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian dibawah ini. 
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1. Pengertian Mata Pelajaran Geografi 

 Ilmu geografi sudah ada sejak dahulu. Definisi dari geografi itu sendiri 

sudah banyak didefinisikan oleh banyak ahli geografi diantaranya Ferdinand von 

Richtofel (1883) dalam Suharyono ( 1990:9) yang dikenal sebagai tokoh pertama 

yang memberikan batasan bahwa yang dipelajari geografi hanya permukaan bumi 

dan isinya yaitu dengan mengunakan definisi geografi sebagai pengetahuan yang 

melukiskan gejala-gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduk dan 

menerangkan gejalan dan sifat-sifat itu baik dalam hubungna timbal baliknya atau 

dalam hal terdapatnya secara bersamaan. 

R. Bintarto mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu pengetahuan 

yang menceritakan menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam 

dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan  

berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan  Puskur (2002:7) menyebutkan geografi 

mengkaji tentang aspek ruang dan tempat pada berbagai skala dimuka bumi. 

Suatu definisi yang paling akhir dari geografi adalah hasil seminar dan loka 

karya Ikatan Geografi Indonesia (IGI) di Semarang tahun 1988. Mereka 

mendefinisikan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan 

dalam konteks keruangan (Kusnadi, 2001:4). 

Pengertian di atas menekankan bahan kajiannya adalah gejala-gejala alam 

dan kehidupan yang membentuk lingkungan dunia dan tempat-tempat. Gejala 

alam dan kehidupan itu dapat dipandang sebagai hasil dari proses alam yang 
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terjadi di bumi, atau sebagai kegiatan yang dapat memberi dampak kepada 

mahkluk hidup yang tinggal diatas permukaan bumi. Untuk menjelaskan pola-

pola gejala geografis yang terbentuk dan mempertajam maknanya, disajikan 

dalam bentuk deskripsi peta dan tampilan geografi lainnya (Puskur, 2002:7). 

Sedangkan berdasarkan seminar dan lokakarya para pakar geografi di Semarang 

pengertian geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan 

gejala alam dan kehidupan di muka bumi (gejala geosfer) serta interaksi antara 

manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan.  

Geografi merupakan ilmu untuk menunjang kehidupan dalam segala 

perwujudan makna. Bidang kajian geografi meliputi muka bumi dan proses-proses 

yang membentuknya, hubungan antara manusia dengan lingkungan, serta 

pertalian antara manusia dengan tempat-tempat. Sebagai suatu disiplin integratif, 

geografi memadukan dimensi-dimensi alam dan manusia di dunia, dalam 

menelaah manusia, tempat-tempat dan lingkungannya (Puskur, 2002:6). 

Mata pelajaran geografi mengembangkan pemahanan siswa tentang 

organisasi sepasial masyarakat tempat-tempat dan lingkungan pada muka bumi. 

Siswa didorong untuk memahami proses-proses fisik yang membentuk pola-pola 

muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologi di muka bumi, sehingga 

diharapkan siswa dapat memahami bahwa manusia menciptakan wilayah (region) 

untuk menyederhanakan kompleksitas muka bumi. Selain itu siswa dimotifasi 

secara aktif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman mempengaruhi 

persepsi manusia tentang tempat-tempat dan wilayah (Puskur, 2002:6). 
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 Seperti yang tertuang dalam Puskur, (2002:7-8). Fungsi pelajaran geografi 

adalah mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses 

yang berkaitan, mengembangkan kertrampilan dasar dalam memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi, serta 

menumbuhkan sikap, kesadaran dan keperdulian terhadap lingkungan hidup dan 

sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial budaya masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan subjek dari penelitian (Arikunto, 2002:107). Populasi 

dalam penelitian ini berada di SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua guru geografi 

SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Persebaran populasi 

secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 1. Daftar Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Guru Geografi 

1 SMP N 1 Kedungwuni 3 

2 SMP N 2 Kedungwuni 3 

3 SMP N 3 Kedungwuni 3 

4 MTS N 1 Kedungwuni 3 

5 SMP Muhammadiyah 2 

6 SMP Islam Walisongo 2 

 Jumlah 16 

 
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 

 

B. Sampel  

Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari 

suatu obyek, dengan cara mengamati sebagian dari populasi. Mengenai besar 
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kecilnya populasi yang dijadikan sampel sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak 

berapa persen yang harus diambil dari populasi. 

Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel harus 

representative dalam arti mewakili populasi. Untuk mengambil sampel secara 

representative dilaksankan dengan teknik tertentu. Apabila subyek kurang dari 

100 lebih baik diambil semua, namun jika subyek besar diambil antara 10% - 15% 

atau 20% - 25% (Arikunto, 2002:112). 

Berdasarkan pendapat di atas sampel yang diambil menggunakan total 

sampling atau diambil seluruhnya dari populasi yang ada dengan jumlah 16 orang 

guru, hal ini dilakukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (2002:112) 

apabila subyek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sebagai 

sampel penelitian. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002:96). F.N. Kerlinger dalam Arikunto (2002:94) 

berpendapat bahwa variabel sebagai sebuah konsep, sedangkan Sutrisno Hadi 

(Arikunto, 2002:94) mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. 

Bertitik tolak dari judul yang diajukan dalam penelitian maka variabel yang 

diajukan adalah kesiapan pembelajaran geografi dan pelaksanaan pembelajaran 

geografi dengan faktor sebagai berikut. 

1. Kesiapan Pembelajaran 

Terdiri dari subvariabel sebagai berikut. 
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a. Profil guru geografi 

1) Pendidikan terakhir 

Jenjang pendidikan atau ijazah terakhir dan latar belakang bidang studi 

yang dimiliki guru geografi. 

2) Pengalaman penataran dan seminar 

Jumlah, jenis, lama seminar dan penataran yang pernah dihadiri guru 

geografi. 

3) Pengalaman mengajar 

Lama guru geografi mengajar dan sebelum mengajar geografi di SMP. 

b. Perangkat pembelajaran 

1) Silabus 

 Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber 

belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rancangan pembelajaran per-unit yang akan ditetapkan guru dalam 

pembelajaran di kelas. 

3) Menentukan bahan ajar 

Seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun 

tidak sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan siswa untuk 

belajar. 
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4) Menggunakan metode mengajar 

Cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa 

pada saat berlangsungnya pengajaran. 

5) Menggunakan media pembelajaran 

Alat atau wahana yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk 

membantu penyampaian pesan pembelajaran. Segala sesuatu (gambar, 

video, tulisan dll) yang dapat menyalurkan isi materi. Jadi menggunakan 

media pembelajaran adalah kegiatan menggunakan sesuatu (gambar, 

video, tulisan dll) sehingga dapat membantu dalam menyampaikan isi 

materi kepada siswa. 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

Terdiri dari subvariabel sebagai berikut. 

a. Membuka pembelajaran 

1) Menarik perhatian siswa 

Kegiatan/tingkah laku guru yang membuat siswa terfokus pada guru. 

2) Membuat motivasi 

Kegiatan/tingkah laku guru yang membuat siswa mempunyai dorongan 

semangat dari dalam dirinya. 

3)  Membuat kaitan 

Kegiatan mengaitkan antara materi yang sudah dipelajari dan yang akan 

dipelajari, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman 

siswa. 
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b. Proses pembelajaran 

1) Menyampaikan materi pelajaran 

Menyampaikan isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa 

sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 

2) Memberi penguatan 

Memberi penguatan kepada siswa agar siswa menjadi termotivasi dalam 

belajar dan supaya tingkah laku tersebut terulang kembali. 

3) Mengajukan pertanyaan 

Mengajukan kalimat tanya atau suruhan yang menuntut respon siswa 

sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan berpikir  

4) Interaksi belajar mengajar 

Hubungan antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. 

5) Pengelolaan kelas 

Usaha guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal dan 

untuk mengembalikan kondisi yanh optimal apabilaterdapat gangguan 

dalam proses belajar mengajar 

c. Menutup pembelajaran 

1) Meninjau kembali materi 

Kegiatan melihat kembali materi yang sudah dipelajari dengan cara 

merangkum dan meringkas materi yang sudah disampaikan. 

2) Mengevaluasi 

Kegiatan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang sudah 

dipelajari. Bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan adalah 

mendemonstrasikan ketrampilan, mengekspresikan pendapat siswa dan 

soal-soal tertulis (uraian, obyektif). 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan penelitian adalah merumuskan alat pengumpul data yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti.  Merumuskan alat pengumpulan data 

berkenaan dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah. 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip nilai, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya ( Arikunto, 2002:200). 

Metode dokumentasi ini untuk memperoleh data-data dokumen dari sekolah 

yang bersangkutan, berupa daftar nama guru, perangkat pembelajaran guru yang 

berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Metode Angket 

Metode angket sering disebut metode kuesioner yang berarti daftar 

pertanyaan. Metode angket diberikan pada guru geografi yang digunakan untuk 

mengungkap data tentang kesiapan guru geografi SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah untuk 

diolah (Arikunto, 2002:126). Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data 

dalam penelitian ini berupa angket.  
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan angket adalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap Persiapan 

a. Membuat kisi-kisi angket  

b. Membuat instrumen sesuai dengan kisi-kisi angket 

2. Tahap Skoring 

Metode angket yang digunakan adalah angket langsung yaitu daftar 

pertanyaan diberikan langsung kepada guru untuk diminta pendapat tentang 

keadaanya sendiri. Data yang diperoleh dari angket itu berupa skor. 

