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ABSTRAK  

Budiarti, Atika Putri. 2013. Persepsi Siswa Berkesulitan Belajar Terhadap 

Kompetensi Guru Biologi: Studi Kasus Di SMA Negeri 3 Semarang. Skripsi, 

Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dra. Retno Sri Iswari, 

S.U.  dan Dra. Endah Peniati, M.Si 

Persepsi merupakan realitas, apa yang dipersepsikan seseorang seringkali 

berbuah kenyataan. Lindgren (1981) menegaskan “Perceptions is viewed as the 

mediating processes that are initiated by sensations. These are attentions, 

awareness, comparison, and contras, together with other cognitive operations 

that enable us to interpret the meaning of sensations”. Latar belakang keyakinan 

siswa terhadap guru juga berimbas kepada hasil belajar yang siswa yang 

bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi siswa 

mengenai guru biologi dari sisi kompetensi personal, kompetensi pedagogik, 

kompetensi profesional, dan  kompetensi sosial. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas X dan kelas XI IPA SMAN 3 Semarang yang berkesulitan 

dalam pembelajaran biologi. Pengumpulan data diperoleh dengan observasi, 

wawancara, dan dokumen. Pemeriksaan kredibilitas,  validitas dan reliabilitas data 

hasil penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode. Model pengolahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan Model 

Interactive dari Miles and Huberman. Aktivitas dalam analisis data meliputi 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukan (1) Siswa cenderung menunjukan persepsi 

yang negatif terhadap kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran biologi 

Siswa masih menunjukan rasa tidak puas terhadap aspek pemahaman peserta 

didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran serta refleksi pembelajaran yang seharusnya dimiliki oleh guru; (2) 

Siswa cenderung menunjukan persepsi yang negatif terhadap kompetensi 

profesional guru dalam pembelajaran biologi Siswa masih menunjukan rasa tidak 

puas terhadap aspek penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 

serta pengembangan materi pembelajaran yang kreatif yang seharusnya dimiliki 

oleh guru; (3) Siswa cenderung menunjukan persepsi yang positif terhadap 

kompetensi personal guru dalam pembelajaran biologi, Siswa menunjukan rasa 

puas terhadap aspek disiplin, penampilan, kejujuran, kesopanan, minat, dan 

keteladanan yang dimiliki guru; (4) Siswa cenderung menunjukan persepsi yang 

positif terhadap kompetensi sosial guru dalam pembelajaran biologi. Siswa 

menunjukan rasa puas terhadap aspek keobjektivan dalam bertindak, keefektifan 

komunikasi, dan interaksi dengan siswa yang dimiliki guru.  

Kesimpulan dapat dirumuskan bahwa siswa cenderung menunjukan 

perilaku negatif terhadap kegiatan pembelajaran biologi karena mempersepsikan 

negatif pada kompetensi pedagogik dan profesional guru. Sebaliknya siswa 

cenderung menunjukan perilaku positif dalam hubungan interpersonal dengan 

guru karena mempersepsikan positif terhadap kompetensi kepribadian/ personal 

dan sosial guru.  

Kata kunci : kompetesi guru biologi, persepsi, siswa berkesulitan belajar,  

 SMA Negeri 3 Semarang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persepsi merupakan realitas, keyakinan, penglihatan, pandangan atau 

pengertian. Persepsi dipandang sebagai proses tak langsung yang diawali oleh 

penginderaan, yaitu perhatian, kesadaran, perbandingan, dan kontras yang 

bekerja sama dengan otak yang memungkinkan untuk menafsirkan arti 

sensasi tersebut. Persepsi seseorang adalah suatu proses yang aktif, stimulus 

tidak memegang peranan utama melainkan juga sebagai keseluruhan dengan 

pengalaman-pengalamannya, motivasinya dan sikap-sikap yang relevan 

terhadap stimulus tersebut (Sadli 1976). Guru memiliki peranan yang amat 

besar dalam berbagai kaedah pengajaran meliputi semua aspek pengajaran 

yang boleh diterima oleh siswa dalam pembelajaran. Hubungan pribadi antara 

seorang siswa dengan gurunya memberikan kesan yang mendalam dan tidak 

terlupakan. Guru membangun standar dalam pikiran siswa mereka yang 

secara sadar atau tidak sadar akan dijadikan contoh bagi siswa tersebut dalam 

sikap dan tindakan. Siswa mempersepsikan guru berdasarkan pengalaman 

yang diperoleh dari alat indera.  

Hasil observasi awal dan wawancara terhadap beberapa narasumber 

terdapat satu kasus yaitu ketika seorang siswa tidak menyukai cara guru saat 

mengajar maka berpengaruh kepada hasil belajar siswa tersebut. Narasumber 

1 (NS1) menyatakan “Ada guru yang ketika mengajar biologi sering marah 

dan menyampaikan materinya kurang jelas, selain itu ketika saya bertanya 

terlalu banyak beliau juga marah. Itu membuat saya malas untuk 

memperhatikan dan tahu lebih banyak, kadang efeknya nilaiku jadi pas-pasan 

tapi tidak mengapa yang penting masih masuk KKM” (wawancara 2010). 

NS2 menyatakan “Guruku cara mengajarnya kurang menyenangkan, 

membuat saya malas belajar pelajaran biologi cara belajarnya lebih banyak 

menghafal. Cara guru menjelaskan kurang jelas, lebih menyenangkan belajar 

dengan guru lesku” (wawancara 2010).  

Wawancara singkat dengan kedua narasumber  bahwa apa yang 

diperoleh siswa terhadap guru lewat penginderaannya ditafsirkan menjadi 
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sebuah keyakinan baik maupun buruk terhadap guru. Selain itu berdasarkan 

pengamatan dalam observasi awal  bahwa siswa yang yang kurang menyukai 

guru juga  sikap yang kurang kooperatif dalam proses pembelajaran di kelas, 

sikap tersebut antara lain siswa lebih memilih mengobrol dengan teman 

dibanding mendengarkan keterangan guru yang tengah mengajar. Akibatnya 

siswa sering merasa kesulitan ketika evaluasi karena merasa beberapa 

pengetahuan yang di miliki oleh siswa tidak sesuai dengan evaluasi yang 

diberikan. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa keyakinan siswa 

terhadap guru juga berimbas kepada hasil belajar yang siswa yang 

bersangkutan.   

Untuk menjabarkan secara spesifik mengenai persepsi siswa fokus 

penelitian yang diuraikan antara lain yaitu bagaimana persepsi siswa 

mengenai guru biologi dari sisi kompetensi personal berupa kedisiplinan, 

tanggung jawab, penampilan, kejujuran,  kesopanan,  minat dan keteladanan. 

Kompetensi pedagogik berupa pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan refleksi 

proses pembelajaran. Kompetensi profesional berupa penguasaan materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung, fleksibel dalam 

pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran yang kreatif. 

Kompetensi sosial berupa keobjektivan dalam bertindak, keefektifan dalam 

berkomunikasi, interaksi dengan siswa dan sikap terbuka. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 3 Semarang dengan subjek 

penelitian siswa kelas X dan kelas XI yang diampu oleh guru biologi, 

memperoleh mata pelajaran biologi dan mengalami masalah belajar. Siswa 

dipilih setelah melakukan diskusi mendalam dengan guru biologi yang 

menangani siswa yang bersangkutan. Diharapkan penelitian ini dapat 

mendeskripsikan persepsi siswa secara utuh, jujur dan apa adanya, sehingga 

dapat menjadi refleksi yang berguna dalam proses pembelajaran selanjutnya. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, muncul fokus penelitian 

yang dijabarkan secara spesifik sebagai berikut 
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1. Bagaimana persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi 

personal berupa kedisiplinan, tanggung jawab, penampilan, kejujuran,  

kesopanan,  minat dan keteladanan? 

2. Bagaimana persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi 

pedagogik berupa pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan refleksi proses 

pembelajaran? 

3. Bagaimana persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi 

profesional berupa penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung, fleksibel dalam pembelajaran dan 

pengembangan materi pembelajaran yang kreatif? 

4. Bagaimana persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi 

sosial berupa keobjektivan dalam bertindak, keefektifan dalam 

berkomunikasi, interaksi dengan siswa dan sikap terbuka? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk  

1. Mendeskripsikan persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi 

kompetensi personal berupa kedisiplinan, tanggung jawab, penampilan, 

kejujuran,  kesopanan,  minat dan keteladanan. 

2. Mendeskripsikan persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi 

kompetensi pedagogik berupa pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

refleksi proses pembelajaran. 

3. Mendeskripsikan persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi 

kompetensi profesional berupa penguasaan materi, struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung, fleksibel dalam pembelajaran dan 

pengembangan materi pembelajaran yang kreatif. 

4. Mendeskripsikan persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi 

kompetensi sosial berupa keobjektivan dalam bertindak, keefektifan dalam 

berkomunikasi, interaksi dengan siswa dan sikap terbuka. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan pengetahuan dan pemahaman lebih 

mengenai persepsi siswa sebagai salah satu faktor penting dalam 

pembelajaran. Hal ini berkaitan erat dengan keberhasilan proses belajar 

mengajar yang berlangsung di sekolah. Pengetahuan dan pemahaman ini juga 

dapat digunakan sebagai pertimbangan guru untuk memberikan umpan balik 

yang sesuai terhadap siswa yang bermasalah di kemudian hari. Diharapkan 

hubungan baik antara guru dengan siswa dapat terjaga dengan baik, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan semua pihak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Persepsi 

Persepsi merupakan realitas, keyakinan, penglihatan, pandangan atau 

pengertian. Apa yang dipersepsikan seseorang sering kali berbuah kenyataan. 

Pandangan ini menegaskan bahwa persepsi merupakan suatu faktor prediksi 

perilaku. Persepsi dipandang sebagai proses seseorang mengambil makna. 

Diawali dengan stimulus yang diterima langsung melalui indera seseorang 

yang kemudian diartikan melalui kenyataan berupa sikap dan perilaku yang 

muncul. Lindgren (1981: 292) menegaskan Perceptions is viewed as the 

mediating processes that are initiated by sensations. These are attentions, 

awareness, comparison, and contrast, together with other cognitive 

operations that enable us to interpret the meaning of sensations. Persepsi 

dipandang sebagai proses tak langsung yang diawali oleh penginderaan, yaitu 

perhatian, kesadaran, perbandingan, dan kontras yang bekerja sama dengan 

otak yang memungkinkan untuk menafsirkan arti sensasi tersebut. 

Secara singkat, perilaku manusia dipandu oleh tiga macam 

pertimbangan yaitu keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi atau atribut 

lain dari perilaku atau disebut pula keyakinan perilaku, keyakinan tentang 

harapan normatif dari orang lain atau disebut pula keyakinan normatif, dan 

keyakinan tentang keberadaan faktor yang dapat memajukan atau 

menghambat kinerja perilaku atau disebut pula kontrol keyakinan. Kombinasi 

ketiganya mengarah kepada terbentuknya suatu niat perilaku, yaitu niat 

perilaku merupakan kontrol dari terbentuknya perilaku. Teori perilaku yang 

direncanakan berasal dari teori tindakan beralasan (Fishbein & Ajzen, 1975) 

yang diasumsikan bahwa perilaku sosial manusia yang paling berada dibawah 

kontrol kehendak dan karenanya, dapat diprediksi dari niat saja (Ajzen 2002). 

Masing-masing keyakinan dapat menghasilkan sikap yang menguntungkan 

ataupun merugikan dalam berperilaku.  

Faktor-faktor penentu perilaku tertentu dipandu sebagian besar 

dengan pendekatan tindakan beralasan mengasumsikan bahwa perilaku 

masyarakat diikuti kelayakan dari keyakinan masyarakat, sikap, dan tujuan 
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(Ajzen, In Press). Pada siswa keyakinan diperoleh tentang guru dari 

pengalaman belajar di kelas menjadi dasar terbentuknya sikap dan perilaku 

yang akan. Perilaku tersebut akan menjadi tolak ukur tercapai atau tidaknya 

tujuan belajar. Kasus berupa siswa kurang menyukai guru juga tidak 

menyukai pelajaran yang diampu guru bersangkutan sangat perlu untuk dikaji 

guna mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap guru. Nanti akan 

diketahui bagaimana siswa memperoleh suatu keyakinan yang mendasari 

terbentuknya sikap dalam mencapai tujuan, serta perilaku yang timbul dari 

keyakinan yang dimiliki oleh siswa. 

Walgito (1992) menyatakan faktor-faktor yang berperan dalam 

persepsi adalah objek yang dipersepsi; alat indera, syaraf, dan pusat susunan 

syaraf, dan perhatian.  

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, 

tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. 

Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.  

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf  

Alat indera (reseptor) merupakan alat penerima stimulus. Ada juga 

syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima 

reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf  motoris.  

c. Perhatian  

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan/ 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada 

sekumpulan objek. 

Menurut Mulyana (2005) ada dua persepsi manusia yaitu persepsi 

terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia. Kedua 

persepsi tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain : 
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1. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan 

persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal. Orang lebih 

aktif dari pada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan. 

2. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi 

terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, 

harapan dan sebagainya).  

3. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dapat dikatakan objek 

bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu 

persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat 

dari pada persepsi terhadap objek. 

Persepsi mengarah pada pembentukan sikap, sedangkan sikap 

merupakan alat evaluasi alami untuk disposisi internal (Ajzen, 2012). Sikap 

juga dapat dikatakan sebagai definisi dari sifat terpendam atau kecenderungan 

untuk merespon suatu tingkat baik atau buruk pada suatu objek psikologi 

(Ajzen, 2005) sikap yang mendasari terbentuknya niat yang kemudian 

menghasilkan perilaku dari pemilik persepsi. Diawali pengalaman yang 

diperoleh indera dilanjutkan respon terhadap objek yang dipersepsi secara 

subjektif dan dinamis.  

 

B. Kompetensi Guru Biologi 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU RI No 14 Th. 2005). 

Namun Sanjaya (2009) menyatakan bahwa setiap orang yang mengajarkan 

suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.  Ada tiga persyaratan 

utama yang harus dimiliki oleh guru agar mampu menjadi guru yang baik, 

yaitu menguasai bahan belajar, keterampilan pembelajaran, dan evaluasi 

pembelajaran (Anni et al. 2004). Tiga persyaratan tersebut disebut juga 

kompetensi sebagai kompetensi guru. Kompetensi adalah kemampuan atau 

kecakapan. Selain kemampuan kompetensi juga berarti keadaan berwenang 

atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Intinya, kompetensi 
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merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi 

keguruannya. Oleh karena itu yang dimaksud kompetensi guru biologi adalah 

kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki tenaga pendidik yang 

pekerjaannya utamanya mengajarkan sains hayat atau kajian saintifik tentang 

kehidupan.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 

2008 tentang guru, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian/ personal, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dari keempat 

kompetensi tersebut masing-masing memiliki tolok ukur tersendiri. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 

pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian 

yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, 

mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri 

dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk 

berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun, menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan 

pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang 

berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat 

kebersamaan. 
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Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam 

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni 

dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program 

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang 

akan diampu, dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni 

yang relevan, secara konseptual menaungi atau koheren dengan program 

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang 

akan diampu  (PP RI Nomor 74 tahun 2008). 