Sebelum instrument angket dikenakan pada sampel, terlebih dahulu diuji 

cobakan diluar sampel. Setelah data diperoleh dari angket uji caba selanjutnya 

dianalisis untuk mengetahui validitas dan reabilitas angket. 

a. Validitas 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto 2002:144). 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas instrumen digunakan teknik uji validitas dengan korelasi 

product moment (Arikunto, 2002:252): 
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 Keterangan: 
rxy = Koefisien korelasi 
N = Banyaknya peserta tes 
ΣΧ = Jumlah skor item 
ΣΥ = Jumlah skor total 
ΣΧ2 = Jumlah kuadrat skor item 
ΣΥ2 = Jumlah kuadrat skor total 
ΣΧΥ = Jumlah skor item dengan skor total 
 

Setelah diperoleh harga rxy selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai r 

tabel. Apabila rxy ≥ r tabel maka soal dikatakan valid, atau dengan melihat 

hasil masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil 

yang signifikan. 

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:254).  Untuk menguji coba 

angket digunakan rumus alpha sebagai berikut. 
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Keterangan: 
r11      = reliabilitas instrument   
k  = banyak butir pertanyaan 

∑ 2
bα  = jumlah varians butir 

2
1α  = varians total 
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F. Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya adalah 

mengadakan analisis terhadap semua data yang telah dikumpulkan. Analisis data 

adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat 

memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk dapat 

menjawab permasalahn yang telah dirumuskan. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif persentase. Dalam 

analisis ini semua skor dari masing-masing sub variabel maupun dari setiap 

indikator atau subindikator dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya 

sehingga akan diperoleh persentase skor. Dari diskriptip inilah selanjutnya 

dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya.  

Penelitian deskripsi dengan data kuantitatif yang berwujud angka-angka 

hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara membuat tabel 

berisi klasifikasi variabel beserta indikator sehingga merupakan satu susunan  

urutan data serta hasil jumlah nilai dari jawaban responden menurut besar skor 

yang diperoleh, untuk lebih lanjut diproses menjadi perhitungan pengambilan 

kesimpulan  atau untuk kepentingan visualisasi data. 

Langkah-langkah analisis data dalan penelitian ini adalah. 

a) Mengecek kelengkapan data. 

b) Menyusun tabulasi data kemudian memasukan jawaban sesuai skornya ke 

dalam tabel. Besarnya skor yang diberikan untuk masing-masing alternatif 

jawaban. 
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Tabel 2. Tingkat Skor 

No Pilihan Skor 

1 

2 

3 

4 

a 

b 

c 

d 

4 

3 

2 

1 

 
Sumber: Arikunto (2002:215) 

c) Menghitung jumlah jawaban untuk masing-masing butir pertanyaan sesuai 

kategori masing-masing, kemudian menjumlahkan skor per subvariabel dan 

seluruhnya. Setelah skor tersebut dijumlahkan baik per subvariabel, indikator 

maupun sub indikator untuk setiap pertanyaan maupun secara keseluruhan, 

kemudian dicari persentase masing-masing dengan memasukan jumlah skor 

tersebut kedalam rumus persentase sebagai berikut. 

Presentase Skor (%) = %100x
N
n  

Dimana: n: skor empirik/skor yang diperoleh 

          N: skor ideal/jumlah total nilai responden ( Ali, 1987:18). 

 

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kriteria 

persentase untuk ditarik kesimpulan. 

Untuk menentukan kriteria penskoran adalah sebagai berikut. 

1) Persentase skor maksimal : (4 : 4) x 100% = 100% 

2) Persentase skor minimal : (1 : 4) x 100% = 25% 

3) Rentang   : 100% - 25% = 75% 
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4) Panjang kelas interval : 75% : 4 = 18,75% 

5) Membuat tabel kriteria persentase 

Tabel 3. Kriteria Persentase 

Kelas interval Kriteria 

25,00% - 43,75% 

43,76% - 62,50% 

62,51% - 81,25% 

81,26% - 100% 

Tidak siap 

Kurang siap 

Cukup siap 

Sangat siap 

    
  Sumber: Arikunto (2002:215) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Lokasi penelitian skripsi ini berada di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah pantura bagian 

barat sepanjang pantai utara Laut Jawa memanjang ke selatan. Secara geografis 

Kecamatan Kedungwuni terletak diantara 6º LS - 7º  01’ LS dan antara 109º BT - 

109º 48’ BT dan secara administrasi Kecamatan Kedungwuni berbatasan dengan. 

Sebelah utara  : Kecamatan Buaran dan Kecamatan Tirto.  

Sebelah timur  : Kecamatan Karangdadap. 

Sebelah selatan : Kecamatan Doro. 

Sebelah barat  : Kecamatan Wonopringgo dan Kecamatan Bojong. 

 Luas daerah Kabupaten Pekalongan 83.613,068 ha. Kabupaten Pekalongan 

merupakan perpaduan antara wilayah datar di wilayah bagian utara dan sebagian 

merupakan wilayah dataran tinggi/pegunungan di wilayah bagian selatan yaitu 

dengan ketinggian 1.294 meter di atas permukaan laut. 

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 Kecamatan, dimana lokasi penelitian 

terletak di Kecamatan Kedungwuni. Di Kecamatan Kedungwuni terdapat enam 
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SMP yang terdiri dari empat SMP Negeri dan dua SMP swasta, , untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Nama Sekolah dan Lokasi SMP di Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan  
 

No Nama Sekolah Alamat Lokasi Penelitian 

1 SMP N 1 Kedungwuni Jl. Capgawen No. 112, Kedungwuni 

2 SMP N 2 Kedungwuni Jl. Bebekan, Kedungwuni 

3 SMP N 3 Kedungwuni Jl. Raya Langkap, Kedungwuni 

4 MTS N Kedungwuni Kompleks Islamic Centre Kedungwuni 

5 SMP Muhammadiyah Pekajangan Gg. 7 Kedungwuni 

6 SMP Islam Walisongo Jl. Raya Kedungwuni No. 1, Kedungwuni 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 (Peta Persebaran SMP  se 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). 

 
2. Profil Guru Geografi SMP 

Pada enam SMP yang berada di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan terdapat 16 guru geografi yang pada masing-masing SMP jumlah 

guru geografi berkisar antara 2-3 orang guru dengan usia antara 28-49 tahun. Dari 

16 responden terdapat 9 orang diantaranya laki-laki dan 7 adalah perempuan. 

 Status kepegawaiaan yang dimiliki 16 guru geografi bervariasi yaitu 11 

responden berstatus PNS dan 5 responden berstatus GTT. Status kepegawaian dan 

lama mengajar guru geografi  tersebut membawa dampak terhadap tugas guru 

sebagai pengajar, di samping itu pengalaman mengajar juga membawa dampak 

terhadap kesiapan guru geografi dalam pelaksanaan pembelajaran. Seharusnya 
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guru yang mampunyai pengalaman lebih lama yang sangat siap dalam 

pelaksanaan pembelajaran geografi. Berikut adalah kondisi responden guru 

geografi SMP di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. 

Tabel 5. Profil Guru Geografi 
 

 
No 

 
Nama Sekolah 

 

 
Jumlah
Guru 

 
Usia 

(Tahun) 

 
L/P 

 
Status 

Kepegawaian 

 
Lama 

mengajar 
(Tahun) 

Latar 
belakang 

bidang studi 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 

6 

SMP N 1 Kedungwuni 
 
 

SMP N 2 Kedungwuni 
 
 

SMP N 3 Kedungwuni 
 
 

MTS N Kedungwuni 
 
 

SMP Muhammadiyah 
 

SMP Islam Walisongo 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

2 
 

2 

42 
45 
40 
35 
44 
30 
31 
49 
40 
41 
42 
30 
29 
32 
28 
30 

P 
L 
L 
L 
P 
P 
L 
L 
P 
L 
P 
P 
L 
P 
L 
L 

PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
PNS 
GTT 
GTT 
GTT 
GTT 
GTT 

17 
20 
16 
10 
5 
8 
4 
10 
16 
13 
15 
5 
4 
8 
5 
7 

P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Eko 
P. Geo 
P. Eko 
P. Eko 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 
P. Geo 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasar tabel 5 dapat dilihat bahwa usia dan lama mengajar guru bervariasi 

mulai dari umur 28-49 tahun untuk usia guru yang mengajar geografi dan 4 

sampai 20 tahun untuk lama guru mengajar geografi. Selain dapat dilihat pada 

tabel di atas, kondisi responden guru juga dapat dilihat pada diagram 2 di halaman 

49 berikut ini. 

 



49 

 

 

42

17

45

20

40

16

35

10

44

5

30

8

31

4

49

10

40

16

41

13

42

15

30

5

29

4

32

8

28

5

30

7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Umur
Lama Mengajar

 

Diagram 2. Umur dan Lama Mengajar Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan  

 
Berdasar grafik di atas dapat dilihat bahwa usia dan lama mengajar guru 

bervariasi mulai dari umur 28-45 tahun untuk usia guru yang mengajar geografi 

dan  4 sampai 20 tahun untuk lama guru mengajar geografi. Dapat dilihat pula 

untuk status kepegawaiaan guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan pada grafik berikut ini. 
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Diagram 3. Status Kepegawaian Guru Geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni 
Kabupaten Pekalongan  
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Status kepegawaian dari 16 responden guru, 11 diantaranya status 

kepegawaiannya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan 5 guru berstatus guru 

tidak tetap (GTT). Dari usia, lama mengajar, latar belakang bidang studi dan 

status kepegawaian, banyaknya seminar, pelatihan dan penataran juga membawa 

dampak lebih terhadap kesiapan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

mampu membantu siswa maupun guru di dalam peningkatan pembelajaran. 

Seminar dan penataran itu antara lain tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan 

dan MGMP. Di bawah ini adalah tabel intensitas responden dalam mengikuti 

seminar, penataran dan pelatihan. 

Tabel 6. Intensitas Guru Geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten 
Pekalongan Dalam Mengikuti Pelatihan, Seminar, Penataran.  

 
Intensitas Seminar, Penataran, Pelatihan 

F Persentase 

> 20 

10-19 

1-9 

Tidak Pernah 

1 

6 

9 

0 

6% 

38% 

56% 

0% 

Jumlah 16 100% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan hasil penelitian, masing-masing guru mempunyai intensitas 

pengalaman di dalam mengikuti seminar, penataran dan pelatihan yang bervariasi. 

Guru geografi banyak yang telah mengikuti seminar, penataran maupun pelatihan 

namun untuk seminar, penataran dan pelatihan tentang pembelajaran. 
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3. Kesiapan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian kesiapan pembelajaran guru yang terdiri dari 

perangkat pembelajaran, sumber pembelajaran, metode mengajar dan media 

pembelajaran SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan cukup siap 

seperti yang terlihat pada tabel 7.. Lebih rincinya hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 4 di halaman 104.     

Tabel 7. Kesiapan Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan  

 
No Aspek Persentase Kriteria 

1 Perangkat pembelajaran 91,21% SS 

2 Sumber pembelajaran 73,75% CS 

3 Metode mengajar 89,69% SS 

4 Media pembelajaran 72,66% CS 

Rata-rata 81,82% SS 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa guru  geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sangat siap dalam persiapan pembelajaran 

geografi, hal ini dilihat dari hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 81,82 termasuk 

dalam kategori sangat siap, tetapi ada selisih nilai antara perangkat pembelajaran, 

sumber pembelajaran, metode mengajar dan media pembelajaran seperti yang 

terlihat pada diagram 4 berikut ini. 
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Diagram 4. Kesiapan Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 

 
Adapun gambaran tiap indikator persiapan pembelajaran geografi guru SMP 

di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagai berikut. 

a. Perangkat Pembelajaran 

Kemampuan guru dalam merumuskan perangkat pembelajaran tergolong 

tinggi hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai 91,21 seperti terlihat pada tabel 8 

berikut ini sedangkan hasil perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4 di 

halaman 104. 

Tabel 8. Perangkat Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 14 87% 

2 Cukup siap 2 13% 

3 Kurang siap 0 0% 

4 Tidak siap 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 
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Berdasarkan tabel 8 guru geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi dalam merumuskan perangkat 

pembelajaran. Tetapi ada 2 orang guru dari 16 guru yang termasuk dalam kriteria 

cukup siap hal ini ditunjukan dari nilai rata-rata yang diperoleh. Perangkat 

pembelajaran berdasarkan Kurikulun Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berupa 

silabus dan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Kedua perangkat tersebut 

idealnya disusun sebelum proses pembelajaran dilaksanakan, namun demikian 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sebagain guru tidak 

melaksanakan prosedur ini dengan benar. Perangkat pembelajaran oleh sebagian 

guru tersebut disusun setelah mendapat peringatan dari kepala sekolah untuk 

melengkapi atau mengumpulkan perangkat pembelajaran. Untuk lebih jelasnya 

hasil penelitian dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Diagram 5. Kesiapan Perangkat Pembelajaran Guru Geografi SMP se 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 

 
Responden dalam penelitian ini pada dasarnya terbagi dalam 2 kelompok 

yaitu guru yang berasal dari SMP negeri dan guru yang berasal dari SMP sawsta. 
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Berikut perbedaan hasil kesiapan perangkat pembelajaran antara guru SMP negeri 

dengan SMP swasta. Hasil perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4 di 

halaman 104. 

Kesiapan perangkat pembelajaran guru geografi SMP Negeri di Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi hal ini ditunjukkan dimana 

91,67% termasuk kriteria sangat siap, seperti terlihat pada tabel 9 berikut ini. 

Tabel 9. Kesiapan Perangkat Pembelajaran Guru Geografi SMP Negeri di 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 11 91,67% 

2 Cukup siap 1   8,33% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Kesiapan perangkat pembelajaran guru geografi SMP Swasta di Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi hal ini ditunjukkan dimana 

75,00% termasuk kriteria sangat siap, seperti terlihat pada tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Kesiapan Perangkat Pembelajaran Guru Geografi SMP Swasta di 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 3 75,00% 

2 Cukup siap 1 25,00% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 9 dan 10 diketahui guru geografi di SMP Negeri dan 

Swasta di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi dalam 



55 

 

 

merumuskan perangkat pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil yang 

menunjukkan keduanya hanya 1 orang guru yang termasuk dalam kategori cukup 

siap sedangkan selebihnya telah mempersiapkan dengan baik perangkat 

pembelajaran sebelum menyampaikan materi. 

b. Sumber Pembelajaran 

Mayoritas kesiapan guru geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan dalam menyiapkan sumber pembelajaran tergolong cukup 

tinggi hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai 73,75 seperti terlihat pada tabel 11 

berikut ini. Hasil lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Tabel 11. Sumber Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 1 6,25% 

2 Cukup siap 15 93,75% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 11 guru geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tergolong cukup tinggi dalam menyiapkan sumber 

pembelajaran. Hal ini ditunjukan dimana sebagian besar (93,75%) guru geografi 

termasuk pada kriteria cukup siap. Sumber belajar merupakan salah satu sarana 

pendukung dalam proses pembelajaran. Dengan semakin banyaknya sumber ajar 

yang dimiliki oleh guru akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa, selain itu pemahaman guru mengenai materi yang sedang dibahas 
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juga semakin baik. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian dapat dilihat pada 

diagram pada halaman 56 berikut ini. 
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Diagram 6. Kesiapan Sumber Pembelajaran Guru Geografi SMP se 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 

 

Perbandingan hasil kesiapan sumber pembelajaran antara guru SMP swasta dan 

guru SMP negeri dapat dilihat pada tabel 12 berikut. Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Tabel 12. Kesiapan Sumber Pembelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 1 8,33% 

2 Cukup siap 11 91,67% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 
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Tabel 13. Kesiapan Sumber Pembelajaran Guru Geografi SMP Swasta di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 0    0% 

2 Cukup siap 4 100% 

3 Kurang siap 0    0% 

4 Tidak siap 0    0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 12 dan 13 diketahui kesiapan sumber pembelajaran guru 

geografi di SMP negeri dan swasta di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan tergolong cukup tinggi. Hal ini ditunjukan sebagian besar 91,67% 

guru geografi SMP negeri dan 100% guru geografi SMP swasta termasuk pada 

kriteria cukup siap. 

c. Metode Mengajar 

Mayoritas kesiapan guru geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan dalam menggunakan metode pembelajaran tergolong 

tinggi hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai 89,69 seperti terlihat pada tabel 14 

berikut ini. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Tabel 14. Metode Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 14 87% 

2 Cukup siap 2 13% 

3 Kurang siap 0   0% 

4 Tidak siap 0   0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 
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Berdasarkan tabel 14 guru geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi dalam menggunakan metode 

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dimana terdapat 14 guru geografi atau 87% 

yang termasuk dalam kriteria sangat siap. Pada dasarnya setiap guru memiliki cara 

sendiri-sendiri dalam mengajar. Efektivitas proses pembelajaran dapat dilihat dari 

tingkat keberhasilan siswa dalam mata pelajaran tersebut. Saat ini banyak sekali 

dilakukan penelitian mengenai model-model pembelajaran atau yang lebih 

populer disebut dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan metode-metode yang dirasa paling tepat dalam proses pembelajaran. 

Namun demikian tidak semua model-model pembelajaran tersbeut dapat 

dilaksanakan dilakapangan karena berbagai kendala seperti terbatasnya fasilitas 

belajar siswa seperti media belajar dan sumber belajar. Untuk dapat melaksanakan 

pembelajaran yang efektif dibutuhkan kreatifitas guru dalam menggunakan 

berbagai model pembelajaran. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian dapat dilihat 

pada diagram pada halaman 60 berikut ini. 
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Diagram 7. Kesiapan Metode Pembelajaran Guru Geografi SMP se 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 
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Perbandingan hasil kesiapan metode pembelajaran antara guru SMP swasta dan 

guru SMP negeri dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 15. Kesiapan Metode Pembelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 10 83,33% 

2 Cukup siap 2 16,67% 

3 Kurang siap 0         0% 

4 Tidak siap 0         0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Tabel 16. Kesiapan Metode Pembelajaran Guru Geografi SMP Swasta di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 4 100% 

2 Cukup siap 0    0% 

3 Kurang siap 0    0% 

4 Tidak siap 0    0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 15 dan 16 diketahui kesiapan metode pembelajaran guru 

geografi di SMP negeri dan swasta di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukan sebagian besar 83.33% 

guru geografi SMP negeri dan 100% guru geografi SMP swasta termasuk pada 

kriteria sangat siap. 

d. Media Pembelajaran 

Kesiapan guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan  dalam memanfaatkan media pembelajaran sangat bervariasi seperti 
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yang terlihat dalam tabel 17 berikut ini. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 4 di halaman 104.  