Demikian pula dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

biologi sekurang-kurangnya meliputi kompetensi kepribadian/ personal, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pada 

kompetensi kepribadian/ personal berupa aspek kedisiplinan dan tanggung 

jawab dalam mengajar biologi, penampilan, kejujuran,  kesopanan dan  minat 

ketika dalam mengajar biologi dan keteladanan yang ditunjukan dalam 

mengajar biologi. Pada kompetensi pedagogik berupa aspek pemahaman 

terhadap peserta didik dalam mengajar biologi, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran biologi, evaluasi hasil belajar biologi dan refleksi proses 

pembelajaran biologi. 

Pada kompetensi profesional berupa aspek penguasaan materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung proses 

pembelajaran biologi, fleksibel dalam pembelajaran biologi dan 

pengembangan materi pembelajaran biologi yang kreatif. Pada kompetensi 

sosial berupa aspek keobjektivan dalam bertindak, keefektifan dalam 

berkomunikasi, interaksi dengan siswa dan sikap terbuka dalam mengajar 

biologi. Keempat kompetensi perlu dimiliki oleh guru biologi, karena dengan 

dikuasainya keempat kompetensi tujuan pembelajaran dapat lebih mudah 

tercapai. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Semarang, yang beralamat 

di Jalan Pemuda 149 Semarang sekitar 200 M sebelah utara Tugu Muda 

Semarang. Sehubungan dengan sistem SKS yang diterapkan dalam 

pembelajaran,  siswa selalu berpindah kelas (moving class) sesuai mata 

pelajaran yang dijadwalkan, siswa setiap kelas tidak mempunyai ruangan 

yang tetap. Oleh karena itu untuk menghindari kesulitan, wawancara dan 

pengamatan dilaksanakan di ruang Biology-1 yaitu tempat pembelajarn 

biologi berlangsung. Waktu penelitian dilaksanakan pada Mei-Juni 2013. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Semarang yang 

memperoleh mata pelajaran biologi. Yaitu siswa kelas X IPA 5 antara lain  

siswa informan 1 (SI1), SI2, SI3 dan siswa XI IPA 7 antara lain SI4, SI5, SI6. 

Pemilihan subjek tersebut dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut sudah 

menjalani proses pembelajaran secara lengkap mulai proses belajar sampai 

proses evaluasi dan hasil evaluasinya belum memuaskan atau belum lolos 

Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM). Adapun KKM mata pelajaran biologi 

SMA N 3 Semarang adalah 76. Pemilihan subjek sekolah adalah SMA Negeri 

3 Semarang, dengan pertimbangan SMA Negeri 3 Semarang merupakan salah 

satu sekolah favorit dan terakreditasi A di Kota Semarang. Rata-rata 

kemampuan siswa termasuk salah satu yang tertinggi dibanding SMA negeri 

yang lain di kota Semarang. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan 

purposive sampling. Sugiyono (2008) mengungkapkan purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampling dengan pertimbangan tertentu. Dalam 

penelitian kualitatif sebenarnya tidak terdapat sampling tetapi dengan 

pertimbangan tertentu (saran guru sekolah bersangkutan) perlu sampling 

karena tidak dapat dengan bebas memilih subjek penelitian. Dalam penelitian 
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guru objek utama disebut sebagai GURU dan siswa sebagai Siswa informan 

(SI). 

Peneliti kualitatif memilih purposive samples karena percaya dengan 

cara tersebut sudah cukup memberikan pengetahuan yang mendalam dan 

mengerti apa yang peneliti pelajari. Peneliti menggunakan pengalaman dan 

pengetahuan untuk memilih peserta sampel, peneliti percaya hal tersebut 

dapat memberikan informasi yang relevan tentang topik yang dihadapi (Ary 

et al. 2006). Classic work Guba and Lincoln (1981) menuliskan “sampling is 

almost never representative or random but purposive, intended to exploit 

competing views and fresh perspective as fully as possible.” Sampling hampir 

selalu tidak representatif atau random tetapi purposive, bermaksud untuk 

memanfaatkan tinjauan pembanding dan pandangan baru sehingga 

sepenuhnya memungkinkan. 

Ada beberapa macam purposive sampel dan yang digunakan dalam 

peneltian kali ini adalah typical case sampling. “typical case sampling select 

unit that are considered typical of phenomenon to be studied” Ary et al. 

(2006). Typical case sampling memilih suatu unit dengan mempertimbangkan 

tipe fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini peneliti juga bertindak 

sebagai complete observer (observer seutuhnya). 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dalam 

pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak 

dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak menetapkan 

penelitiannya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial 

yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis. Terlalu luasnya masalah dalam 

penelitian kuantitatif maka peneliti akan membatasi penelitian dalam satu 

atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kuantitatif ada yang 

disebut batasan masalah. Batasan masalah ini dalam penelitian kualitatif 

disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum 

(Sugiyono 2008). Fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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1. Persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi personal 

berupa kedisiplinan, tanggung jawab, penampilan, kejujuran,  kesopanan,  

minat dan keteladanan. 

2. Persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi pedagogik 

berupa pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan refleksi proses pembelajaran. 

3. Persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi profesional 

berupa penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung, fleksibel dalam pembelajaran dan pengembangan 

materi pembelajaran yang kreatif.  

4. Persepsi siswa mengenai guru biologi dari sisi kompetensi sosial berupa 

keobjektivan dalam bertindak, keefektifan dalam berkomunikasi, 

interaksi dengan siswa dan sikap terbuka. 

 

D. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong 2007). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Ary et al. 

(2006) menyatakan bahwa. Studi kasus adalah penelitian mendalam tentang 

suatu unit, seperti satu individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program, 

dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencapai deskripsi secara rinci dan 

pemahaman tentang suatu kesatuan. “case studies can be of an individual, 

group, site, class, program, policy, process, institution or community.” Studi 

kasus dapat berupa individu, kelompok, tempat, kelas, program, 

kebijaksanaan, proses, institusi atau komunitas. Untuk melaksanakan study 

kasus pertama dilakukan pengumpulan data berupa fakta yang yang kemudian 

akan dideskripsikan secara terperinci. 

Untuk memperoleh data dilakukan diskusi dengan wakil kepala 

sekolah (wakasek) bidang kurikulum. Kemudian wakasek menyarankan 
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untuk menemui salah satu guru biologi yang akan membantu menentukan 

subjek penelitian yang berkesulitan belajar biologi. Wawancara dengan guru 

biologi diperoleh enam subjek penelitian yang berkesulitan belajar biologi, 

kemudian dilakukan observasi dan wawancara guna memperoleh data berupa 

persepsi. Selain itu dilakukan pula pengumpulan dokumen yeng diperoleh 

dari guru biologi dan subjek penelitian untuk memperkuat data persepsi. 

 

E. Alat Dan Bahan Penelitian  

Alat yang digunakan antara lain berupa tape recorder atau alat 

perekam lain dalam hal ini handphone (HP), kamera, alat tulis dan buku 

catatan. Untuk bahannya ada beberapa istrumen yang digunakan. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa lembar wawancara, 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan lembar observasi terbuka. 

Lembar wawancara digunakan untuk mengambil data dari narasumber 

dengan melakukan pembicaraan santai sesuai petunjuk lembar wawancara. 

Lembar obsevasi pelaksanaan pembelajaran akan diisi peneliti saatproses 

pembelajaran dilaksanakan. Lembar observasi terbuka diisi siswa sebagai 

penguat hasil wawancara. 

 

F.  Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :  

a. Observasi awal 

Diawali dengan pengajuan permohonan observasi kepada Dinas 

Pendidikan Kota Semarang, kemudian dilanjutkan dengan observasi ke 

sekolah bersangkutan serta melakukan wawancara kepada wakasek dan 

guru biologi terkait dan pengamatan kondisi lapangan dan subjek 

penelitian. Diperoleh enam subjek penelitian yang berkesulitan belajar 

biologi. 

b. Penyusunan proposal skripsi dan pembuatan instrumen  

Langkah selanjutnya adalah menyusun proposal dan membuat 

instrumen. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan berupa lembar 

wawancara dan lembar obsevasi. 
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c. Uji instrumen  

Uji instrumen dengan cara validitas konstruksi (construct validity) 

yaitu setelah instrumen dikonstruksi (dibuat) tentang aspek-aspek yang 

akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli (judgment experts) dalam hal ini dosen 

pembimbing (Sugiyono 2008). Setelah dikonsultasikan dengan ahli 

barulah dilakukan uji komunikatif kepada siswa, dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah kalimat yang disusun dapat dimengerti oleh siswa 

atau tidak. Berdasarkan pertimbangan waktu dan jumlah sampel, maka 

tidak dilakukan uji reliabilitas pada instrumen (lembar wawancara). 

Validitas dan reliabilitas diperkuat dengan triangulasi metode yang 

dilakukan. 

d. Pemilihan sampel 

Penentuan siswa yang diwawancarai berdasarkan pertimbangan 

tertentu yaitu siswa yang berkesulitan belajar biologi bersama dengan 

guru biologi yang terkait. Subjek penelitian selaku siswa yang akan 

ditunjuk berdasarkan pengamatan dan data sekunder yang telah diperoleh 

sebelumnya dari guru biologi. Hal tersebut dilakukan supaya informasi 

yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Sampel adalah siswa 

kelas X dan kelas XI yang mengalami kesulitan dalam belajar biologi 

sebagai subjek penelitian yang digunakan untuk mempersepsi objek 

penelitian yaitu guru.  

Telah dipilih 3 siswa kelas X IPA 5 yaitu SI1, SI2, SI3 dan 3 

siswa kelas XI IPA 7 yaitu SI4, SI5, SI6. Siswa yang dipilih memiliki 

kriteria bermasalah dalam pelajaran biologi, yang dicirikan diantaranya 

dengan sikap kurang peduli dengan pelajaran yang disampaikan guru, 

nilainya cenderung kurang dari KKM atau perlu waktu beberapa kali tes 

untuk mencapai KKM, kurang respect terhadap guru yang mengajar. Ciri 

yang tercantum bersifat contoh umum tetapi di lapangan ciri tersebut 

bertambah seperti jarang masuk dan beberapa hal yang nantinya 

dijelaskan dalam pembahasan. Semua keadaan yang sebenarnya akan 
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tampak lebih jelas dan bisa disampaikan lebih rinci setelah penelitian 

lapangan dilakukan. 

e. Pelaksanaan penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 

1. Observasi dan dokumentasi kegiatan pembelajaran serta kegiatan 

subyek penelitian, yaitu dilakukan saat subjek penelitian melakukan 

pembelajaran maupun kegiatan lain yang berlangsung di sekolah 

bersangkutan, kemudian peneliti mencatat hasil observasi pada 

lembar obsevasi terbuka yang telah tersedia sekaligus mengambil 

gambar atau merekam kegiatan pembelajaran biologi dan segala 

bentuk interaksi yang terjadi. Setiap subjek penelitian diamati 

beberapa kali baik dalam kelas, laboratorium biologi maupun di 

lingkungan sekolah, agar tampak kondisi pembelajaran dan 

mendapat gambaran mengenai pribadi subjek penelitian. 

Pengumpulan dokumen terkait diperoleh dari guru biologi dan 

subjek penelitian. 

2. Observasi dan dokumentasi hasil evaluasi pembelajaran subyek 

penelitian, yaitu kegiatan observasi dilakukan saat subjek melakukan 

kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil belajar termasuk jenis-

jenis tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu juga dilihat hasil 

belajar sebelumnya yang telah ada pada guru. 

3. Wawancara subyek penelitian, yaitu dilakukan langsung kepada 

subjek penelitian (siswa) kemudian waktunya menyesuaikan dengan 

sumber informasi tersebut agar tidak mengganggu kegiatan yang 

sedang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan menggunakan lembar 

pedoman wawancara dan hal-hal yang dikemukakan sebagai 

jawabannya dicatat peneliti secara rinci. Selama kegiatan wawancara 

berlangsung isi percakapan akan direkam menggunakan HP bagi 

yang berkenan.  

4. Pengisian lembar obsevasi terbuka, diisi oleh subjek penelitian 

dalam hal ini disebut siswa informan (SI) untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan antara apa yang dikatakan dengan yang tulis. Selain 
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itu selama pelaksanaan peneliti mencatat hasil observasi pada lembar 

observasi yang telah tersedia sekaligus mengambil gambar/merekam 

kegiatan pembelajaran biologi dan segala bentuk interaksi yang 

terjadi (dokumentasi). 

5. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, dilakukan sekurang-

kurangnya dua kali untuk mengetahui proses pembelajaran dan 

interaksi antara guru dengan siswa 

 

G. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh berasal dari persepsi siswa yang diperoleh dari 

skor kuesioner masing-masing siswa. Dalam penelitian ini digunakan 2 

macam  metode pengambilan data, yaitu :  

1. Metode Wawancara 

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya, dan men-

dengar sekaligus merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman 

situasional yang bersumber dari episode-episode khusus, dan dipengaruhi 

oleh karakteristik personal seorang peneliti (Denzin dan Lincoln 2009). 

Penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang 

para subjeknya mengetahui bahwa subjek diwawancarai dan mengetahui 

pula maksud wawancara itu (Guba dan Lincoln 1989 dalam Moleong 

2007).  

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengumpulkan data utama berupa persepsi siswa SMA tentang 

kompetensi personal/ kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial 

guru biologi. Tujuannya untuk mendeskripsikan kompetensi personal/ 

kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial guru biologi. Wawancara 

dilakukan kepada SI sebagai subjek penelitian yang berkesulitan dalam 

belajar biologi. Waktu wawancara dilakukan disesuai kesepakatan antara 

peneliti dan bertempat di ruang Biology-1. Wawancara dilakukan dengan 

cara berkelompok dan individu pada tiap SI. 
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2. Metode observasi 

Observasi merupakan teknik yang digunakan jika objek penelitian 

bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan jumlah 

informannya sedikit (Sugiyono 2010). Dalam penelitian ini digunakan 

observasi nonpartisipan, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan 

aktivitas subjek penelitian tetapi mengamati, mencatat, dan menganalisis 

hasil pengamatan. Dengan demikian, kedudukan peneliti dapat 

dinyatakan sebagai passive participan. Observasi nonpartisipan 

digunakan untuk mengamati secara langsung kualitas pelaksanaan 

pembelajaran termasuk segala jenis interaksi yang terjadi antara guru 

dengan siswa di dalamnya. 