Tabel 17. Media Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 7 43% 

2 Cukup siap 3 19% 

3 Kurang siap 6 38% 

4 Tidak siap 0   0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009  

Berdasarkan tabel 17 guru geografi di SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tergolong cukup tinggi dalam menyiapkan media 

pembelajaran. Hal ini ditunjukan dimana 43% guru geografi termasuk pada 

kriteria sangat siap, 19% cukup siap dan selebihnya 38% termasuk dalam kategori 

kurang siap. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak 

positif dalam dunia pendidikan. Banyak sekali media yang dapat digunakan guru 

dalam proses pembelajaran. Beberapa software yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran geografi diantaranya Microsoft Powerpoint, Shockwave Flash 

Object, ENVI 3.6 dan ARC VIEW GIS ( Geographic Information System ) 

sedangkan media manual yang dapat digunakan diantaranya Citra, Replika Pola-

pola Aliran Sungai, OHP (Over Head Projection) dan Transparansi, Peta Geologi, 

Replika Patahan dan Gambar Solum Tanah. Semua media tersebut diharapkan 

akan membantu guru dalam proses pembelajaran sehingga mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Untuk lebih jelasnya hasil 

penelitian dapat dilihat pada diagram berikut ini. 
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Diagram 8. Kesiapan Media Pembelajaran Guru Geografi SMP se 

Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 
 

Perbandingan hasil kesiapan media pembelajaran antara guru SMP swasta 

dan guru SMP negeri dapat dilihat pada tabel 18 dan 19 berikut. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Kesiapan Media Pembelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan sangat bervariasi, dimana terdapat 50% guru 

termasuk kriteria sangat siap, 8,33% termasuk kriteria cukup siap dan 41,67% 

dalam kriteria kurang siap, seperti yang terlihat dalam tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18. Kesiapan Media Pembelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 6 50,00% 

2 Cukup siap 1   8,33% 

3 Kurang siap 5 41,67% 

4 Tidak siap 0         0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 
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Kesiapan Media Pembelajaran Guru Geografi SMP Swasta di  Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan bervariasi, dimana 50% termasuk kriteria 

cukup siap dan 25% guru termasuk dalam kriteria sangat siap dan kurang siap. 

Tabel 19. Kesiapan Media Pembelajaran Guru Geografi SMP Swasta di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 1 25,00% 

2 Cukup siap 2 50,00% 

3 Kurang siap 1 25,00% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 18 dan 19 diketahui kesiapan media pembelajaran guru 

geografi di SMP negeri dan swasta di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan tergolong kurang. Hal ini ditunjukan rata-rata guru geografi SMP 

negeri dan guru geografi SMP swasta termasuk pada kriteria kurang siap. Untuk 

itu guru diharapkan dapat memanfaatkan semua media pembelajaran yang ada 

dalam proses pembelajaran sehingga mempermudah siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan. 

4. Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran 

yang terdiri dari membuka pelajaran, proses pembelajaran dan menutup pelajaran 

SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan cukup siap seperti yang 

terlihat pada tabel 20 berikut ini. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 

di halaman 104. 
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Tabel 20. Pelaksanaan Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Aspek Persentase Kriteria 

1 Membuka pelajaran  79,38% Cukup siap 

2 Proses pembelajaran 87,38% Sangat siap 

3 Menutup pelajaran 90,10% Sangat siap 

Rata-rata 85,62% Sangat siap 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa guru  geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sangat siap dalam pelaksanaan pembelajaran 

geografi, hal ini dilihat dari hasil rata-rata yang diperoleh sebesar 85,62 termasuk 

dalam kategori sangat siap. persiapan pembelajaran geografi guru SMP di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam penelitian terdiri dari tiga 

indikator yaitu membuka pelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan menutup 

pelajaran. Meskipun secara rata-rata termasuk dalam kategori sangat tinggi namun 

demikian terdapat selisih nilai antara membuka pelajaran, proses pembelajaran 

dan menutup pelajaran seperti yang terlihat pada diagram berikut ini. 
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Diagram 9. Pelaksanaan Pembelajaran Guru Geografi SMP se 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 

 

Gambaran tiap indikator pelaksanaan pembelajaran geografi guru SMP di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagai berikut. 

a. Membuka Pelajaran 

Kemampuan guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan  dalam membuka pelajaran sangat bervariasi seperti yang terlihat 

dalam tabel 21 berikut ini. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 di 

halaman 104. 

Tabel 21. Membuka Pelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 5 31,3% 

2 Cukup siap 11 81,7% 

3 Kurang siap 0 0% 

4 Tidak siap 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009  

Berdasarkan tabel 21 kemampuan guru geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tergolong cukup tinggi dalam membuka 

pelajaran. Hal ini ditunjukan dimana 31,3% guru geografi termasuk pada kriteria 

sangat siap dan selebihnya 81,7% termasuk dalam kategori cukup siap.  

Keterampilan membuka pelajaran dimaksudkan sejauh mana guru dapat 

menciptakan suasana pembelajaran sehingga siswa siap secara mental dan 

memperhatikan pada apa yang dipelajari.  Keterampilan guru membuka pelajaran 

pada umumnya diawali dengan “apersepsi” terhadap pokok bahasan/subpokok 
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bahasan yang telah diajarkan sebelumnya.  Selain itu, dalam membuka pelajaran 

aspek yang terkadung meliputi daya tarik siswa, motivasi dan pemberian acuan.  

Sekalipun demikian, dalam hal daya tarik dan motivasi siswa terhadap penyajian 

pokok bahasan yang disampaikan guru, sangat tergantung pada cara guru 

mengajar, penguasaan kelas (frekuensi perhatian guru terhadap individu siswa) 

serta kepribadian guru itu sendiri. Untuk lebih jelasnya hasil penelitia dapat dilihat 

pada diagram berikut ini. 
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Diagram 10. Kemampuan Membuka Pelajaran Guru Geografi SMP se 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 

 
Perbandingan kemampuan membuka pelajaran antara guru SMP swasta dan 

guru SMP negeri dapat dilihat pada tabel 22 dan 23 berikut ini. Hasil perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Kemampuan Membuka Pelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  

Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan sangat bervariasi, dimana 

33,33% guru termasuk kriteria sangat siap dan 66,67% guru termasuk kriteria 

cukup siap, seperti yang terlihat dalam tabel 22 berikut ini. 
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Tabel 22. Kemampuan Membuka Pelajaran Guru Geografi SMP Negeri 
di  Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 4 33,33% 

2 Cukup siap 8 66,67% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

 
Kemampuan Membuka Pelajaran Guru Geografi SMP Swasta di  

Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan sangat bervariasi, dimana 

sebagian besar (75%) guru termasuk kriteria cukup siap dan 25% guru termasuk 

kriteria sangat siap, seperti yang terlihat dalam tabel 23 berikut ini. 

 

Tabel 23. Kemampuan Membuka Pelajaran Guru Geografi SMP Swasta 
di  Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

 
No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 1 25,00% 

2 Cukup siap 3 75,00% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 22 dan 23 diketahui kemampuan membuka pelajaran guru 

geografi di SMP negeri dan swasta di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan tergolong cukup tinggi. Hal ini ditunjukan rata-rata guru geografi 

SMP negeri dan guru geografi SMP swasta termasuk pada kriteria cukup siap. 
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b. Proses Pembelajaran 

Kemampuan guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan dalam proses pembelajaran sangat bervariasi seperti yang terlihat 

dalam tabel 24 berikut ini. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 di 

halaman 104. 

Tabel 24. Proses Pembelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

 
No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 14 87,5% 

2 Cukup siap 2 12,5% 

3 Kurang siap 0 0% 

4 Tidak siap 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009  

Berdasarkan tabel 24 kemampuan guru geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tergolong cukup tinggi dalam proses 

pembelajarn. Hal ini ditunjukan dimana 87,5% guru geografi termasuk pada 

kriteria sangat siap dan selebihnya 12,5% termasuk dalam kategori cukup siap.  

Keterampilan guru dalam mengajar menarik untuk dikaji, mengingat guru 

sebagai sentral dalam proses belajar mengajar.  Guru dipandang sebagai 

gudangnya ilmu dan metodologi, sekaligus tempat bertanya bagi siswa.  Oleh 

karenanya agar dapat tercipta suasana kelas yang kondusif dalam melaksanakan 

pembelajaran di dalam kelas, guru harus mampu menciptakan iklim kelas 

(classroom climate) yang dinamis dan serasi sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. Agar mampu mengelola interaksi belajar-mengajar, guru 
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harus menguasai substansi, metodo mengajar, menciptakan iklim kelas yang 

kondusif, terampil menggunakan media pembelajaran, serta memahami landasan 

kependidikan.  Interaksi dua arah merupakan faktor yang menentukan dalam 

keberhasilan proses belajar-mengajar.  
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Diagram 11. Proses Pembelajarn Guru Geografi SMP se Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 
 
 

Perbandingan kemampuan dalam proses pembelajaran antara guru SMP 

swasta dan guru SMP negeri dapat dilihat pada tabel 25 dan 26 berikut ini. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Kemampuan Proses Pelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi, dimana sebagian besar 

(83,33%) guru termasuk kriteria sangat siap, seperti yang terlihat pada tabel 25 

berikut ini. 
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Tabel 25. Kemampuan Proses Pelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 10 83,33% 

2 Cukup siap 2 16,67% 

3 Kurang siap 0         0% 

4 Tidak siap 0         0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Tabel 26. Kemampuan Proses Pelajaran Guru Geografi SMP Swasta di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 4 100,00% 

2 Cukup siap 0 0% 

3 Kurang siap 0 0% 

4 Tidak siap 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 25 dan 26 diketahui kemampuan dalam proses 

pembelajaran guru geografi di SMP negeri dan swasta di Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukan rata-rata guru 

geografi SMP negeri dan guru geografi SMP swasta termasuk pada kriteria sangat 

siap. 

c. Menutup pelajaran  

Kemampuan guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan dalam menutup pelajaran sangat bervariasi seperti yang terlihat dalam 

tabel 27 berikut ini. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 

104.  
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Tabel 27. Menutup Pelajaran Guru Geografi SMP se Kecamatan 
Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 13 81,3% 

2 Cukup siap 3 18,7% 

3 Kurang siap 0 0% 

4 Tidak siap 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009  

Berdasarkan tabel di atas kemampuan guru geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tergolong cukup tinggi dalam menutup 

pelajaran. Hal ini ditunjukan dimana 81,3% guru geografi termasuk pada kriteria 

sangat siap dan selebihnya 18,7% termasuk dalam kategori cukup siap.  

Menutup pelajaran merupakan kegiatan guru dalam mengakhiri kegiatan 

pembelajaran, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang 

telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaiann (daya serap siswa) dan 

tingkat keberhasilan siswa selama mengikuti pembelajaran.  Keterampilan 

menutup pembelajaran dilakukan oleh guru dengan meninjau kembali apa yang 

telah disampaikan/diterangkan yaitu merangkum dan mengevaluasi pembelajaran 

melalui tes lisan maupun tertulis. Untuk lebih jelasnya hasil penelitian dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 
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Diagram 12. Kemampuan Menutup Pelajaran Guru Geografi SMP se 
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan 

 

Perbandingan kemampuan dalam menutup pelajaran antara guru SMP 

swasta dan guru SMP negeri dapat dilihat pada tabel 28 dan 29 berikut ini. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4 di halaman 104. 

Kemampuan Menutup Pelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi, dimana sebagian besar 

(75%) guru termasuk kriteria sangat siap, seperti yang terlihat pada tabel 28 

berikut ini. 

Tabel 28. Kemampuan Menutup Pelajaran Guru Geografi SMP Negeri di  
Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 9 75,00% 

2 Cukup siap 3 25,00% 

3 Kurang siap 0        0% 

4 Tidak siap 0        0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 
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Kemampuan Menutup Pelajaran Guru Geografi Swasta di  Kecamatan 

Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan tergolong tinggi, dimana semua guru 

termasuk kriteria sangat siap, seperti yang terlihat pada tabel 29 berikut ini. 

Tabel 29. Kemampuan Menutup Pelajaran Guru Geografi SMP Swasta 
di  Kecamatan Kedungwuni  Kabupaten Pekalongan  

No Kriteria Frekuensi Persentase 

1 Sangat siap 4 100,00% 

2 Cukup siap 0 0% 

3 Kurang siap 0 0% 

4 Tidak siap 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2009 

Berdasarkan tabel 28 dan 29 diketahui kemampuan dalam menutup 

pelajaran guru geografi di SMP negeri dan swasta di Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukan rata-rata guru 

geografi SMP negeri dan guru geografi SMP swasta termasuk pada kriteria sangat 

siap. 

 

B. Pembahasan  

Penelitian ini akan mambahas mengenai profil guru geografi yang meliputi 

pendidikan terahir guru geografi, pengalam penataran, seminar atau pelatihan, 

lama mengajar pelajaran geografi. Pada poin kedua yaitu kesiapan pembelajaran, 

yang ketiga mengenai pelaksanaan pembelajaran guru geografi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini. 
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1. Profil Guru Geografi 

Guru merupakan seseorang yang melaksanakan proses pengajaran di 

sekolah. Dalam proses belajar mengajar guru mempunyai fungsi sebagai 

fasilitator bagi siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Melalui 

peranannya ini, guru diharapkan mampu mendorong siswa dalam mencapai tujuan 

belajar yang ingin dicapai dengan cara melalui berbagai sumber dan media. 

Untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan pembelajaran geografi di 

SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, maka peneliti 

mengunakan guru sebagai responden utama. Langkah pertama yang dilakukan 

adalah dengan mengetahui profil guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan. 

Masing-masing guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan memiliki  jumlah guru geografi yang berbeda-beda, berkisar antara 2-

3 orang guru dengan usia antara 28-49 tahun. Sedangkan untuk lama mengajar 

guru geografi juga bervariasi, yaitu anatara 4-20 tahun. Guru yang mempunyai 

usia lebih tua dan pengalaman lebih banyak, seharusnya memiliki pengalaman 

yang lebih banyak di dalam kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran geografi. 

Di samping usia dan lama mengajar, dari 16 responden terdapat 9 orang 

diantaranya laki-laki dan 7 adalah perempuan. Berdasarkan pengamatan, guru 

perempuan lebih memiliki banyak hambatan di dalam kesiapan pelaksanaan 

pembelajaran dibadingkan dengan guru laki-laki. Hal ini terjadi karena guru 

perempuan mempunyai banyak hambatan terutama dalam pembagian waktu 
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antara tututan profesi sebagai guru dan keluarga dibandingkan dengan guru laki-

laki. 

Semua guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan telah memiliki jenjang pendidikan S1 pendidikan geografi. Dengan 

latar belakang bidang studi ini, guru geografi lebih mudah menguasai materi 

pelajaran dimana siswa didorong untuk memahami proses-proses fisik yang 

membentuk pola-pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial ekologi 

dimuka bumi, sehingga diharapkan siswa dapat memahami bahwa manusia 

menciptakan wilayah (region) untuk menyederhanakan kompleksitas muka bumi. 

Selain itu siswa dimotifasi secara aktif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan 

pengalaman mempengaruhi persepsi manusia tentang tempat-tempat dan wilayah 

(Puskur, 2002:6). Dengan penguasaan yang lebih baik, juga dapat menjadi acuan 

bagi guru geografi untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik, terutama 

dalam pengunaan media pembelajaran yang tepat sasaran dan tidak melenceng 

dari materi dan keadaan lingkungan sekitar sekolah.  

Status kepegawaian guru geografi SMP se Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan beragam. Dari 16 responden guru 11 diantaranya berstatus 

PNS dan 5 guru berstatus GTT. Status kepegawaian ini juga membawa pengaruh 

terhadap tugas-tugas untuk dapat mengajar peserta didik dengan baik. 

Dari usia, lama mengajar, latar belakang bidang studi dan status 

kepegawaian, banyaknya seminar, pelatihan dan penataran juga membawa 

dampak lebih terhadap pandangan guru terhadap kesiapan pelaksanaan 

pembelajaran yang mampu membantu siswa maupun guru di dalam peningkatan 
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pembelajaran. Semakin banyak seoarang guru mengikuti seminar, pelatihan 

maupun penataran, semakin banyak pula pengetahuan yang didapat guru untuk 

kemudian diterapkan dalam pembelajaran di kelas.  

Dari hasil penelitian banyak guru yang telah mengikuti seminar, pelatihan 

dan penataran tentang peningkatan pembelajaran geografi sehingga banyak guru 

yang tahu usaha peningkatan pembelajaran geografi.  

2. Kesiapan Pembelajaran 

Proses belajar mengajar adalah interaksi siswa dalam lingkungan belajar 

yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran, yakni 

kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan 

pengalaman belajarnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

geografi di SMP Se-Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sangat siap 

dalam kesiapan pembelajaran geografi, hal ini dilihat dari hasil rata-rata yang 

diperoleh sebesar 81,82%. 

 Hal ini menunjukkan bahwa guru geografi di Kecamatan Kedungwuni 

Kabupaten Pekalongan mampu melaksanaan kurikulum yang didasarkan pada 

potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi 

yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan 

dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. 

Hasil tersebut didukung dengan pendapat beberapa wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum. Hasil wawancara yang dilakukan di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni secara umum menyatakan bahwa pelaksanaan kurikulum 
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memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, 

pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan 

kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan 

pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan 

moral. Selain itu kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik 

dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, 

dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung 

tulada. 

 Pada dasarnya belajar bukanlah suatu kegiatan untuk memperoleh 

pengetahuan atau ketrampilan dan sikap yang diperlukan oleh setiap orang. 

Demikian pula belajar bukanlah suatu kegiatan untuk memperoleh jawaban dari 

suatu masalah. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang 

sepanjang hayat. Belajar selalu melekat pada kehidupan, karena setiap orang 

selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan baru di dalam kehidupannya. Oleh 

karena itu setiap orang dituntut menganalisis dan memperbaiki cara-cara 

mempelajari sesuatu (Catharina, 2006:i).  

Masalah pendidikan merupakan bidang garapan yang menyangkut segenap 

kalangan masyarakat yang lebih diprioritaskan untuk masa depan bangsa, oleh 

karena itu upaya meningkatkan relevansi dan mutu pendidikan tidak dapat 

berjalan dengan baik tanpa adanya kerja sama yang erat dengan berbagai pihak. 

Selain itu, faktor sarana pendidikanpun sangat diperlukan dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan. Di Sekolah Menengah Pertama, apa dan 

dimananya sesuatu masih diberikan, tetapi disamping itu dilatih pengertian 
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mengenai bagaimana dan mengapanya sesuatu di situ. Di sini gejala manusiawi 

dipertanyakan latar belakangnya yang terletak pada lingkungan alam. Geografi 

yang baru ini sifatnya causal (Causal Geography) yaitu menghubungkan sebab 

akibat, untuk itu digunakan perbandingan peta-peta berwarna, meskipun pada 

dasarnya dalam atlas hanya ada dua jenis peta, yaitu peta alam dan peta politik 

dengan batas-batas negara. 