Observasi terhadap SI dilakukan pada kegiatan belajar mengajar 

(KBM), evaluasi pembelajaran dan kegiatan dilingkungan sekolah pada 

umumnya. Tujuannya utuk memperoleh data keseharian SI dilingkungan 

sekolah baik di dalam maupun di luar kelas yang berguna memperkuat 

data utama dari wawancara. Peneliti sebagai passive participant maka 

peneliti tidak banyak berinteraksi secara langsung dengan SI namun lebih 

banyak melakukan pengamatan saja. Observasi KBM dan evaluasi 

pembelajaran dilakukan ketika subjek mengikuti kegiatan KBM maupun 

evaluasi selama penelitian berlangsung. Observasi kegiatan di 

lingkungan sekolah dilakukan setiap hari sepanjang waktu penelitian 

berlangsung. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode untuk mencari data 

mengenai hal-hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen/ rapat, legger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto 2006). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data sekunder baik berupa data pendukung dari 

intansi terkait, data evaluasi dan segala sumber informasi lain yang 

mendukung. 

Dokumentasi yang dilakukan adalah melihat daftar nama dan 

nilai siswa, RPP guru biologi, portofolio tugas siswa, jurnal harian kelas, 
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dan beberapa dokumen lain seperti kenang-kenangan yang diberikan 

siswa untuk guru biologi. Kegiatan dokumentasi dilakukan di ruang 

Biology-1 selama penelitian berlangsung. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi metode digunakan 

sebagai langkah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang dicapai 

dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan observasi dan 

dokumentasi. Selain itu juga triangulasi data yaitu pengambilan data dari 

berbagai suasana, waktu dan tempat dengan memberikan pertanyaan yang 

sama terhadap narasumber. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Aspek  
Teknik pengumpulan data 

Sumber data Metode 

observasi 

Metode 

wawancara 

Metode 

dokumentasi 

Kepribadian     
Siswa  dan 

Guru 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

   
Siswa dan 

Guru 

Pemahaman 

terhadap peserta 

didik 

   
Siswa dan 

Guru 

 

Penguasaan dan 

pengembangan 

materi 

pembelajaran 

   
Siswa dan 

Guru 

Kemampuan 

pendekatan 

sosial 

   
Siswa dan 

Guru 

 

H. Metode Analisis Data 

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain menggunakan Model Interactive dari Miles and Huberman yaitu analisis 

data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

Tabel 1.  Kisi-kisi aspek data, teknik pengumpulan data, dan sumber data yang diteliti 
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pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 

Pengumpulan data (data collection), pengumpulan data dalam 

penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap SI 

selama penelitian dilakukan di SMAN 3 Semarang. Wawancara menjadi data 

utama, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung yang 

menguatkan data hasil wawancara. Dalam pelaksaanannya observasi 

dilakukan terlebih dahulu kemudian dilakukan wawancara dan pengumpulan 

dokumen. Namun observasi yang dilakukan tidak berhenti setelah wawancara 

dilakukan, melainkan tetap dilakukan untuk memperoleh data kegiatan SI 

silingkungan sekolah selama penelitian dilaksanakan. Semakin banyak data 

terkumpul, maka diharapkan hasil penelitian dapat semakin baik.  

Reduksi data (data reduction), setelah memperoleh data dari 

lapangan, data wawancara perlu dicatat secara teliti dan rinci demikian pula 

dengan data dari observasi dan dokumentasi. Kemudian data dirangkum, 

dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari 

tema serta polanya. Proses reduksi dalam penelitian ini pada data yang ada 

kaitannya dengan fokus kajian penelitian berupa persepsi SI mengenai 

kompetensi personal/ kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial guru 

biologi di SMAN 3 Semarang. Data yang tidak berkaitan dengan  fokus 

kajian penelitian dieliminir (dibuang). 

Pengkodean dan pengkategorian, data yang telah terreduksi dibaca 

ulang semua secara rinci lalu menyusun data reduksi tersebut dalam bentuk 

kajian satuan (unit of analysis) dan diberi kode. Data yang sumbernya objek 

penelitian terlebih dahulu diindetifikasi, atau dimaknai secara terpisah dari 

data yang diperoleh dari SI. Kemudian masing-masing data diberi kode 

tersendiri, tiap data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data 

dikode berdasarkan setiap topik/ komponen yang berkaitan dengan aspek-

aspek kajian penelitian, seperti subjek penelitian nantinya disebut siswa 

informan (SI) . Data yang ada hubungannya dengan  setiap komponen dalam 

aspek pelaksanaan pembelajaran di kelas dikode berbeda untuk aspek 

kompetensi yang lainnya pada penelitian ini. Setiap komponen dalam setiap 
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aspek kajian penelitian juga diberi kode yang berbeda. Hal ini bertujuan agar 

memudahkan ketika data akan ditelusuri kembali. Data berupa dokumen foto, 

gambar, ataupun rekaman hasil pengamatan akan dipilah sesuai dengan 

komponen yang menjadi fokus kajian penelitian sehingga menunjang temuan 

data mengenai kompetensi-kompetensi dasar yang telah ada. 

Penyajian data (data display), setelah data telah direduksi, diberi 

kode dan dikategorikan, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Display data dapat dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Melalui 

penyajian data dalam bentuk display, maka data dapat terorganisir, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

Verifikasi atau penarikan kesimpulan, langkah berikutnya dalam 

analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data atau menarik 

kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus 

penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai 

dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga 

dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Konteks 

Penelitian berlokasi di SMA Negeri 3 Semarang dengan alamat jalan 

Pemuda 149 Semarang, sekitar 200 M sebelah utara Tugu Muda Semarang. 

Sekolah ini berorientasi pendekatan dengan sistem SKS (satuan kredit 

semester) dalam pembelajarannya, siswa selalu berpindah ruang (moving 

class) sesuai mata pelajaran yang dijadwalkan, siswa setiap kelas tidak 

mempunyai ruangan yang tetap. Beberapa tempat yang dipergunakan sebagai 

tempat pengamatan dan pengambilan data antara lain ruang Biology-1, ruang 

Chemistry-1, ruang Biology-4 (laboratorium), dan lorong sekolah. Ruang  

Biology-1 dan ruang Biology-4 dipilih karena tempat tersebut merupakan 

tempat belajar utama pelajaran biologi, sehingga siswa akan berada di ruang 

tersebut ketika pembelajaran biologi berlangsung. Kedua ruang tersebut 

pengamatan terhadap informan (SI) dilakukan secara menyeluruh, selain itu 

kedua ruang tersebut menjadi lokasi wawancara terhadap SI (lampiran 2). 

Atas saran dari GURU dipilih 3 siswa kelas X IPA 5 yaitu SI1, SI2, 

SI3 dan 3 siswa kelas XI IPA 7 yaitu SI4, SI5, SI6. Semua subjek berasal dari 

kelas regular. Pemilihan dengan pertimbangan siswa-siswa tersebut 

merupakan siswa yang berkesulitan dalam belajarnya. Kriteria berkesulitan 

belajar tersebut antara lain: nilai siswa beberapa kali kurang dari kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan dalam penilaian/ evaluasi 

pertama sebelum diadakan remidi (berdasarkan data GURU), siswa terlihat 

kurang memperhatikan dan kurang tertarik dalam proses pembelajaran sehari-

hari (berdasarkan pengamatan GURU), serta belum ada usaha untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada (berdasarkan pengamatan GURU). 

Adapun KKM yang ditentukan oleh sekolah sebagai syarat ketuntasan 

pembelajaran biologi adalah 76. GURU menyatakan: 

“tidak susah mengajar siswa karena siswa memang sudah pandai, 

mengajar menggunakan metode apapun tidak masalah. Memang ada beberapa 

siswa yang kurang memperhatikan pelajaran dan bersikap tidak perduli 

terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Ada pula yang sering tidak 

masuk kelas dikarenakan sakit maupun mengikuti lomba tertentu seperti lomba 

modern dance (MD), akibatnya pengetahuan yang dimiliki siswa kurang 
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dibanding siswa yang lain, kurang memperhatikan, kurang perduli terhadap 

pelajaran dan sering ijin berbeda dari rata-rata siswa di kelas karena kesibukan 

yang lebih padat. Hal ini berpengaruh pula pada nilai hasil tes yang dimiliki”. ( 

wawancara 2013) 

 

Maksud pernyataan tersebut adalah tidak sulit mengajar di kelas  X IPA 5 dan 

XI IPA 7, namun ada beberapa siswa yang kurang peduli dengan mata 

pelajaran biologi. Ada pula siswa yang memang sering tidak masuk baik 

karena sakit ataupun kegiatan lain seperti ekstrakurikuler dan lomba sehingga 

pengetahuan yang dimiliki berbeda dengan rata-rata nilai kelas, sehingga 

mempengaruhi hasil evaluasinya meskipun sebenarnya rata-rata nilai kelas 

sudah baik. Dari data dapat diketahui bahwa GURU biologi memahami 

siswanya baik yang berkesulitan maupun tidak berkesulitan belajar biologi 

Beberapa alasan khusus penentuan SI antara lain 

1. SI1, mampu menerima pelajaran dengan baik, tetapi sering tidak masuk 

karena ijin untuk mengikuti lomba menari dibeberapa pentas. Akibatnya 

pemahaman materi pelajaran yang diperoleh dari GURU lebih sedikit 

dibanding rata-rata kelas dan hasil evaluasinya beberapa kali tidak tuntas. 

GURU menyatakan  

“SI1 siswa yang pandai, mudah menerima pelajaran. Namun SI1 

sering ijin guna mengikuti modern dance (MD) sehingga banyak 

tertinggal pelajaran yang disampaikan. Akibatnya nilai hasil tes yang 

diperoleh hanya cukup memenuhi KKM saja tidak lebih”. (wawancara 

2013) 

2. SI2, kurang mampu dalam menerima pelajaran dan sering ijin karena 

sakit. Akibatnya pemahaman terhadap materi pelajaran kurang. Dengan 

hasil evaluasinya sering tidak tuntas dan beberapa kali menjadi siswa 

yang terendah nilainya dalam rata-rata kelas. GURU menegaskan “SI2 

termasuk siswa yang sering ijin karena sakit. Selain itu SI2 juga tidak 

mudah memahami pelajaran yang disampaikan”. (wawancara 2013) 

3. SI3, mampu menerima pelajaran dengan baik. Sering tidak masuk karena 

sakit. Hal tersebut menyebabkan hasil evaluasi yang diperoleh tidak 

maksimal. GURU menambahkan “SI3 merupakan siswa yang pandai, 

namun sering ijin karena sakit. Ketika dilakukan tes nilai yang diperoleh 

SI3 juga tidak baik. SI3 juga sering tampak berbicara dengan temannya 

di kelas” (wawancara 2013). 
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4. SI4, kurang mampu dalam memahami pelajaran, tetapi ada usaha untuk 

memahami materi yang diajarkan. GURU menyatakan “SI4 merupakan 

siswa yang kurang pandai namun menurut kepada perintah GURU”. 

(wawancara 2013) 

5. SI5, cukup mampu memahami pelajaran, selain itu juga memiliki minat 

lebih terhadap pelajaran biologi. Akan tetapi minat yang dimiliki tidak 

sesuai dengan hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi yang 

diperoleh SI5, beberapa kali menjadi nilai yang terendah di kelas. 

Menurut GURU “SI5 dapat menjawab dengan baik ketika diberi sebuah 

pertanyaan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM), namun entah 

mengapa ketika melaksanakan tes formatif nilainya dibawah KKM” 

(wawancara 2013). 

6. SI6, mampu menerima pelajaran dengan baik, cukup percaya diri 

mengerjakan soal. Menurut keterangan GURU, tercatat setidaknya tiga 

kali SI6 ketahuan mencontek saat tes dan mendapat nilai kurang 

memuaskan. Saat tes SI6 ketahuan mencontek kemudian lembar tes 

diambil oleh GURU. GURU mengungkapkan “nilai tes yang diperoleh 

SI6 rata-rata kurang baik, SI6 juga sering ketahuan mencontek salah 

satunya pada tes formatif terakhir kertas ulangan SI6 diambil”. 

(wawancara 2013). 

Perlu diingat kembali bahwa SI1, SI2, dan SI3 adalah siswa kelas X 

IPA 5 sedangkan SI4, SI5 dan SI6 adalah siswa kelas XI IPA7. Jumlah SI 

yang disarankan sebenarnya ada 7 orang siswa, tetapi 1 siswa tidak dapat 

ditemui oleh peneliti. Meskipun terdapat alasan khusus dalam pemilihan SI, 

namun ada kesamaan alasan dalam pemilihan SI yaitu sama-sama pernah 

mendapat nilai dibawah KKM yang ditentukan. Siswa tersebut adalah SI7 

siswa kelas XI IPA 7. Observasi kelas XI IPA 7 dilakukan sebanyak empat 

kali. Data SI baru diperoleh dari GURU setelah pertemuan ke tiga. SI7 pada 

pertemuan ke tiga dan empat tidak datang karena ijin. Demikian dengan hari-

hari selanjutnya SI7 juga tidak dapat ditemui karena sedang melaksanakan 

UKK. Untuk itu diputuskan untuk tidak menyertakan SI7 menjadi SI. 

Terbatasnya waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian, menjadi 
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masalah utama yang harus dihadapi peneliti. Selain itu sebenarnya peneliti 

juga tidak diperkenankan untuk  melihat proses pembelajaran di dalam kelas 

oleh wakasek bidang kurikulum. GURU memberikan empat hari kesempatan 

kepada peneliti untuk bisa melihat proses pembelajaran dengan rincian tiga 

kali kesempatan observasi kelas X IPA 5 dan empat kali kesempatan 

observasi kelas XI IPA 7. Obsevasi tersebut sekaligus untuk memperkenalkan 

peneliti kepada subjek penelitian. 

Beberapa kesempatan yang diperoleh untuk mengamati proses 

pembelajaran di dalam kelas  hasil bahwa kondisi kelas jarang sekali terlihat 

tenang dan kondusif. Sebaliknya kelas tampak selalu ramai dan tidak 

kondusif. Ada siswa yang mendiskusikan hal selain pelajaran saat KBM 

berlangsung, ada siswa mengerjakan tugas sambil berkeliling kelas, beberapa 

siswa juga tampak mengaplikasikan alat elektronik yang mereka bawa untuk 

hal lain selain materi yang disampaikan GURU, bergurau berlebihan saat 

KBM membuat kelas gaduh sampai mencontek selama tes dilakukan. Hanya 

pada 1 atau 2 kali pertemuan kelas yang diampu oleh GURU tampak teratur. 

GURU menjelaskan   

“dikarenakan mendekati ujian kenaikan kelas (UKK) pemberian tes 

formatif dan tugas ditambah. Ketika di beri tugas kondisi kelas cenderung 

tidak kondusif, berbeda ketika pemberian materi siswa cenderung lebih  

teratur”. (wawancara 2013) 

Menurut beliau keributan tersebut dikarenakan siswa mendekati UKK 

sehingga sudah banyak materi yang telah tersampaikan. Dengan demikian 

materi untuk kelas XI sudah selesai semua, sedangkan untuk kelas X masih 

beberapa bab saja yang belum tersampaikan. Oleh karena itu siswa merasa 

lebih leluasa ketika berada di kelas. GURU juga tidak melarang siswa ramai, 

hanya memperingatakan sesekali ketika siswa sudah keterlaluan. 

Bagaimanapun kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan lancar. 

Pengamatan yang dilakukan di dalam kelas sesungguhnya bertujuan 

untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara GURU dengan siswa (SI). 

Ketika mengajar, GURU lebih banyak memberikan pembelajaran dalam 

kondisi duduk, meski sesekali beliau menerangkan di papan tulis dengan 

berdiri. Melalui observasi dapat dilihat beberapa kegiatan yang dilakukan 

siswa di dalam kelas. Dalam kelas masing – masing SI  respon yang berbeda 
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terhadap GURU. Berikut kondisi di dalam kelas saat KBM berlangsug SI 

dijabarkan  

1. SI1 tidak tampak menonjol di kelas, walau bukan tipe anak pendiam juga 

tidak banyak bicara. SI1 berinteraksi dengan baik di kelas, sama seperti 

sebagian besar siswa X IPA 5, memperhatikan Guru dengan baik di 

kelas. Hanya sesekali saja tampak mengobrol di dalam kelas, itupun 

ketika ada jeda. Beberapa kali pertemuan tampak SI1 mengajukan 

pertanyaan kepada GURU. Interaksi yang terjalin antara SI1 dan GURU 

tampak baik. Sayangnya SI1 tampak tidak percaya diri saat mengerjakan 

ulangan. SI1 terlihat gelisah dan sesekali bertanya pada teman. Data yang 

diperoleh dari GURU , pada semester ini sedikitnya 3 kali tes formatif 

SI1 tidak mencapai KKM yang ditentukan. SI1 harus melakukan remidi 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nilai UTS dan UAS pun 

demikian, SI1 harus mengikuti remidi dan meminta tugas tambahan 

kepada GURU untuk dapat mencapai KKM yang diinginkan. Sepanjang 

pengamatan saya tercatat 2 kali SI1 tidak masuk kelas karena mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler tari dan lomba MD. 

2. SI2 dapat dikategorikan sebagai anak yang pendiam di kelas. Jarang 

berinteraksi dengan teman sekelas, hanya tampak sesekali saja dan 

beberapa orang saja. Sering tampak kebinggungan saat menerima 

pelajaran di kelas, tetapi selalu berusaha memperhatikan penjelasan 

GURU. Interaksi antara GURU dengan SI2 tidak tampak jelas, karena 

jarang bertanya kecuali berhubungan dengan nilai. Ketika tes SI2 juga 

tampak tidak percaya diri. SI2 terlihat berusaha mengerjakan sendiri 

awalnya tetapi disaat terakhir tampak meminta jawaban kepada 

temannya. Tercatat dua kali nilai tes formatif, nilai UTS dan nilai UAS 

SI2 memperoleh nilai dibawah KKM. Bahkan untuk nilai UAS SI2 

mendapat nilai terendah dari rata-rata kelas X IPA 5. Untuk memperbaiki 

nilainnya SI2 melakukan remidi dan penambahan tugas. Selama 

pengamatan dilakukan SI 2 tercatat dua kali tidak masuk kelas karena 

sakit.  
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3. SI3 merupakan sosok pribadi yang sangat ceria, selalu tersenyum tampak 

santai saat dikelas. Sering sekali SI3 tampak mengobrol di kelas dalam 

kondsi apapun, seperti saat pemberian materi, mengerjakan tugas, 

maupun ulangan. Walaupun demikian tidak tampak interaksi langsung 

antara SI3 dengan GURU. SI3 hanya tampak beberapa kali bertanya 

mengenai nilai yang diperolehnya kepada GURU. SI3 juga sering terlihat 

meminta jawaban kepada teman saat ulangan. Ketika mengerjakan tugas 

dari GURU pun tidak berbeda jauh, SI3 lebih sering tampak mengobrol 

dibanding mengerjakan tugas. Nilai yang diperoleh SI3 tampak cukup 

baik, tidak pernah mengalami remidi untuk tes formatif. Hal tersebut 

tidak berlaku untuk UHT dan UAS yang ternyata memperoleh nilai yang 

kurang memuaskan. Bahkan untuk UHT  SI3 mendapat nilai yang 

terendah dari rata-rata kelas X IPA 5. 

4. SI4 merupakan pribadi yang ceria, hampir setiap saat bercanda dengan 

teman sekelasnya. Beberapa keributan yang terjadi di kelas disebabkan 

olehnya. SI4 tampak kurang bisa menikmati proses pembelajaran di 

kelas. SI4 lebih sering terlihat bercanda dengan teman dibandingkan 

mendengarkan GURU menerangkan. Hal serupa juga tampak ketika SI4 

diberi tugas, dibandingkan mengerjakan SI4 lebih banyak ngobrolkan hal 

lain dengan teman sebangkunya sambil sesekali mengerjakan soal. SI4 

termasuk siswa yang pantang menyerah dan tidak mudah percaya dengan 

teman. Terlihat dari cara SI4 mengerjakan tugas, meskipun teman lain 

sudah mengumpulkan hasil pekerjaannya dengan apa adanya, dia 

memilih untuk tetap mengerjakan tugasnya sampai selesai. SI4 lebih 

memilih bertanya kepada GURU dibandingkan bertanya pada rekannya. 

Dia memilih mencari jawabannya sendiri dibanding mencontek hasil 

pekerjaan temannya. Sayangnya hal tersebut tidak tampak ketika 

melaksanakan ulangan. SI4 sesekali tertangkap sedang meminta jawaban 

dari temannya. Nilai yang diperoleh SI4 juga kurang begitu baik, tercatat 

2 kali nilai tes formatif dan nilai UAS kurang dari KKM.  

5. SI5 terlihat sebagai siswa yang pendiam dan agak sedikit pemalu. Di 

dalam kelas tidak benyak interaksi yang dilakukan dengan teman 
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sekelasnya. Demikian pula interaksi dengan GURU, tidak pernah terlihat 

baik hanya sekedar bertanya maupun interaksi lain. SI5 juga tidak 

tampak meminta jawaban maupun memberi jawaban kepada teman saat 

ulangan. Untuk mengerjakan tugas SI5 tampak mengerjakan tugasnya 

sendiri ketika waktu yang diberikan telah habis barulah SI5 tampak 

meminta bantuan dari temannya. Nilai yang diperoleh hampir sama 

dengan SI6 tidak rendah tetapi juga tidak tinggi. Tercatat satu kali nilai 

tes formatif SI5 kurang dari KKM dan nilai tersebut merupakan nilai 

terendah dari rata – rata kelasXI IPA 7 saat itu.  

6. SI6 merupakan pribadi yang tenang tetapi mudah berinteraksi dengan 

teman. SI6 selalu berusaha memperhatikan pelajaran yang disampaikan 

oleh GURU. SI6 sesekali menampakkan ekspresi jenuh ketika 

memperoleh materi. Dia memilih untuk mengobrol dengan teman untuk 

menghilangkan jenuh. Adakalanya SI6 membuat kelas kurang kondusif 

dengan bercanda berlebihan di kelas, tetapi langsung tenang ketika di 

peringatkan oleh GURU. Ketika diberi tugas oleh GURU, SI beberapa 

kali  tampak mengerjakan dengan setengah hati. SI6 lebih memilih 

mengobrol dan membicarakan hal lain dengan temannya dibanding 

mengerjakan tugas yang diberi oleh GURU. SI6 lebih sering 

mengerjakan tugas secara berkelompok dibandingkan individu meskipun 

sebenarnya tugas yang diberikan individu seperti mengerjakan LKS dan 

latihan UKK. Menurutnya dengan membagi pekerjaan tugas akan lebih 

cepat diselesaikan, untuk mengerjakannya juga dapat dengan santai. Saat 

tes SI6 tampak percaya diri, meskipun terkadang menengok ke arah 

teman tetapi tidak menanyakan jawaban kepada teman. Menurut 

penuturan GURU pernah suatu waktu SI6 ketahuan mencontek dan 

kertas ulanganya diambil. Mungkin hal tersebut memotivasi SI6 untuk 

tidak melakukannya lagi. Dari pengamatan yang dilakukan tampak 

hubungan antara SI6 dan GURU kurang begitu baik. SI6 tampak lebih 

acuh terhadap GURU. Sikap acuh tampak ketika beberapa kali GURU 

bertanya SI6 tampak menjawab tanpa melihat GURU melainkan melihat 

ke arah lain. Selain itu saat ditegur karena membuat kegaduhan,  SI6 
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tampak tidak merasa bersalah meskipun tetap menurut. Beberapa kali 

tampak SI6 memberikan pertanyaan kritis kepada GURU, dan pertanyaan 

tersebut dijawab oleh GURU, tetapi tampak jelas dari raut wajahnya SI6 

masih belum puas dengan jawaban tersebut. Sayangnya SI6 tidak 

melanjutkan pertanyaannya tetapi memilih diam. Untuk nilai yang 

diperoleh, SI6 sering mendapat nilai yang cukup tidak kurang dari rata – 

rata kelas XI IPA 7 tetapi juga tidak masuk rata – rata atas kelas tersebut. 

Memang tidak kurang dari KKM tetapi hanya terpaut sedikit dari KKM. 

Meskipun nilai tes formatif tidak mengkhawatirkan, tapi nilai UAS SI6 

kurang dari KKM. Untuk itu SI6 perlu melakukan tes remidi. 

Berdasarkan ringkasan di atas tampak sebagian besar SI yang dipilih 

memiliki perilaku yang kurang baik saat di kelas. Perilaku tersebut antara lain 

mencontek saat tes berlangsung, mengobrol dan bergurau saat KBM 

berlangsung bahkan membuat kegaduhan saat proses KBM berlangsung. 

Menurut GURU sekolah memiliki solusi bagi siswa berkesulitan yaitu dengan 

cara komunikasi aktif dengan orang tua siswa. Misalnya kasus SI6 yang 

memperoleh nilai kurang dari KKM saat tes, sehingga harus melakukan 

remidi untuk memperbaiki nilai yang diperoleh. Kemudian pada tes 

selanjutnya SI6 melakukan tindakan mencontek. GURU melaporkan kejadian 

tersebut kepada pihak sekolah, pihak sekolah mengambil tindakan 

pemanggilan terhadap orang tua siswa yang nantinya akan dipertemukan 

dengan wali kelas guna memperoleh solusi yang baik bagi siswa. Selain itu 

juga dilakukan konseling antara siswa dan wali kelas masing-masing. Namun 

solusi sekolah tidak membantu memperbaiki hubungan antara siswa dengan 

GURU.  

Sebagai informasi dalam satu semester sekurang-kurangnya GURU 

melaksanakan empat kali tes formatif, satu kali UHT, satu kali UTS dan satu 

kali UAS. Dari tujuh kali tes yang diadakan GURU diketahui bahwa, nilai 

SI1 kurang dari KKM sebanyak 5 kali, nilai SI2 kurang dari KKM sebanyak 

4 kali, nilai SI3 kurang dari KKM sebanyak 2 kali, nilai SI4 kurang dari 

KKM sebanyak 3 kali, nilai SI5 kurang dari KKM sebanyak  2 kali, nilai SI6 

kurang dari KKM sebanyak 4 kali. KKM yang harus dipenuhi adalah 76. 
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B. Hasil penelitian: Persepsi Siswa Terhadap Kompetensi Guru 

Persepsi yang diberikan oleh tiap SI terhadap GURU  hasil yang 

hampir senada. Tidak semua aspek kompetensi dapat dipersepsikan oleh 

siswa  semua aspek yang diungkapkan hanya yang dapat dilihat dan berdasar 

dari pengalaman yang pernah dialami siswa. Aspek kompetensi yang 

dipersepsikan oleh siswa adalah kompetensi kepribadian/ personal, 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Deskripsi lengkap disampaikan dalam poin – poin berikut 

1. Kompetensi kepribadian/ personal 

Kompetensi personal atau kepribadian yang dimaksud adalah 

mengenai aspek disiplin, tanggung jawab, penampilan, kejujuran, 

kesopanan, minat dan keteladanan. Pengamatan yang dilakukan  bahwa 

GURU termasuk guru yang cukup disiplin, tetapi bukan tipe guru yang 

kaku dan pada aturan yang berlaku. Guru selalu berusaha untuk disiplin 

waktu tetapi tetap fleksibel dan santai terhadap situasi yang ada. Guru  

sikap fleksibel seperti tidak selalu memulai pelajaran tepat waktu, karena 

menunggu kesiapan siswa. Selain itu pernah pula mengakhiri pelajaran 

sebelum jam selesai misalnya merelakan 10 menit diakhir pembelajaran 

untuk siswa berganti pakaian jika ada pelajaran olahraga, seperti yang 

diceritakan oleh SI2 dalam wawancara  

“GURU termasuk guru yang tepat waktu. Namun beliau tidak 

bersikap keras dalam ketepatan waktu misal ketika setelah pelajaran biologi 

siswa terjadwal pelajaran olahraga, GURU bersedia merelakan 10 menit akhir 

waktu mengajarnya digunakan siswa untuk ganti baju”. (wawancara 2013) 

 SI3 menegaskan “GURU selalu tepat waktu tidak pernah terlambat, 

setiap saya datang ke kelas selalu sudah berada di dalam kelas” 

(wawancara 2013). Kedisiplinan beliau juga diperlihatkan melalui 

ketepatan pengumpulan tugas siswa. Beliau menerapkan aturan untuk 

mengumpulkan tugas tepat waktu dengan pengurangan nilai sebagai resiko 

keterlambatan, seperti yang diceritakan SI3  

“GURU tidak pernah memaksa siswa untuk mengumpulkan tugas. 

Beliau hanya akan memperingatkan dan mengingatkan bagi siswa yang 
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mengumpulkan tugas terlambat maka GURU akan memberikan nilai yang 

berbeda dengan siswa yang mengumpulkan tepat waktu” (wawancara 2013). 