Penguasaan keterampilan pembelajaran yang dimiliki oleh guru mempunyai 

pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, karena pada dasarnya menguasai 

keterampilan pembelajaran merupakan salah satu indikator yang dapat 

menunjukkan tingkat produktivitas guru. Hal ini dapat dilihat dari indikator-

indikator seperti Perangkat pembelajaran, Sumber pembelajaran, Metode 

mengajar, Media pembelajaran yang berada dalam kategori tinggi.  

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Seorang guru dalam membuka pelajaran harus dapat memberikan apersepsi 

terlebih dahulu kepada siswanya, sehingga mereka dapat mengingat kembali 

pelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk hasil analisis deskriptif 

dalam penelitian ini, indikator membuka pelajaran guru geografi SMP di 

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan rata-rata tinggi.  Selain itu dalam 

menjalankan tugas mengajar di sekolah guru juga harus menggunakan variasi agar 

siswa tersebut tidak mengalami kebosanan dan terciptanya suasana belajar yang 

kondusif.  

Cara guru dalam memberikan penguatan dalam belajar mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal itu  disebabkan karena siswa yang 
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tidak menyukai cara mengajar guru cenderung akan memiliki prestasi yang rendah 

dan begitu juga sebaliknya. Hal-hal yang menyebabkan siswa tidak menyukai cara 

mengajar guru karena penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi 

dan penyampaian materi yang kurang jelas oleh guru, sehingga banyak siswa yang 

kurang paham dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Keinginan 

siswa untuk belajar lebih lanjut mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Kemudian dari prestasi yang dicapai siswa, maka akan terlihat tingkat 

produktivitas guru dalam menjalankan tugas mengajarnya. Keterampilan guru 

dalam menutup pelajaran secara deskriptif berada dalam kategori tinggi, hal ini 

sesuai dengan teori dari Mulyasa (2004 : 192) bahwa keterampilan menutup 

pembelajaran, meliputi meninjau kembali apa yang telah disampaikan atau 

diterangkan yaitu merangkum dan mengevaluasi pembelajaran melalui tes lisan 

maupun tertulis harus dilaksanakan oleh seorang guru.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian, guru  geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam merumuskan kesiapan 

pembelajaran geografi tergolong tinggi dengan skor 81,82%.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, guru geografi di SMP se Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan  dalam pelaksanan pembelajaran geografi 

juga tergolong tinggi dengan skor 85,62%. 

3. Tidak ada perbedaan antara SMP Negeri dan SMP Swasta dalam kesiapan 

pelaksanaan pembelajaran geografi semua tergolong tinggi.  

 
B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang direkomendasikan diantaranya. 

1. Hendaknya siswa dianjurkan untuk memiliki buku pegangan sendiri, atau 

peminjaman buku perpustakaan dalam jangka waktu satu semester sehingga 

siswa memiliki bahan pelajaran di rumah.  

2. Bagi guru IPS Geografi hendaknya tidak hanya menggunakan media 

pembelajaran yang ada di sekolah saja, tetapi berusaha untuk membuat media 

pembelajaran sendiri yang dapat mendukung proses pembelajaran.  
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3. Bagi guru IPS Geografi hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. 

4. Guru harus lebih banyak memberikan tugas rumah kepada siswa agar siswa 

lebih memahami materi yang disampaikan dan akan mendorong siswa untuk 

belajar di luar jam pelajaran. 
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KISI‐KISI INSTRUMEN 

 

Variabel  Sub Variabel  Indikator  No. Soal 

Kesiapan 

pembelajaran 

geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Geografi 

Profil guru geografi

 

 

 

 

 

 

 

Perangkat 

pembelajaran 

 

 

 

 

Sumber 

pembelajaran atau 

bahan ajar 

Metode mengajar 

 

Media pembelajaran 

 

 

Membuka 

pembelajaran 

 

 

 

a. Pendidikan

     terakhir  

b. Pengalaman 

seminar, 

penataran dan 

pelatihan 

c. Pengalaman 

mengajar 

a. Silabus 

b. Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) 

 

Menentukan bahan 

ajar yang akan 

digunakan 

Menggunakan 

metode mengajar 

Menggunakan media 

pembelajaran 

 

a. Menarik 

perhatian siswa 

b. Membuat 

motivasi 

c. Membuat kaitan 

1 

 

2,3,4,5 

 

 

 

6  

 

1,2,3,4 

5,6,7,8 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

1,2,3,4,5 

 

1,2,3,4 

 

 

1,2,3 

 

4,5,6,7 

 

8,9,10 



84 

 

 

 

Proses pembelajaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menutup 

pembelajaran 

 

a. Menyampaikan 

materi pelajaran 

b. Memberi 

penguatan  

c. Mengajukan 

pertanyaan 

d. Interaksi belajar 

mengajar 

e. Pengelolaan kelas 

 

a. Meninjau kembali 

materi 

b. Mengevaluasi 

 

 

 

1,2 

 

3,4,5 

 

6,7,8 

 

9,10 

 

11,12,13 

 

1,2,3,4,5 

 

6,7,8,9 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

Nama Responden  : 

Sekolah   : 

Petunjuk umum 

a. Tulislah terlebih dahulu kolom identitas yang telah disediakan 

b. Periksa dan bacalah dengan teliti sebelum menjawab 

c. Mohon  Bapak/Ibu  guru memberi  tanda  (X)  pada  salah  satu  option  jawaban  yang 

dianggap paling benar 

Pertanyaan 

Profil guru geografi 

1. Ijazah apa yang Bapak/Ibu guru miliki? 

a. S2, program studi… … 

b. S1, program studi… … 

c. D3, program studi… … 

d. D1, program studi… … 

2. Pernahkah  Bapak/Ibu  guru  mengikuti  seminar  atau  penataran  atau  pelatihan 

tentang pembelajara geografi? 

a. Pernah, lebih dari 20 kali 

b. Pernah, 10‐19 kali 

c. Pernah, 1‐9 kali 

d. Tidak pernah mengikuti 

3. Tingkat seminar atau penataran atau pelatihan tentang pembelajaran geografi apa 

yang Bapak/Ibu guru hadiri? 

a. Propinsi      c.  MGMP 

b. Kabupaten/Kota    d.  Diklat 

4. Jenis  seminar  atau  penataran  atau  pelatihan  apa  yang  Bapak/Ibu  guru  pada  satu 

tahun terakhir ini, sebutkan? 

a. Seminar tentang… …. 

b. Penataran tentang… … 

c. Pelatihan tentang… … 

d. Tidak pernah menghadiri 
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5. Berapa lama seminar atau penataran atau pelatihan yang Bapak/Ibu guru hadiri? 

a. Seminar tahun… …selama… … 

b. Penataran tahun… …selama… … 

c. Pelatihan tahun… …selama… … 

d. Tidak pernag menghadiri 

6. Berapa lama Bapak/Ibu guru mengajar geografi? 

a. Lebih dari 15 tahun    c.  6‐10 tahun 

b. 11‐14 tahun      d.  Kurang dari 5 tahun 

Perangkat pembelajaran 

1. Apakah Bapak/Ibu guru selalu membuat silabus? 

a. Ya, selalu membuat 

b. Membuat untuk ¾ materi pokok 

c. Membuat untuk sebagian materi pokok 

d. Tidak pernah membuat 

2. Apakah  dalam  pembuatan  silabus,  Bapak/Ibu  guru  selalu  berpedoman  pada 

kedelapan  prinsip  pengembangan  silabus  yaitu,  ilmiah,  relevan,  sistematis, 

konsisten, memadai, aktual dan konstektual, fleksibel dan menyeluruh? 

a. Ya, selalu berpedoman pada semua prinsip  

b. Hanya berpedoman pada 5 prinsip 

c. Hanya bebrpedoman pada 3 prinsip 

d. Tidak pernah berpedoman 

3. Langkah‐langkah pengembangan silabus: 

1) Mengisi kolom identitas 

2) Mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 

3) Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar 

4) Mengidentifikasi materi dasar 

5) Mengmbangkan pengalaman (standar proses) 

6) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi 

7) Menentukan tempat belajar 

8) Penentuan jenis buku 

9) Menentukan jenis penilaian 
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10) Alokasi waktu 

11) Menentukan sumber belajar 

Dari langkah‐langkah pengembangan silabus di atas, yang bukan merupakan langkah 

pengembangan silabus adalah? 

a. 7 dan 8      c.  1 dan 2 

b. 5 dan 4      d.  3 dan 2 

4. Apakah  dalam  setiap  pembelajaran  Bapak/Ibu  guru  selalu  berpedoman  pada 

silabus? 

a. Ya, selalu      c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang    d.  Tidak pernah 

5. Apakah  dalam  melakukan  proses  pembelajaran  Bapak/Ibu  guru  selalu  membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)? 

a. Ya, selalu      c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang    d.  Tidak pernah 

6. Apakah dalam  setiap proses belajar mengajar Bapak/Ibu  guru  selalu berpedoman 

pada RPP? 