Namun SI lain menganggap sikap santai GURU sebagai sikap yang 

tidak disiplin waktu, SI6 menyatakan “GURU bukan guru yang  tepat 

waktu. beliau sering terlambat dan sering tidak hadir pada saat proses 

KBM berlangsung. Proses pembelajaranpun sering tidak diawali maupun 

diakhiri” (wawancara 2013). SI6 beranggapan, guru biologinya merupakan 

orang yang tidak memiliki disiplin waktu.  

Berdasarkan pengalamannya selama ini dia sering mendapati 

GURU sering terlambat dan tidak berada didalam kelas. Senada dengan 

pernyataan SI6, SI5 menyatakan “GURU tampak kurang dapat menikmati 

ketika mengajar di dalam kelas” (wawancara 2013). Begitu pula dengan 

SI1 dan SI2,  mengatakan bahwa GURU kadang terlambat ketika datang 

ke kelas. SI4 menambahkan “GURU sering mengakhiri pelajaran sebelum 

waktu KBM berakhir” (wawancara 2013). Pernyataan yang diungkapkan 

oleh SI1, SI6, SI4 dan SI5 memang  kurangnya disiplin waktu yang 

dimiliki oleh GURU.  

Ketika dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, beliau tidak 

membantah jika beliau beberapa kali meninggalkan kelas tetapi ada alasan 

yang mendasari hal tersebut, yaitu dikarenakan materi untuk kelas XI 

sudah selesai, beliau juga sedang ditunjuk sebagai koodinator pengawas 

UKK sehingga sering ikut rapat persiapan UKK. Pernyataan GURU 

diperkuat dengan jurnal kehadiran guru dan siswa yang saya lihat. Jurnal 

dibawa oleh siswa, berisi kegiatan pembelajaran yang berlangsung hari 

tersebut dan daftar siswa yang tidak hadir. Nantinya jurnal akan 

ditandatangani oleh guru yang mengajar diakhir proses pembelajaran. 

Jurnal tersebut tidak akan dimintakan tanda tangan jika guru bersangkutan 

tidak hadir, melainkan diisi oleh siswa yang bertugas. Berdasarkan jurnal 

tersebut diketahui bahwa GURU jarang ijin meninggalkan kelas. Intensitas 

paling banyak meninggalkan kelas adalah 4-5 minggu terakhir. Jurnal 

kehadiran kedua kelas tersebut  bahwa GURU lebih sering ijin di kelas XI 

dibanding di kelas X.  
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Meski demikian sebagian dari SI menyatakan bahwa GURU sudah 

sesuai dengan harapan SI. Masing-masing seperti yang diutarakan SI1 

“meskipun GURU tidak terlalu tepat waktu namun sudah sesuai harapan 

karena ketika GURU terlambat datang siswa masih dapat mengerjakan 

tugas dari mata pelajaran lain” (wawancara 2013). Menurut SI6 “GURU 

sudah sesuai harapan karena tidak terlalu keras dalam ketepatan waktu 

sehingga siswa tidak merasa tertekan di dalam kelas” (wawancara 2013).  

Demikian pula dengan SI2 dan SI3, tanpa alasan khusus mereka 

menyatakan kedisiplinan yang  GURU sudah sesuai harapan mereka. Lain 

halnya dengan SI4 dan SI5, menurut mereka GURU belum sesuai dengan 

harapan, mereka mengharapkan seorang guru yang lebih disiplin dari 

GURU. Alasanya untuk melatih siswa disiplin diperlukan Guru yang 

disiplin pula. 

Selanjutnya dari sisi tanggung jawab GURU termasuk guru kurang 

bertanggung jawab dalam menindaklanjuti tugas siswa. Hal ini tampak 

dari sekumpulan tugas siswa yang belum dinilai. Setiap siswa wajib 

mengumpulkan tugas yang pernah diberikan kedalam satu map portofolio. 

Nantinya GURU akan menilai tugas siswa yang telah dikumpulkan 

melalui portofolio tersebut. Akan tetapi GURU tidak melakukannya, saya 

melihat kumpulan portofolio siswa selama satu semester belum ada 

satupun yang dinilai. Ketika saya konfirmasi beliau menyatakan beliau 

akan menilai ketika ada siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM 

untuk menambah nilai saja. Siswa dengan nilainya sudah mencukupi, 

beliau akan memberi nilai maksimal dengan catatan siswa tersebut tidak 

bermasalah dan selalu mengumpulkan tepat waktu. Keadaan ini 

dibenarkan oleh SI4, dia mengungkapkan “GURU tidak menindaklanjuti 

tugas yang telah dikumpulkan siswa” (wawancara 2013).  SI6 

menceritakan bahwa GURU tidak pernah meminta tugas dikumpulkan, 

menurutnya lebih sering siswa mengumpulkan tugas atas kesadaran diri 

sendiri. SI5 menambahkan “kami tidak mengetahui apakah tugas yang 

telah dikumpulkan ditindak lanjuti atau tidak, sehingga kami merasa 
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kurang bersemangat ketika diminta menyerahkan tugas” (wawancara 

2013). 

Walau demikian beliau masih  sikap tanggung jawabnya, seperti 

saat harus meninggalkan kelas maupun berusaha untuk memperbaiki 

kesalahan ketika mengajar. Beliau salalu meninggalkan tugas agar 

kegiatan pembelajaran tetap berlangsung meskipun beliau tidak hadir. 

Kalaupun terpaksa harus meninggalkan kelas tanpa tugas beliau pasti tetap 

ijin kepada siswa. SI3 mengungkapkan “GURU selalu ijin kepada siswa 

ketika harus meninggalkan kelas. Selain itu beliau selalu meninggalkan 

tugas ketika meninggalkan kelas sebagai ganti KBM yang tertunda karena 

ketidak hadiran beliau” (wawancara 2013). Selanjutnya tanggung jawab 

juga  ketika beliau melakukan kesalahan dalam menyampaikan materi. 

Ketika beliau melakukan kesalahan, beliau langsung memperbaiki 

kesalahannya. Baik dengan teguran maupun tanpa teguran siswa.  

Sebagian besar SI menyatakan kurang puas dengan sikap tanggung 

jawab yang  oleh GURU. Siswa mengharapkan seorang guru yang mau 

mengapresiasi hasil kerja mereka. Sesuai dengan harapan SI5 “saya 

berharap GURU yang menindaklanjuti tugas” (wawancara 2013). Selain 

itu menurut SI6 “jika GURU tidak menindaklanjuti tugas dengan baik 

sebaiknya tidak perlu ada pemberian tugas“ (wawancara 2013), pernyataan 

tersebut  ditegaskan oleh SI4 “sebaiknya tidak perlu ada pemberian tugas 

jika GURU tidak menindaklanjuti tugas dengan baik. Namun jika GURU 

menindaklanjuti tugas, maka pemberian tugas akan membantu menmbah 

nilai siswa” (wawancara 2013). Dari pernyataan tersebut jelas bahwa 

siswa menginginkan GURU yang menindaklanjuti tugas yang diberikan 

atau sebaiknya tidak memberi tugas jika tidak ada tindak lanjut terhadap 

tugas yang diberikan. SI juga kurang setuju jika GURU mereka sering 

meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Walau GURU selalu 

meninggalkan tugas ketika meninggalkan kelas, tetapi hal tersebut tidak 

cukup bagi para SI. SI2 menyatakan “saya berharap GURU tidak banyak 

meninggalkan kelas saat KBM berlangsung agar siswa lebih fokus dalam 

belajar sesuai jurusan yang dipilih yaitu jurusan IPA” (wawancara 2013). 
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Demikian dengan SI3 “berharap GURU lebih banyak berada di dalam 

kelas karena ketika beliau mengajar selalu mengajak siswa bergurau agar 

tidak jenuh di dalam kelas” (wawancara 2013).   

Untuk penampilan yang  oleh GURU sudah sangat sesuai harapan 

dari setiap SI. Berdasarkan pengamatan tampak bahwa GURU sudah 

berpenampilan layaknya seorang guru yang baik dan menjadi panutan bagi 

siswanya. Kejujuran GURU juga dinilai cukup,  dari sikap mengakui 

kesalahan ketika membuat kesalahan saat mengajar. GURU mau meralat 

kesalahannya ketika ditegur oleh siswa, meskipun kadang kala beliau tidak 

langsung membenarkan kritik siswa. GURU selalu berusaha melakukan 

koreksi kembali melalui referensi yang ada. Bagi para SI sikap ini dirasa 

cukup, sudah sesuai dengan harapan mereka. Untuk aspek kesopanan juga 

tidak jauh berbeda, semua SI menyatakan bahwa GURU seorang guru 

yang sangat sopan. Sehari – hari selama pengamatan saya lakukan belum 

pernah satu kalipun GURU  sikap yang tidak sopan, baik kepada saya, 

siswa, rekan beliau maupun orang lain. 

GURU tampak selalu ceria ketika menghadapi siswa. Sikap santai 

dan bersahabat selalu beliau tunjukan ketika mengajar di kelas. GURU 

jarang sekali marah, kalupun marah tidak pernah dengan sepenuh hati. 

GURU  minatnya saat mengajar. Meskipun sesekali tampak bosan, beliau 

dapat menyiasati dengan sedikit bergurau dengan siswa. Tampaknya 

langkah tersebut tepat, karena siswa menyukai selingan yang dilakukan 

oleh GURU. Sebagian besar SI menyatakan puas dengan minat yang  

GURU sudah sesuai harapan mereka. Berdasarkan hasil wawancara, tiap 

SI memiliki tanggapan yang beragam terhadap aspek keteladanan. SI1 dan 

SI2 dengan kompak menyatakan bahwa GURU tidak memiliki sikap 

keteladanan yang dapat mereka contoh. Sementara SI6 mengatakan 

“keramahan sama keakraban kepada siswa yang patut untuk diteladani” 

(wawancara 2013), keramahannya yang membuat dia terkesan. SI4 dan 

SI5 merasa tersentuh oleh kesabaran GURU dan SI3 merasa kebaikan hati 

dari GURUlah yang pantas diteladani olehnya. 
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Secara garis besar dapat dikatakan bahwa SI belum merasa GURU 

sesuai dengan harapan mereka dalam aspek disiplin dan tanggung jawab. 

Mereka mengharapkan perbaikan pada aspek tersebut. Sebaliknya dari 

aspek kesopanan, kejujuran, minat dan keteladanan mereka sudah puas dan 

menyatakan GURU sudah sesuai harapan mereka. 

2. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik yang dimaksud meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan refleksi proses pembelajaran. 

 Wawancara singkat  GURU merupakan guru yang memahami 

siswa. Beliau dapat menceritakan dengan baik karakter beberapa siswa 

sekaligus kesulitan yang dihadapi. Namun menurut SI, GURU tidak 

tampak melakukan penanganan khusus terhadap siswa yang berkesulitan. 

Semua siswa diperlakukan sama, baik yang berkesulitan maupun yang 

tidak. SI6 dan SI4 mempersepsikan bahwa GURU acuh terhadap siswa, 

tidak memperdulikan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Sesuai 

pernyataan SI6 “GURU menunjukan sikap kurang perduli terhadap peserta 

didik, yang nampak hanyalah beliau mengajar hanya untuk memenuhi 

kewajiban sebagai seorang guru tidak lebih” (wawancara 2013).  

Umumnya respoden menyatakan bahwa sikap yang  oleh GURU 

tersebut tidak sesuai harapan mereka. Secara pribadi SI6 pernah 

mengalami konflik dengan GURU. Sesuai dengan yang diceritakan SI6 

pernah satu saat dia memberikan kritik terhadap soal yang dibahas 

sekaligus mengajukan pertanyaan. Ketika itu GURU kurang dapat 

menerima pernyataan siswa tersebut, beliau sampai mendatangi dan 

berdebat singkat dengan SI6. Untuk menghidari debat berkepanjangan SI6 

berusaha menerima pendapat yang disampaikan GURU. SI6 beranggapan 

bahwa sikap GURU tersebut merupakan contoh kuat bahwa GURU tidak 

berusaha memahami peserta didiknya. Baik SI4, SI5 dan SI6 merasa 

GURU tidak memahami peserta didik, hal tersebut tidak sesuai dengan 

harapan mereka. Namun berbeda dengan SI1 dan SI2 merasa GURU sudah 

cukup membantu meskipun harus ada kesadaran dari siswa untuk bertanya 
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terlebih dahulu. Secara umum dapat dikatakan pemahaman GURU 

terhadap peserta didik sudah baik hanya aplikasinya belum optimal. 

Pada perencanan dan pelaksanaan pembelajaran yang dapat 

diungkap antara lain cara guru mengawali pembelajaran, bahasa pengantar 

yang digunakan, kegiatan pembelajaran yang berlangsung, kejelasan 

konsep, mengaitkan dengan peristiwa aktual atau tidak, media yang 

digunakan, penguasaan kondisi kelas, membangkitkan partisipasi aktif, 

cara memeriksa kesiapan siswa, memeriksa pemahaman siswa, dan 

penugasan. Pengamatan  GURU tidak melakukan kegiatan pra-

pembelajaran yang istimewa. Untuk mengawali pembelajaran kegiatan 

yang dilakukan antara lain mengucapkan salam, menyiapkan textbook, 

memimpin doa, mengatur tempat duduk siswa atau hanya berjabat tangan 

dengan siswa. Mengenai cara GURU mengawali pembelajaran semua SI 

tidak merasa bermasalah dengan apapun kegiatan yang dilakukan oleh 

GURU. Seperti yang disampaikan SI6 “tidak masalah kegiatan apapun 

yang dilakukan GURU dalam mengawali maupun mengakhiri pelajaran 

karena yang terpenting adalah mudah memahami pelajaran yang 

disampaikan” (wawancara 2013). SI1 menambahkan ”kalau saya setuju 

dengan apapun yang dilakukan GURU dalam kegiatan pembelajaran” 

(wawancara 2013).  

Bahasa pengantar yang digunakan GURU adalah bahasa indonesia. 