a. Ya, selalu 

b. Hanya untuk beberapa materi pokok saja 

c. Hampir tidak pernah 

d. Tidak pernah 

7. Rencana pembelajaran per‐unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di 

kelas adalah? 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran    c.  Prota 

b. Silabus            d.  Promes 

8. Sedikitnya ada dua fungsi RPP dalam KTSP, yaitu? 

a. Perencanaan dan pelaksanaan 

b. Perencanaan dan evaluasi 

c. Pelaksanaan dan evaluasi 

d. Observasi dan evaluasi 
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Sumber pembelajaran atau bahan ajar 

1. Apakah Bapak/Ibu guru menentukan bahan ajar terlebih dahulu sebelum mengajar? 

a. Ya, selalu        c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang        d.  Tidak pernah 

2. Bahan ajar apa yang biasa dipakai Bapak/Ibu guru dalam setiap pembelajaran? 

a. Film, VCD pembelajaran     c.  Lembar kerja siswa 

b. Foto, gambar          d.  Hand out, buku 

3. Apakah Bapak/Ibu guru memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar? 

a. Ya, selalu        c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang        d.  Tidak pernah 

4. Bagaimana ketersediaan buku‐buku penunjang pelajaran di perpustakaan sekolah? 

a. Sangat banyak tersedia      c.  Kurang tersedia 

b. Banyak tersedia       d.  Tidak tersedia 

5. Selain  buku‐buku  penunjang  pelajaran,  adakah  sumber‐sumber  belajar  lain 

(misalnya: diagram, tabel, kamus, CD pembelajaran, peta) di perpustakaan? 

a. Sangat banyak      c.  Kurang 

b. Banyak        d.  Tidak ada 

Metode mengajar 

1. Apakah dalam pembelajaran Bapak/Ibu  guru menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi? 

a. Selalu      c. Pernah 

b. Kadang‐kadang    d.  Tidak pernah 

2. Apakah  dalam  proses  pembelajaran  Bapak/Ibu  guru  menggunakan  metode 

pembelajaran yang lain selain metode ceramah? 

a. Selalu      c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang    d. Tidak pernah 

3. Dalam  praktek  mengajar  metode  yang  baik  digunakan  Bapak/Ibu  guru  adalah 

metode…. 

a. Bervariasi    c. Tanya jawab 

b. Diskusi      d.  Ceramah 

4. Mengapa Bapak/Ibu guru menggunakan metode ceramah? 

a. Tidak ada media yang digunakan 



89 

 

 

b. Materi yang disampaikan berupa konsep atau pengertian 

c. Siswa mampu menyampaikan ide‐ide yang ada dalam benaknya 

d. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran 

5. Metode mengajar dengan diskusi dilakukan oleh guru supaya? 

a. Siswa mampu menyampaikan ide‐ide yang ada dalam benaknya 

b. Materi yang diajarkan cepat selesai 

c. Suasana kelas menjadi ramai 

d. Tidak ada siswa yang mengantuk 

Media pembelajaran 

1. Media pembelajaran apa saja yang terdapat di sekolah Bapak/Ibu guru, khususnya 

untuk mata pelajaran geografi? 

a. Peta, atlas, globe, blog diagram, LCD 

b. Peta, atlas, globe, blog diagram 

c. Peta, atlas, blog diagram 

d. Peta, atlas, globe 

2. Media apakah yang pernah dibuat Bapak/Ibu guru dalam menyampaikan materi di 

kelas? 

a. Diagram, grafik, gambar dan bagan 

b. Diagram, gambar, grafik 

c. Gambar, bagan 

d. Tidak pernah membuat 

3. Apakah Bapak/Ibu guru menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran? 

a. Selalu        c. Pernah 

b. Kadang‐kadang      d.  Tidak pernah 

4. Bagaimana keadaan media pembelajaran di sekolah Bapak/Ibu guru? 

a. Jumlah banyak, bervariasi dan telah dimanfaatkan dengan baik 

b. Jumlah sedikit tetapi dimanfaatkan secara optimal 

c. Jumlah banyak, bervariasi tetapi jarang atau tidak pernah dimanfaatkan 

d. Jumlah sedikit tidak pernah dimanfaatkan 
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Membuka pembelajaran 

1. Kapan Bapak/Ibu guru menarik perhatian siswa? 

a. Pada setiap penggal kegiatan dalam inti pembelajaran 

b. Pada saat membuka pelajaran 

c. Pada saat proses pembelajaran berlangsung 

d. Pada saat bel masuk berbunyi 

2. Banyak sekali variasi kegiatan dalam menarik perhatian siswa diantaranya….. 

a. Menggunakan media pembelajaran 

b. Menggunakan metode diskusi sebagai metode pembelajaran sehari‐hari 

c. Memberi hadiah kepada siswa yang mendapatkan nilai bagus 

d. Mengajak jalan‐jalan siswa pada saat istirahat 

3. Siswa lebih senang belajar bila perhatiannya ditarik oleh penyajian? 

a. Terstruktur      c.  Bebas 

b. Tertib         d. Monoton 

4. Yang dimaksud dengan motivasi adalah? 

a. Rangsangan dari luar 

b. Dorongan dari luar untuk melakukan kegiatan 

c. Keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika suatu motif dihubungkan 

d. Minat siswa untuk belajar 

5. Dalam  menimbulkan  motivasi  terhadap  siswa  pada  saat  proses  pembelajaran 

berlangsung, apa yang harus dilakukan guru? 

a. Pola interaksi yang bervariasi 

b. Gaya mengajar yang bervariasi 

c. Meninjau kembali materi 

d. Mengemukakan ide yang bertentangan 

6. Sikap  guru  dalam  menimbulkan  motivasi  kepada  siswa  sangatlah  penting,  oleh 

karena itu guru harus bersikap? 

a. Ramah dan bersahabat, selalu mendukung kegiatan siswa 

b. Ramah, antusias, bersahabat  

c. Antusias dan hangat 

d. Selalu mendukung kegiatan siswa 
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7. Siswa  akan  suka  dan  termotivasi  belajar  apabila  hal‐hal  yang  dipelajari 

mengandung? 

a. Terkait hal‐hal yang belum diketahui siswa 

b. Terkait hal‐hal yang diketahui siswa 

c. Terkait hal‐hal baru 

d. Terkait semua aspek kehidupan 

8. Guru membuat kaitan pelajaran karena? 

a. Materi yang akan dipelajari erat kaitannya dengan materi yang telah dipelajari 

b. Materi yang akan dipelajari pernah dipelajari sebelumnya 

c. Materi yang akan dipelajari sama sekali baru 

d. Materi yang akan dipelajari adalah baru 

9. Bagaimana cara guru dalam membuat kaitan antar aspek yang  relevan dari materi 

yang telah dikenal siswa? 

a. Menyuruh siswa berkomentar terhdap materi yang akan dipelajari 

b. Menerangkan inti pelajaran terlebih dahulu secara singkat 

c. Menyuruh siswa mengajukan pertanyaan 

d. Menyuruh siswa mempelajarinya terlebih dahulu 

10. Mengapa  guru  membandingkan/mempertentangkan  pengetahuan  baru  dengan 

pengetahuan yang telah diketahui oleh siswa? 

a. Materi yang akan dipelajari sama sekali baru 

b. Materi yang akan dipelajari adalah materi baru 

c. Materi yang akan dipelajari erat kaitannya dengan materi yang telah dipelajari 

d. Materi yang akan dipelajari pernah dipelajari sebelumnya 

Proses pembelajaran 

1. Pada  saat  Bapak/Ibu  guru  menyampaikan  materi,  kegiatan  apa  yang  dilakukan 

siswa? 

a. Mendengarkan dan bertanya    c.  Mencatat 

b. Mencatat dan bertanya     d. Tidak memperhatikan 

2. Guru mendemonstrasikan materi  pelajaran  dalam menyampaikan materi  kepada 

siswa supaya siswa? 

a. Materi yang disampaikan guru terkait dengan kehidupan sehari‐hari siswa 
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b. Lebih paham dengan materi yang disampaikan guru 

c. Materi yang disampaikan guru terkait dengan pengalaman siswa 

d. Merasa senang dalam mendengarkan materi  

3. Pemberian penguatan bertujuan untuk? 

a. Memotivasi        c.  Menarik perhatian 

b. Mengevaluasi        d.  Menutup pelajaran 

4. Apakah yang dimaksud dengan pemberian penguatan? 

a. Respon  terhadap  tingkah  laku  yang  dapat meningkatkan  berulangnya  tingkah 

laku tersebut 

b. Tingkah laku siswa yang tanggap terhadap perintah guru 

c. Respon siswa terhadap guru setelah guru mengajukan pertanyaan 

d. Suatu tingkah laku guru supaya siswa mematuhi perintah guru 

5. Apa  yang  harus  dilakukan  Bapak/Ibu  guru  dalam menggunakan  penguatan  pada 

pribadi tertentu? 

a. Menyebutkan namanya sambil memandang kepada siswa yang berkepentingan 

b. Menunjuk dengan jari kepada siswa yang berkepentingan 

c. Menghampiri siswa yang berkepentingan 

d. Duduk di sebelah siswa yang berkepentingan 

6. Apakah  Bapak/Ibu  guru mengajukan  pertanyaan  pada  siswa  dalam  pembelajaran 

geografi? 

a. Selalu          c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang        d.  Tidak pernah 

7. Dalam mengajukan pertanyaan  guru menggunakan waktu  tunggu.  Yang  dimaksud 

waktu tunggu adalah? 