Selama observasi, bahasa yang digunakan oleh GURU lebih sering bahasa 

indonesia tidak baku dan bahasa daerah. Seluruh reponden menyatakan 

setuju dengan bahasa pengatar yang digunakan GURU, karena dapat 

mengakrabkan hubungan antara guru dengan siswa. Sebaliknya SI banyak 

mengeluh mengenai kegiatan pemberian konsep dan kejelasan konsep 

yang diberikan oleh GURU. SI2, SI4 dan SI6 sependapat bahwa cara 

GURU menjelaskan suatu materi membosankan dan kurang variasi. SI2 

juga mengungkapkan  

“GURU lebih banyak menggunakan power point ketika mengajar, 

hal tersebut menyebabkan siswa menjadi malas memperhatikan KBM 

maupun mencatat materi yang disampaikan. Selain itu materi yang 

disampaikan melalui power point tidak mudah untuk dipahami karena 

penyampaian yang terlalu cepat. Oleh karena itu sebaiknya penyampaian 
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materi tidak hanya melalui power point namun menggunakan papan tulis”. 
(wawancara 2013) 

 

Selain dengan power point GURU juga hanya mengajar dengan cara 

membacakan textbook. Pengamatan  metode ceramah klasik masih 

menjadi pilihan GURU dalam menyampaikan materi. Kegiatan tersebut 

divariasi dengan tanya jawab maupun diskusi, dan pemanfaatan media 

power point. Dalam pelaksanaannya tetap saja metode ceramahlah yang 

utama. SI6 menegaskan “meskipun GURU mengajar menggunakan power 

point maupun media lain tetapi pada akhirnya metode yang digunakan 

tetap metode ceramah klasik” (wawancara 2013). SI4 menambahkan  

“ada 2 cara kegiatan penyampaian konsep, GURU membacakan 

materi pelajaran dari textbook dan siswa mendengarkan sambil siswa 

mencatat atau GURU akan membacakan materi dari power point dan siswa 

mendengarkan sambil mencatat”.  (wawancara 2013) 

 

SI5 menyampaikan “GURU mengajar dengan kondisi duduk, saya 

berharap beliau mengajar dengan berdiri dan memanfaatkan papan tulis 

yang ada” (wawancara 2013), dia merasa kurang berkenan dengan cara 

mengajar GURU yang selalu duduk di kursinya. SI5 mengharapkan agar 

sesekali GURU berkeliling kelas untuk memperhatikan siswa.  

Kejelasan konsep yang disampaikan oleh GURU juga tidak sesuai 

harapan SI. Ini berhubungan dengan kegiatan penyampaian konsep yang  

hanya bersumber dari textbook maupun power point. SI5 menyatakan  

“GURU mengajar menggunakan buku sebagai sumber utama 

materi pembelajaran kegiatan pembelajaran didominasi dengan pembacaan 

materi dari buku. Hal tersebut menunjukan bahwa GURU membatasi 

pengetahuannya hanya sebatas informasi yang ada di buku”. (wawancara 

2013) 

 

SI1 juga kurang dapat mengerti penjelasan konsep yang diberikan oleh 

GURU. SI1 menyatakan “saya tidak bisa langsung mengerti penjelasan 

materi yang disampaikan oleh GURU. Hal tersebut dikarenakan kadang 

GURU menyampaikan materi dari power point berbahasa inggris dengan 

bahasa beliau sendiri” (wawancara 2013). Berbeda pendapat dengan ke 

lima SI, SI3 merasa GURU sudah sesuai harapannya baik dari aspek 

kegiatan pemberian konsep dan kejelasan konsep yang disampaikan. SI3 

lebih suka apa yang dilakukan oleh GURU karena tidak terlalu banyak 

membuang tenaga, siswa bisa dituntut aktif. GURU juga jarang 



 

 
 

37 

menghubungkan konsep yang beliau sampaikan dengan hal aktual yang 

terjadi dimasyarakat. Contoh yang diberikan semuanya berasal dari 

textbook yang digunakan mengajar. Media yang dimanfaatkan cukup 

bervariasi dari mulai power point, chart, torso, gambar poster. Dalam 

pemanfaatan media, tidak jarang siswa diajak aktif terlibat dalam 

penggunaan media tersebut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya 

GURU untuk menumbuhkan partisipasi aktif siswa. SI tidak terlalu 

memperhatikan media maupun upaya yang dilakukan GURU dalam 

rangka meningkatkan parsipasi aktif siswa. Hanya saja SI6 memberikan 

masukan  

“saya berharap GURU menciptakan kondisi aktif tanpa 

memaksakan kehendaknya kepada siswa agar dapat terlibat aktif dalam 

proses KBM, melainkan mencari cara agar siswa dapat ikut aktif dengan 

sendirinya” (wawancara 2013)   

 

bahwa untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa, sebaiknya jangan 

terlalu memaksakan misal dengan cara menunjuk. GURU mengunakan 

dorongan lain yang membuat siswa dengan sendirinya aktif seperti 

memberikan nilai kepada siswa yang berani bertanya maupun menjawab. 

Mengenai situasi kelas GURU, SI memiliki pendapat yang sama 

yaitu selalu ramai. Hal ini sesuai dengan observasi yang saya lakukan. SI1 

dan SI2 menyatakan bahwa kelas mereka selalu ramai, meski GURU 

mencoba memperingatkan tetapi siswa hanya tenang sesaat lalu kembali 

tidak kondusif. Hal serupa juga disampaikan oleh SI6 dan SI4 biasanya 

berawal dari kondisi yang tenang kemudian kurangnya  pengawasan 

akhirnya kelas menjadi tidak kondusif. Reaksi GURU terhadap kondisi 

tersebut juga tampak kurang tegas. Beliau hanya memperingatkan dengan 

lembut kepada siswa. Akibatnya siswa sering menganggap remeh 

peringatan yang diberikan. Namun GURU selalu tampak berusaha 

menanggulangi masalah yang terjadi di kelas. Menurut SI3 GURU sesekali 

memberikan  humor – humor ringan untuk mencairkan suasana kelas. 

Langkah tersebut juga bertujuan menghilangkan kebosanan siswa di dalam 

kelas, menjaga agar siswa tetap ceria.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan GURU jarang tampak 

memerikasa kesiapan dan pemahaman siswa. Beberapa SI juga 
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menyatakan hal yang serupa. Setelah menyampaikan konsep materi akan 

langsung memberikan tugas. SI2 menceritakan “setelah menyampaikan 

materi pelajaran GURU memberikan soal baik sebagai tugas yang harus 

dikumpulkan pada batas waktu tertentu maupun sebagai tes yang langsung 

diambil hasilnya” (wawancara 2013). SI6 juga menerangkan ”GURU tidak 

melakukan pemeriksaan mengenai pengetahuan yang dimiliki siswa saat 

KBM. Beliau hanya menjalankan tugasnya untuk menyampaikan materi 

saja” (wawancara 2013).  Tugas lebih sering diberikan setelah praktikum, 

untuk pemberian tugas ketika materi disampaikan jarang dilakukan. 

Menurut para SI hal tersebut tidak menjadi kendala. Sikap yang  oleh 

GURU sudah sesuai dengan harapan siswa. Umumnya mereka 

mengharapkan GURU yang tidak banyak memberi tugas dengan alasan 

waktu yang ada tidak terbuang hanya untuk mengerjakan tugas. Aspek 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran  yang dilakukan oleh GURU 

jelas belum sesuai dengan harapan siswa. Terutama dalam bidang kegiatan 

pelaksanaan dan kejelasan konsep, para SI mengharapkan adanya variasi 

kegiatan pembelajaran yang berbeda sehingga dapat meningkatkan minat 

siswa untuk belajar biologi. Selain itu ada baiknya jika media belajar 

dimaksimalkan penggunaanya dan lebih sesuai materi yang disampaikan, 

agar pemahaman terhadap materi lebih mendalam. 

Bentuk evaluasi yang dilakukan hanya berupa tes formatif dan 

tugas penilaian tugas. SI tidak mempermasalahkan macam evaluasi yang 

dilakukan, melainkan keterbukaan GURU terhadap hasil belajar mereka. 

Mereka berharap GURU  nilai hasil evaluasi yang mereka peroleh, karena 

selama ini mereka jarang diberi tahu nilai evaluasi yang mereka peroleh. 

GURU sangat jarang  hasil evaluasi siswa, hanya  hasil jika siswa yang 

bersangkutan memperoleh nilai yang sangat kurang dari KKM sehingga 

diharuskan remidi. SI1 menceritakan “GURU hanya akan memberitahukan 

hasil tes ketika akan mengadakan remidi, jika beliau tidak mengadakan 

remidi maka siswa tidak tahu hasil tes yang mereka peroleh” (wawancara 

2013). Sesuai yang diceritakan SI1, GURU baru mengumumkan siswa 
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yang nilainya kurang dan menghimbau untuk mengikuti remidial. SI2 

menambahkan  

“GURU tidak pernah menunjukan maupun membagikan hasil tes 

yang diperoleh siswa. Ketika siswa mananyakan hasil tes GURU lebih sering 

memberikan janji bahwa nantinya akan menunjukan hasil yang diperoleh 

siswa, namun sering tidak ditepati. Harapan saya GURU hendaknya 

membagikan atau minimal memberitahukan hasil tes yang diperoleh masing-

masing siswa sehingga bagi siswa yang belum berhasil dapat mempersiapkan 

diri untuk remidi” (wawancara 2013).  

SI5 menegaskan ”siswa sering tidak menyangka nilai yang tertulis di rapot 

tidak sesuai dengan harapan mereka karena mereka tidak pernah tahu nilai 

yang mereka peroleh setiap tes” (wawancara 2013). Oleh karena  itu para 

SI mengharapkan agar GURU lebih terbuka dalam menangani hasil 

evaluasi siswa. Observasi  bahwa GURU tidak melakukan refleksi diakhir 

kegiatan pembelajaran. Menurut keterangan SI6 “guru lain melakukan 

refleksi pada proses KBM namun GURU tidak melaksanakan hal tersebut” 

(wawancara 2013). SI3 mengemukakan “selama ini GURU  belum pernah 

melakukan refleksi pembelajaran. Saya berharap refleksi pembelajaran 

tetap dilaksanakan sebagai pemantapan materi yang telah disampaikan” 

(wawancara 2013). Apa yang di ungkapkan oleh SI3  bahwa SI berharap 

GURU tetap melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran.  

Secara garis besar SI  kompetensi pedagogik GURU kurang sesuai 

dengan harapan mereka. Aspek pemahaman peserta didik yang dimiliki 

dirasa kurang optimal aplikasinya. Aspek perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran dipersepsikan banyak kekurangan. Kekurangan tersebut 

diantaranya pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung, penguasaan 

kondisi kelas, penugasan dan kejelasan konsep yang diberikan belum 

sesuai harapan SI. Aspek evaluasi perlu adanya keterbukaan mengenai 

hasil yang diperoleh siswa, serta aspek refleksi yang masih perlu dilakukan 

sebagai pemantapan proses pembelajaran. 

3. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional diungkap dari aspek penguasaan materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung, fleksibel 

dalam pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran yang kreatif. 
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Kompetensi ini erat kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Aspek 

penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung sangat berhubungan dengan aspek perencanaan dan 

pelaksanaan pada kompetensi pedagogik. SI menyatakan aspek tersebut 

sangat jauh dari harapan mereka. Seperti yang telah diungkapkan 

sebelumnya, ketika mengajar GURU lebih banyak berpatokan dari 

textbook dan power point yang telah dibuat sebelumnya. GURU 

membatasi pengetahuannya hanya sebatas buku yang dijadikan sumber 

belajar. Sehingga jelas penguasaan materi, struktur penjelasan, konsep 

materi dan pola pikir keilmuan yang dimiliki GURU sangatlah kurang. 

GURU jarang mengkaitkan materi yang diajarkan dengan pengetahuan 

lain yang relevan maupun kejadian yang terjadi sehari – hari. GURU tidak  

kertertarikannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang ada. Hal tersebut tampak ketika mengajar GURU tidak 

menyampaikan kepada siswa sebagai tambahan pengetahuan. Aspek ini 

belum sesuai dengan harapan SI. SI merasa GURU masih perlu melakukan 

perbaikan pada aspek penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung.  

Aspek fleksibel dalam pembelajaran dan pengembangan materi 

pembelajaran yang kreatif. GURU merupakan pribadi yang fleksibel, dapat 

menempatkan diri sesuai situai yang berlangsung. Secara fleksibelitas 

GURU sudah sesuai dengan harapan siswa. Aspek pengembangan materi 

pembelajaran yang kreatif tampaknya belum dimiliki oleh GURU. SI 

menyatakan lebih banyak kegiatan belajar dilakukan di dalam kelas hanya 

sesekali saja ke laboratorium. Pemanfaatan green house sekolah tidak 

maksimal. Seperti yang jabarkan sebelumnya di dalam kelas GURU hanya 

mengajar dengan cara membacakan textbook, metode ceramah dan diskusi 

klasik. SI mengharapkan adanya variasi pembelajaran agar pembelajaran 

biologi lebih kreatif dan menyenangkan. 

Secara umum SI menyatakan kompetensi profesional GURU tidak 

sesuai harapan. Antara lain pada aspek penguasaan materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung. SI mengharapkan 
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GURU melakukan pengembangan dan lebih terbuka terhadap 

perkembangan yang ada. Juga tidak terpaku pada satu macam sumber 

belajar, agar pengetahuan yang dimiliki siswa lebih beragam. Dari aspek 

fleksibel dalam pembelajaran dan pengembangan materi pembelajaran 

yang kreatif. Untuk itu SI mengharapkan adanya variasi pembelajaran agar 

pembelajaran biologi lebih kreatif dan menyenangkan. 

4. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial yang diungkap terdiri dari aspek keobjektivan 

dalam bertindak, keefektifan dalam berkomunikasi, interaksi dengan siswa 

dan sikap terbuka. Aspek keobjektivan dalam bertindak telah dilakukan 

dengan baik oleh GURU. Beliau tidak membedakan siswa berdasar pada 

kelompok tertentu. SI6 beranggapan “GURU tampak tidak memperdulikan 

masing-masing siswanya oleh karena itu beliau tidak pernah membedakan 

siswanya” (wawancara 2013), bahwa sikap objektif tersebut juga didasari 

pada kemampuan pemahaman peserta didik yang kurang, sehingga GURU 

memberikan tindakan objektif terhadap seluruh siswa. Namun sikap 

objektif yang dilakukan GURU sudah sesuai dengan harapan para SI. 

Pada aspek berkomunikasi secara efektif dan interaksi dengan 

siswa, SI mempersepsikan GURU tidak berkesulitan dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan siapapun. Menurut beberapa SI, komunikasi dan 

interaksi antara GURU dengan siswa hanya di dalam kelas dalam konteks 

guru dan siswa. Komunikasi hanya sebatas mengenai materi pembelajaran 

yang berlangsung. SI2 menyatakan “GURU mudah menjalin komunikasi 

dengan semua orang. Komunikasi yang terjalin antara saya dengan beliau 

hanya sebatas membahas materi pelajaran” (wawancara 2013). SI6 

menceritakan “saya jarang bertemu GURU diluar kelas sehingga tidak 

terjadi komunikasi di luar kelas” (wawancara 2013). Pengamatan  bahwa 

GURU adalah sosok guru yang dapat berkomunikasi dengan baik. Beliau 

tidak kesulitan menjalin komunikasi dengan siapa saja baik siswa, rekan 

sejawat, maupun warga sekolah lainnya. Menurut SI4 “GURU selalu 

bersikap santai dalam berkomunikasi, karenanya siswa menjadi santai 

ketika berkomunikasi dengan beliau” (wawancara 2013), cara GURU 
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menjalin hubungan baik dengan siswanya  lewat sikap santai dan ramah 

yang .  

Meskipun GURU cukup akrab dengan siswa, tapi siswa tetap 

merasa segan dan hormat terhadap GURU. Sikap hormat dan segan yang  

oleh tiap SI beragam, diantaranya SI1 menceritakan “GURU merupakan 

guru yang baik sehingga membuat saya merasa harus berbuat baik pula 

kepada beliau” (wawancara 2013), rasa segan dan hormat didasari dari 

sikap baik GURU. Berbeda SI2 mengungkapkan “sebagai seorang siswa 

memang sewajarnya untuk hormat kepada gurunya” (wawancara 2013), 

rasa hormat dan segan hanya karena menjaga hubungan antara guru dan 

siswa. SI6 ”GURU termasuk guru senior di sekolah sehingga perlu 

dihormati dan disegani” (wawancara 2013), SI4 ”karena usia beliau sudah 

tua” (wawancara 2013) dan SI5 “karena usia beliau lebih tua dari guru 

yang lain” (wawancara 2013), mereka berpendapat bahwa rasa segan dan 

hormat timbul karena GURU adalah guru senior. SI3 menambahkan 

“kebaikan hati GURU membuat saya merasa bersalah jika tidak berbuat 

baik pula kepada beliau” (wawancara 2013), sikap hormat timbul karena 

sikap GURU yang baik pada semua orang. Selama pengamatan dilakukan 

GURU tampak memiliki hubungan yang baik dengan siswanya. 

Keterangan SI dan hasil observasi diperkuat beberapa kenang – kenangan 

yang diberikan siswa antara lain berupa memo yang  rasa terima kasih 

siswa terhadap bimbingan GURU, karikatur GURU yang berisi pesan 

kehilangan saat perpisahan dan poster yang berisi ucapan terima kasih 

untuk GURU. Aspek berkomunikasi secara efektif dan interaksi dengan 

siswa, SI menyatakan GURU sudah sangat sesuai dengan harapan mereka. 

Selanjutnya aspek sikap terbuka yang  GURU, SI menyatakan 

bahwa GURU kurang terbuka terhadap siswa.  dari sikap yang kurang 

menerima beberapa kritikan dari siswa. Kritikan berupa ralat materi yang 

disampaikan maupun meralat jawaban yang tidak sesuai. Sikap tersebut 

juga  bahwa GURU kurang demokratis ketika bertindak di dalam kelas. SI 

berharap agar GURU lebih bisa menerima kritikan yang diberikan. Secara 

umum SI menyatakan bahwa kompetensi sosial GURU sudah sesuai 
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harapan mereka. Hanya saja pada aspek keterbukaan sikap perlu ada 

perbaikan. 

Ketidakberhasilan siswa dalam proses bembelajaran nampaknya tidak 

semata-mata kesalahan dari GURU. Secara garis besar SI merasa GURU 

belum sesuai dengan harapan. GURU dipersepsikan tidak dapat memahami 

siswa dengan baik. Pendekatan yang dilakukan Guru dalam pembelajaran 

sehari-hari dinilai membosankan dan tidak menyenangkan. Hal ini 

dikarenakan GURU mengajar dengan membacakan isi buku. Berdasarkan 

pengamatan maupun wawancara diketahui bahwa SI tidak menyukai bahasa 

buku karena dianggap terlalu kaku dan tidak sesuai dengan perkembangan SI.  

Rata-rata SI masih termasuk dalam kalangan remaja dengan bahasa yang 

digunakan dalam pergaulan bukanlah bahasa indonesia yang baku, melainkan 

bahasa yang yang tidak baku dikombinasi dengan bahasa daerah maupun 

bahas yang mereka ciptakan sendiri. Oleh karena itu mereka tidak mudah 

menerima bahasa indonesia yang baku sesuai dengan aturan yang ada, baik 

ditampilkan lewat buku pelajaran maupun power point yang disampaikan 

oleh GURU. Itulah sebabnya SI berharap GURU dapat lebih memahami 

siswa, salah satunya dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah diterima 

siswa dalam proses KBM. 

Siswa cenderung menunjukan persepsi yang negatif terhadap 

kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran biologi. Siswa masih 

menunjukan rasa tidak puas terhadap aspek pemahaman peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran serta refleksi pembelajaran yang seharusnya dimiliki oleh guru.  

Oleh sebagian besar SI, aspek-aspek tersebut dipersepsikan kurang optimal 

pelaksanaannya dalam KBM biologi. Sehingga SI merasa aspek-aspek 

tersebut tidak benar-benar dilaksanakan oleh GURU. Pada kompetensi 

pedagogik siswa cenderung merasa puas hanya pada aspek refleksi 

pembelajaran.  

Siswa cenderung menunjukan persepsi yang negatif terhadap 

kompetensi profesional guru dalam pembelajaran biologi. Siswa masih 

menunjukan rasa tidak puas terhadap aspek penguasaan materi, struktur, 
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konsep dan pola pikir keilmuan serta pengembangan materi pembelajaran 

yang kreatif yang seharusnya dimiliki oleh guru. Oleh sebagian besar SI, 

aspek-aspek tersebut dipersepsikan kurang optimal pelaksanaannya dalam 

KBM biologi. Sehingga SI merasa aspek-aspek tersebut belum benar-benar 

dimiliki oleh guru. Pada kompetensi profesional siswa cenderung merasa 

puas hanya pada aspek fleksibel dalam pembelajaran. 

Siswa cenderung menunjukan persepsi yang positif terhadap 

kompetensi personal guru dalam pembelajaran biologi. Siswa menunjukan 

rasa puas terhadap aspek disiplin, penampilan, kejujuran, kesopanan, minat, 

dan keteladanan yang dimiliki guru. Oleh sebagian besar SI, aspek-aspek 

tersebut dipersepsikan sudah ditunjukan dalam KBM biologi. Sehingga SI 

merasa aspek-aspek tersebut sudah benar-benar dilaksanakan secara optimal 

oleh GURU. Pada kompetensi pedagogik siswa cenderung merasa tidak puas 

hanya pada aspek tanggung jawab. 

Siswa cenderung menunjukan persepsi yang positif terhadap 

kompetensi sosial guru dalam pembelajaran biologi. Siswa menunjukan rasa 

puas terhadap aspek keobjektivan dalam bertindak, keefektifan komunikasi, 

dan interaksi dengan siswa yang dimiliki guru. Oleh sebagian besar SI, aspek-

aspek tersebut dipersepsikan sudah ditunjukan dalam KBM biologi. Sehingga 

SI merasa aspek-aspek tersebut sudah benar-benar dilaksanakan secara 

optimal oleh GURU. Pada kompetensi sosial siswa cenderung merasa tidak 

puas hanya pada aspek sikap terbuka. 

Persepsi siswa pada dasarnya merupakan disposisi dinamis dan 

subjektif antara siswa sebagai pengguna jasa dan guru sebagai pemberi jasa, 

sehingga reaksi atau respon siswa terhadap pelayanan guru biologi timbul 

menjadi keyakinan yang mendalam berdasarkan pengalaman yang diperoleh 

dari KBM yang berlangsung sehari-hari. Persepsi cenderung bersifat stabil, 

sulit berubah dalam kondisi umum. Persepsi tetap dapat berubah jika kondisi 

tidak umum misal terjadi perubahan perilaku guru dari tidak sesuai harapan 

siswa menjadi sesuai harapan siswa. Namun keadaan ini jarang dan tidak 

mudah terjadi, oleh karena itu persepsi umumnya tidak berubah atau stabil. 
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Persepsi merupakan prediktor dari pembentukan sikap yang kemudian 

mengarah pada terbentuknya niat, sedangkan niat merupakan dasar 

terbentuknya perilaku. Oleh karena itu ketika persepsi menunjukan hasil 

negatif maka mengarah kepada terbentuknya perilaku yang negatif. 

Sebaliknya ketika persepsi menunjukan hasil yang positif maka mengarah 

kepada terbentuknya perilaku yang positif pula.  

Pada akhirnya diketahui bahwa siswa cenderung menunjukan perilaku 

negatif terhadap kegiatan pembelajaran biologi karena mempersepsikan 

negatif pada kompetensi pedagogik dan profesional yang dimiliki guru. 

Aspek kompetensi tersebut sangat mempengaruhi KBM yang berlangsung. 

Sebaliknya siswa cenderung menunjukan perilaku positif dalam hubungan 

interpersonal dengan guru karena mempersepsikan positif terhadap 

kompetensi kepribadian/ personal dan sosial yang dimiliki guru. Aspek 

kompetensi tersebut sangat mempengaruhi hubungan interpersonal antara 

guru dengan siswa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Siswa cenderung menunjukan persepsi yang negatif terhadap kompetensi 

pedagogik guru dalam pembelajaran biologi. Siswa masih menunjukan 

rasa tidak puas terhadap aspek pemahaman peserta didik, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan pembelajaran serta 

refleksi pembelajaran yang seharusnya dimiliki oleh guru. Pada 

kompetensi pedagogik siswa cenderung merasa puas pada aspek refleksi 

pembelajaran.  

2. Siswa cenderung menunjukan persepsi yang negatif terhadap kompetensi 

profesional guru dalam pembelajaran biologi. Siswa masih menunjukan 

rasa tidak puas terhadap aspek penguasaan materi, struktur, konsep dan 

pola pikir keilmuan serta pengembangan materi pembelajaran yang kreatif 

yang seharusnya dimiliki oleh guru. Pada kompetensi profesional siswa 

cenderung merasa puas hanya pada aspek fleksibel dalam pembelajaran. 

3. Siswa cenderung menunjukan persepsi yang positif terhadap kompetensi 

personal guru dalam pembelajaran biologi. Siswa menunjukan rasa puas 

terhadap aspek disiplin, penampilan, kejujuran, kesopanan, minat, dan 

keteladanan yang dimiliki guru. Pada kompetensi pedagogik siswa 

cenderung merasa tidak puas hanya pada aspek tanggung jawab. 

4. Siswa cenderung menunjukan persepsi yang positif terhadap kompetensi 

sosial guru dalam pembelajaran biologi. Siswa menunjukan rasa puas 

terhadap aspek keobjektivan dalam bertindak, keefektifan komunikasi, dan 

interaksi dengan siswa yang dimiliki guru. Pada kompetensi sosial siswa 

cenderung merasa tidak puas hanya pada aspek sikap terbuka. 
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B. SARAN 

 Berdasarkan simpulan dapat disampaikan beberapa saran antara 

lain sebagai berikut : 

1. Dari keterbatasan yang dihadapi saat penelitian dilakukan disarankan   

a. Untuk merencanakan waktu penelitian dengan sebaik mungkin, agar 

pelaksanaan penelitian dapat berlangsung maksimal untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan.  

b. Untuk mengkomunikasikan perijinan dengan lebih baik agar lebih 

leluasa dalam melakukan penelitian. 

c. Untuk melakukan pendekatan lebih intens dengan informan agar 

tercipta hubungan interpersonal yang lebih baik antara peneliti dengan 

informan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih mendalam. 

2. Dari hasil penelitian yang diperoleh disarankan 

a. Untuk persepsi positif pada aspek kompetensi kepribadian/ personal 

dan sosial yang dimiliki guru, hendaknya guru mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja berdasarkan aspek kompetensi kepribadian/ 

personal dan sosial yang dimiliki guru. 

b. Untuk persepsi negatif pada aspek kompetensi pedagogik dan 

profesional yang dimiliki guru, hendaknya guru bersangkutan 

melakukan perbaikan dengan mengikuti seminar maupun pelatihan. 

Selain itu sekolah bersangkutan perlu melakukan peningkatan mutu 

guru dengan mengadakan pelatihan, penyuluhan maupun seminar 

untuk guru. 
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JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 

No. Periode waktu Kegiatan 

1. 20 Mei 2013 Mengurus perijinan penelitian terbaru ke lokasi 

penelitian sekaligus memastikan diperolehnya ijin 

penelitian 

2. 

3 

22 – 31 Mei 2013 Konfirmasi tentang dilakukannya penelitian 

kepada objek penelitian,menentukan subjek 

penelitian bersama objek  penelitian dan 

observasi kegiatan pembelajaran dan perilaku 

subjek di dalam kelas 

22 Mei 2013 Observasi kegiatan pembelajaran dan perilaku 

subjek di dalam kelas 

27 Mei 2013 observasi kegiatan pembelajaran 

28 Mei 2013 Meminjam data hasil ulangan siswa dan melihat 

portofolio tugas siswa. 

29 Mei 2013 Konfirmasi tentang dilakukannya penelitian 

kepada subjek penelitian observasi kegiatan 

pembelajaran 

30 Mei 2013 Wawancara dengan lima subjek penelitian 

sekaligus membagikan lembar observasi terbuka 

kepada subjek penelitian 

5. 4 Juni 2013 Pengambilan lembar observasi terbuka dari lima 

subjek penelitian 

6. 13 Juni 2013 Wawancara kepada subjek penelitian keenam 

7. 21 Juni 2013 Pengambilan lembar observasi terbuka dari 

subjek penelitian ke enam 

8. 24 Juni 2013 Wawancara dengan objek penelitian 

9. 25 Juni 2013 Mengumpulkan data nilai hasil belajar siswa 
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CATATAN LAPANGAN  DAN JURNAL REFLEKSI 1 

No   : CLJR1 

Tentang : Pengamatan dan Wawancara 

Hari, tanggal : Rabu, 22 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 08.00 – 14.00 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : Bu GURU 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Rabu pagi sekitar pukul 09.00 saya bermaksud menemui bu GURU guna mengkonfirmasi ijin 

penelitian yang saya peroleh dari WAKA bidang kurikulum dua hari sebelumnya. Konfirmasi baru 

bisa saya lakukan dikarenakan beberapa hari sebelumnya ibu GURU pelang lebih awal. Saya 

memberanikan diri menemui bu GURU di ruang biology 1. Berhubung di dalam ruang tersebut masih 

berlansung proses pembelajaran saya menunggu di depan pintu sebelah barat ruang biology-1. 