a. Waktu supaya siswa berpikir dalam menjawab pertanyaan 

b. Waktu supaya siswa menuggu 

c. Waktu selama jam istirahat 

d. Waktu yang digunakan untuk menunggu 

8. Untuk  apa  Bapak/Ibu  guru  mengajukan  pertanyaan  pada  siswa  dalam  proses 

pembelajaran? 

a. Untuk  mengetahui  daya  serap  siswa  terhadap  materi  yang  baru  saja 

disampaikan 
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b. Untuk menilai siswa  

c. Untuk  mengetahui  apakah  siswa  masih  ingat  materi  yang  telah  diajarkan 

sebelumnya 

d. Untuk mengetahui apakah siswa mencatat materi yang baru saja disampaikan  

9. Apakah yang dimaksud dengan interasi belajar mengajar? 

a. Hubungan antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar 

b. Hubungan antara belajar dengan mengajar 

c. Proses pembelajaran  

d. Proses mengajar 

10. Interksi belajar mengajar meliputi beberapa hal, yaitu….. 

a. Persiapan, kegiatan pokok belajar dan penyelesaian 

b. Kegiatan awal, inti, akhir 

c. Persiapan, pelaksanaaan, penilaiaan 

d. Persiapan, pelaksanaan 

11. Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? 

a. Usaha guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal 

b. Usaha guru untuk menganalisis siswa 

c. Usaha guru untuk memperindah kelas 

d. Usaha guru untuk mengatur tempat duduk 

12. Kegiatan mengelola kelas menyangkut kegiatan mengajar sebagai berikut, yaitu… 

a. Mengatur jalannya diskusi 

b. Mengatur tata ruang kelas 

c. Menciptakan suasana kelas yang sejuk 

d. Menciptakan ruangan kelas yang indah dengan mendekornya 

13. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah? 

a. Agar siswa patuh terhadap perintah guru 

b. Agar siswa dapat bekerja dengan tertib 

c. Agar kelasnya dapat dikelola 

d. Agar siswa tidak ramai di kelas 
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Menutup pembelajaran 

1. Apakah  Bapak/Ibu  guru  telah  meninjau  kembali  materi  sebelum  menutup 

pembelajaran? 

a. Ya, selalu        c.  Pernah 

b. Kadang‐kadang        d.  Tidak pernah 

2. Kegiatan menutup pembelajaran dilakukan pada setiap? 

a. Pada akhir jam pelajaran 

b. Pada saat bel akhir pelajaran berbunyi 

c. Pada saat bel akhir pelajaran akan berbunyi 

d. Ada saat pelajaran berlangsung 

3. Ada dua cara yang dilakukan guru dalam menutup pembelajaran yaitu? 

a. Meninjau kembali materi dan mengevaluasi 

b. Meninjau kembali materi dan memberi PR 

c. Meninjau kembali materi dan mengajukan pertanyaan 

d. Mengevaluasi dan memberi PR 

4. Tujuan meninjau kembali materi adalah? 

a. Untuk mengetahui apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa 

b. Untuk memperoleh gambaran mengenai hal‐hal yang akan dipelajari 

c. Untuk mengarahkan usaha siswa dalam mempelajari materi 

d. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang materi 

5.  Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meninjau kembali materi, yaitu? 

a. Membuat ringkasan dan merangkum inti pelajaran 

b. Mengevaluasi dan memberi PR 

c. Meninjau kembali materi dan mengevaluasi 

d. Meninjau kembali materi dan memberi PR 

6. Penilaian  yang  dilakukan  oleh  guru  setelah  proses  belajar  mengajar  selesai 

bertujuan untuk? 

a. Mengetahui  apakah  siswa  memperoleh  wawasan  yang  utuh  tentang  konsep 

yang diajarkan 

b. Memantapkan pook‐pokok materi 

c. Meninjau kembali 
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d. Untuk memperoleh gambaran mengenai hal‐hal yang dipelajari 

7. Hasil penilaian siswa diperoleh dari? 

a. Sepanjang proses pembelajaran berlangsung 

b. Tugas siswa 

c. Hasil ulangan semesteran  

d. Tugas siswa di luar sekolah 

8. Setelah  mengetahui  hasil  penilaian  perlu  dianalisis  untuk  tindak  lanjut.  Setelah 

mengetahui hasil penilaian apa yang perlu dilakukan? 

a. Memperbaiki program pembelajaran, mengadakan remedial dan pengayaan 

b. Memperbaiki program pembelajaran 

c. Mengadakan remedial 

d. Mengadakan pengayaan 

9. Definisi penilaian adalah? 

a. Upaya  guru  memberi  nilai  kepada  siswa  sesuai  dengan  kemampuan  siswa 

sehingga dapat dijadikan dalam program remedial dan pengayaan 

b. Nilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti ujian 

c. Nilai yang diberikan kepada siswa 

d. Nilai akhir semester 
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LEBAR JAWAB 

 

1. Sekolahan   : 

2. Nama   : 

3. Status kepegawaian : 

Profil guru geografi      Perangkat pembelajaran 

1.  A    B    C    D        1.  A    B    C    D 

2.  A    B    C    D        2.  A    B    C    D 

3.  A    B    C    D        3.  A    B    C    D 

4.  A    B    C    D        4.  A    B    C    D       

5.  A    B    C    D        5.  A    B    C    D 

6.  A    B    C    D        6.  A    B    C    D 

          7.  A    B    C    D 

          8.  A    B    C    D       

Sumber pembelajaran      Metode mengajar 

1.  A    B    C    D        1.  A    B    C    D 

2.  A    B    C    D        2.  A    B    C    D 

3.  A    B    C    D        3.  A    B    C    D 

4.  A    B    C    D        4.  A    B    C    D 

5.  A    B    C    D        5.  A    B    C    D 

 

Media pembelajaran 

1.  A    B    C    D 

2.  A    B    C    D 

3.  A    B    C    D 

4.  A    B    C    D 
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Membuka pembelajaran    Proses pembelajaran 

1.   A    B    C    D       1.   A    B    C    D      

2.   A    B    C    D       2.   A    B    C    D 

3.   A    B    C    D       3.   A    B    C    D 

4.   A    B    C    D       4.   A    B    C    D 

5.   A    B    C    D       5.   A    B    C    D 

6.   A    B    C    D       6.   A    B    C    D 

7.   A    B    C    D       7.   A    B    C    D 

8.   A    B    C    D       8.   A    B    C    D 

9.   A    B    C    D       9.   A    B    C    D 

10. A    B    C    D       10. A    B    C    D 

          11. A    B    C    D 

          12. A    B    C    D 

          13. A    B    C    D 

Menutup pembelajaran 

1.  A    B    C    D 

2.  A    B    C    D 

3.  A    B    C    D 

4.  A    B    C    D 

5.  A    B    C    D 

6.  A    B    C    D 

7.  A    B    C    D 

8.  A    B    C    D 

9.  A    B    C    D 
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Frequency Table 

Perangkat Pembelajaran

2 12.5 12.5 12.5
14 87.5 87.5 100.0
16 100.0 100.0

Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Sumber Ajar

15 93.8 93.8 93.8
1 6.3 6.3 100.0

16 100.0 100.0

Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Metode Ajar

2 12.5 12.5 12.5
14 87.5 87.5 100.0
16 100.0 100.0

Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Media

6 37.5 37.5 37.5
3 18.8 18.8 56.3
7 43.8 43.8 100.0

16 100.0 100.0

Kurang siap
Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Membuka Pelajaran

11 68.8 68.8 68.8
5 31.3 31.3 100.0

16 100.0 100.0

Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Proses Pembelajaran

2 12.5 12.5 12.5
14 87.5 87.5 100.0
16 100.0 100.0

Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Menutup Pelajaran

3 18.8 18.8 18.8
13 81.3 81.3 100.0
16 100.0 100.0

Cukup siap
Sangat siap
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Metode Perhitungan Deskriptif Persentase 

Penilaian Deskripsi persentase di lakukan dengan rumus pokok sebagai berikut : 

%100% ×=
N
n

 

Keterangan: 

n  : jumlah skor jawaban responden 

N  : jumlah seluruh skor ideal 

%  : tingkat keberhasilan yang dicapai 

Langkah–langkah menggunakan  rumus deskriptif persentase  adalah  sebagai 

berikut : 

a. Menghitung skor maksimum dengan cara mengalikan jumlah responden dengan 

skor maksimum  

b. Menghitung skor minimum dengan cara mengalikan  jumlah responden dengan 

skor minimum  

c. Menghitung persentase maksimum dengan cara  jumlah skor maksimum di bagi 

dengan jumlah skor maksimum di kalikan 100% 

d. Menghitung  persentase minimum  dengan  cara  Jumlah  skor minimum  di  bagi 

dengan skor maksimum di kalikan 100%  

e. Rentang persentase  

f. Interval kelas persentase  

 
Berdasarkan langkah – langkah tersebut diatas maka kategori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Skor maksimum : 

= 16 x 4  

= 64 

2) Skor minimum : 

= 16 x 1 

= 16  

3) Persentase maksimum  

= 64  : 64 x 100%  

= 100% 
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4) Persentase minimum  

= 16 : 64 x 100% 

= 25% 

5) Rentang persentase  

= 100% ‐ 25%  

= 75% 

6) Interval kelas  

= 75% : 4  

= 18,75% 

 

Kategori Deskriptif Persentase  

Persentase Kategori 

81.25% ≤ 100.0% 

62.50% ≤ 81.25% 

43.75% ≤ 62.50% 

25.00% ≤ 43.75% 

Sangat siap 

Cukup siap 

Kurang siap 

Tidak siap  

 

 