Beberapa waktu kemudian bel tanda pergantian jam pelajaran berbunyi. Siswa berhamburan keluar 

kelas. Saya masuk ke ruang biology-1 untuk menemui bu GURU. Beliau menyambut saya dengan 

sangat ramah dan menyambut jabat tangan saya. Saya kemukakan maksud kedatangan saya yaitu 

ingin melakukan penelitian dengan informan dari kelas beliau dengan senyum hangat beliau 

menyatakan dengan senang hati membantu penelitian saya. Mulanya saya bermaksud membuat janji 

terlebih dahulu untuk kemudian hari saya jelaskan proses penelitian saya, tetapi beliau mengijinkan 

saya memulai hari ini juga. Beliau berkata “hari ini saja mbak, ndak apa – apa nanti anak – anak 

ulangan jadi waktunya luang. Nanti ngobrol sama saya di belakang sambil ngawasi nggak apa – apa. 

Sambil saya tunjukan kelas yang bisa digunakan jadi informan”. Beliau mengajak saya ke belakang 

kelas lalu mempersilahkan saya duduk di bangku siswa. Saya menjelaskan kepada beliau secara garis 

besar jalanya penelitian yang akan saya lakukan. Beberapa menit kemudian siswa kelas berikutnya 

masuk ke ruang biology-1. Bu GURU mohon ijin untuk menyambut dan memberikan arahan kepada 

siswa “sebentar ya mbak tak memberi arahan dulu”. Beliau menyambut siswa tanpa memperkenalkan 

saya kepada siswa. Saya pun menunggu sambil memperhatikan. Bu GURU maju ke depan kelas lalu 

menginstruksikan agar siswa duduk sesuai absen dengan pola tertentu. Setelah siswa menempatkan 

diri pada posisi masing – masing, saya menawarkan diri membantu membagikan soal ulangan. Ibu 

GURU mengijinkan saya membagikan kertas ulangan kepada siswa. Bu GURU menginstruksikan 

siswa untuk memasukan semua buku dan catatan ke dalam tas dan hanya menyisakan alat tulis di atas 

meja. 

Setelah semua siswa siap ulangan dimulai, saya kembali ke belakang kelas bersama bu 

GURU. Sembari mengawasi siswa saya melanjutkan penjelasan saya mengenai penelitian saya, bu 

GURU mendengarkan penjelasan saya tentang proses penelitian yang akan saya lakukan. Saya 

memohon rekomendasi dari bu GURU mengenai siswa yang cocok saya jadikan informan sesuai 

kriteria yang saya ungkapkan yaitu siswa yang berkesulitan dalam pembelajaran biologi. GURU 

menyampaikan  

“ga susah ko mba ngajari mereka, la wong bibitnya sudah bagus, mau dibikin 

kaya gimana juga bisa.  cuman memang ada yang kurang perhatian cuek gitu lo sama 

pelajaran, ada yang sering gak masuk, ya bisa karna sakit atau ijin kegiatan, lomba 

jadi sibuknya beda sama yang lain. Jadi kadang nilainya ya lebih jelek dari pada yang 

lain ”(tidak susah mengajar siswa karena siswanya memang sudah pandai mengajar 

menggunakan metode apapun tidak masalah. Tetapi memang ada beberapa siswa yang kurang 

memeperhatikan pelajaran, bersikap tidak perduli terhadap proses pembelajaran yang 
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berlangsung. Ada pula yang sering tidak masuk kelas dikarenakan sakit maupun mengikuti 

lomba tertentu seperti lomba modern dance (MD), akibatnya pengetahuan siswa yang kurang 

memperhatikan, kurang perduli terhadap pelajaran dan sering ijin berbeda dari rata-rata siswa 

di kelas karena kesibukan yang lebih padat. Hal ini berpengaruh pula pada nilai hasil tes yang 

dimiliki.) 

 Ibu GURU menyarankan saya mengambil dua kelas yaitu kelas X IPA 5 dan kelas XI IPA 7. 

Secara kebetulan kedua kelas tersebut hari ini terjadwal ada pelajaran biologi. Salah satunya adalah 

kelas yang sedang ulangan saat ini yaitu kelas X IPA 5 dan satu lagi kelas XI IPA 7 pada jam 

pelajaran selanjutnya. Ibu GURU memberikan tiga nama siswa kelas X sesuai kriteria yang saya 

inginkan ketiga siswa tersebut antara lain SI1, menurut GURU  

“SI1 tu sebenernya pinter mba, mampu kalau diajari, tapi ya itu sering ijin ikut lomba 

MD (modern dance) jadi kadang banyak pelajaran yang ketinggalan. Ya nek dievaluasi 

hasilnya pas – pasan”( SI1 siswa yang pandai, mudah menerima pelajaran. Namun SI1 sering 

ijin guna mengikuti MD sehingga banyak tertinggal pelajaran yang disampaikan. Akibatnya 

nilai hasil tes yang diperoleh hanya cukup memenuhi KKM saja tidak lebih). 

 SI2 GURU menjelaskan  

“kalau SI2 tu sering sakit mba, jadi sering ijin. Tapi kalau nerima pelajaran juga 

susah ko mba, daya dongnya kurang gitu kayaknya. Ga bisa langsung paham kalo di jelaskan”( 

SI2 termasuk siswa yang sering ijin karena sakit. Selain itu SI2 juga tidak mudah memahami 

pelajaran yang disampaikan).  

Dan terakhir SI3 dimana GURU menjelaskan  

“SI3 tu sebenernya pinter, tapi sering ga masuk, sering sakit, jadi nilainya ya ga 

bagus. Sama itu mbak dia suka ngobrol kalau di kelas”(SI3 merupakan siswa yang pandai, 

namun sering ijin karena sakit. Ketika dilakukan tes nilai yang diperoleh SI3 juga tidak baik. 

SI3 juga sering tampak berbicara dengan temannya di kelas) 
GURU kemudian mempersilahkan saya mencatat jadwal mengajar beliau. Setelah 

menyerahkan lembar jadwal beliau ijin keluar kelas, sambil berpesan kepada siswa agar tidak curang 

dalam mengerjakan ulangan. “Ayo...ayo... garap dewe, belajar percaya sama pekerjaannya sendiri. Di 

soal ditulis saya mengerjakan dengan jujur, nek ga di tulis berati ga jujur”. Saya mencatat jadwal yang 

telah diberikan oleh bu GURU. Sambil mencatat saya memperhatikan siswa yang sedang 

mengerjakan ulangan.  

Tampak beberapa siswa saling bertukar jawaban diantaranya adalah siswa yang tadi di 

sarankan oleh bu GURU untuk dijadikan informan. Tidak sulit bagi saya untuk mengenali ketiga 

siswa yang akan dijadikan informan. Hal ini dikarenakan tempat duduk mereka sudah urut nomor 

absen. Beberapa menit kemudian bu GURU kembali ke kelas. GURU menjelaskan kepada saya 

mengenai jadwal UKK yang akan di adakan dalam waktu dekat. Beliau menyarankan saya untuk 

menyusun rancangan seefektif mungkin guna memaksimalkan waktu yang ada. 

Beliau juga menjelaskan masalah yang dihadapi siswa kelas XI IPA 5 yang nantinya akan 

menjadi informan. Menurut beliau ketiga siswa tersebut sering tidak masuk atau ijin tidak masuk saat 

pelajaran biologi berlangsung. Ketiga siswa tersebut antara lain SI1, SI2 dan SI6. Menurut keterangan 

BU GURU, SI1 dan SI6 sering tidak masuk dikarenakan sakit sedangkan SI2 terlalu sibuk dengan 

kegiatan extrakurikuler yang sedang dijalani. Berdasarkan data dari bu GURU yang saya lihat 

beberapa nilai evaluasi SI1 merupakan nilai yang terendah dari rata – rata kelas X IPA 5, untuk SI2 

dan SI6 nilai evaluasi mereka memang tidak serendah SI1 tetapi juga sering tidak mencapai KKM 

yang di tentukan dalam 1 kali tes. Mereka harus melakukan remidi atau meminta tugas tambahan 

untuk memperbaiki nilai mereka.  

Seusai memberikan gambaran mengenai subjek penelitian bu GURU mengecek pekerjaan 

siswa. Beliau berjalan diantara bangku siswa sambil sesekali melihat pekerjaan siswa. Ibu GURU 

duduk didepan sambil berkata “ ayo cah yang sudah selesai dikumpulkan ojo ngobrol dewe”. Para 

siswa bergegas menyelesaikan pekerjaannya. Tampak beberapa siswa yang duduk disebelah selatan 

asyik mengobrol sendiri. Ada pula yang saling bertukar jawaban meskipun guru memperhatikan 
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mereka. Jam 5-6 hampir habis, bu GURU memutuskan mengakhiri ulangan harian, kemudian beliau 

memanggil siswa sesuai no absen dan menginstruksikan untuk mengumpulkan hasil pekerjaan beserta 

soal. Bel berbunyi, siswa berpamitan sambil menjabat tangan bu GURU.  

Selang beberapa menit kemudian siswa kelas XI IPA 7 memasuki ruang biology 1. Kelas ini 

juga diagendakan untuk ulangan hari ini, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak jauh berbeda dari 

kelas sebelumnya. Pada kelas ini bu GURU juga menginstruksikan agar siswa duduk sesuai absen 

dengan pola tertentu. Setelah siswa menempatkan diri pada posisi masing – masing. Selain itu siswa 

juga diminta untuk memasukan semua buku dan catatan ke dalam tas dan hanya menyisakan alat tulis 

di atas meja. Siswa kelas XI IPA 7 terlihat lebih tenang di banding kelas sebelumnya. Meskipun 

masih ada beberapa siswa yang berdiskusi tapi sebagian besar berusaha mengerjakan sendiri. Ulangan 

berjalan dengan baik, sesekali guru menegur siswa yang berdiskusi tentang jawaban. Keadaan ini 

bertahan samapi 10 menit sebelum jam pelajaran ke 8 berakhir. Guru memberi instruksi kepada siswa 

bahwa waktu mengerjakan telah habis, siswa di minta mengumpulkan soal beserta kertas ulangannya 

ke meja guru di depan. Siswa yang merasa belum menyelesakan tampak panik, mulai bertanya kepada 

teman di kanan maupun kiri tempat duduknya. Bu GURU memberikan peringatan keras dan akhirnya 

semua siswa dengan bergantian mengumpulkan hasil pekerjaannya ke depan.  

Bu GURU merapikan jawaban siswa lalu dibawa ke meja kerja beliau yang berada di 

belakang kelas tempat saya menunggu. Berhubung saya belum memperoleh data mengenai kelas XI 

IPA 7, saya menanyakan kepada bu GURU. Sayangnya saat ini bu GURU tidak membawa dokumen 

yang terkait dengan kelas XI IPA 7 sehingga saya belum bisa mendapat data subjek penelitian kelas 

XI IPA 7. Ibu GURU menyatakan “maaf mba daftar siswanya nggak tak bawa kalau besok saja 

bagaimana?”oleh karena itu saya memutuskan akan menemui bu GURU keesokan harinya. Selain itu 

saya menanyakan kepada beliau apakah beliau keberatan bila saya melakukan observasi selama 

pelajaran berlangsung. Hal ini berkaitan dengan peringatan keras yang diberikan WAKA kurikulum 

terhadap saya agar tidak masuk kelas dan mengganggu proses belajar mengajar. Beliau menyatakan 

tidak keberatan, dan menyarankan saya untuk hanya melakukan beberapa kali observasi di dalam 

kelas. Menurut beliau sebaiknya saya datang hari senin pagi sebelum siswa datang, sekitar jam 06.30 

karena pelajaran biologi untuk kelas X IPA 5 adalah jam 2-3 disusul kelas XI IPA 7 pada jam 4-5. 

Setelah memastikan informasi yang saya butuhkan sudah cukup untuk hari ini, saya langsung 

berpamitan. 

 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Ibu GURU pada pertemuan kali ini terlihat  memiliki pribadi yang ramah dan murah senyum. 

Setiap saat beliau selalu menunjukan senyum tulus baik kepada saya maupu murid. Beliau merupakan 

guru yang mudah akrab dengan muridnya dan tidak mudah marah. Meskipun muridnya membuat 

kegaduhan beliau sangat sabar menghadapinya. Pribadi yang santai dan ceria tampak jelas ketika 

beliau menghadapi siswa. Dipandang dari cara bu GURU mengucapkan salam, meminta siswa 

memasukan buku textbook dan catatan kedalam tas, dan mengatur tempat duduk siswa saat ulangan, 

berarti telah dilakukan kegiatan pra pembelajaran cukup baik. Belum tampak dengan jelas kompetensi 

yang dimiliki karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan bukan pemberian materi melainkan 

ulangan harian. Meski demikian terlihat bahwa GURU sosok guru biologi yang mudah akrab dengan 

siswanya. Komunikasi yang terjadi antara siswa dengan GURU terasa ringan dan santai. Siswa tidak 

tampak kaku, takut maupun segan terhadap GURU. Sayangnya sikap terlalu santai tersebut berimbas 

pada kondisi kelas yang kurang kondusif. Siswa cenderung merasa leluasa melakukan apa saja di 

dalam kelas meskipun dalam keadaan ulangan yang seharusnya tenang dan tertib. Dan GURU juga 

tidak banyak melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Beliau hanya sesekali 

memperingatkan dengan halus. Tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh GURU. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 2 

No   : CLJR 2 

Tentang : Pengamatan 

Hari, tanggal : Rabu, 22 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 08.15 – 09.45 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : SI1, SI2 dan SI3 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Tepat pukul 08.15 siswa kelas X IPA 5 memasuki ruang biology-1. Saya sudah menunggu 

bersama GURU di belakang kelas. Beberapa siswa bertanya “bu, duduknya urut sepeti biasa to?”, 

siswa menanyakan posisi tempat duduk yang seharusnya mereka atur. Hari itu kelas X IPA 5 akan 

mengadakan ulangan harian materi “SISTEM EKSKRESI”. GURU menginstruksikan siswa untuk 

duduk sesuai absen, GURU menginstruksikan “duduknya urut absen dari paling selatan depan, setelah 

itu lanjut kebelakang bukan disampingnya. Jadi no 1 depan 2 di belakangnya dan seterusnya nanti 

yang paling belakang no 5 dan 6 sebelahan trus no 7 di depannya terus begitu urutanya sampai pojok”. 

Siswa langsung melakukan yang diinstruksikan oleh GURU, menempatkan diri pada posisi masing – 

masing. Saya membagikan soal ulangan, GURU menginstruksikan “semua buku  dimasukan dalam 

tas. Di meja hanya ada kertas ulangan dan alat tulis”. Saya membantu GURU menbagikan lembar 

ulangan, siswa langsung mengerjakan soal yang ada dihadapan mereka. Saya mulai memperhatikan 

siswa yang akan menjadi informan saya. Ada tiga siswa yang direkomendasikan oleh GURU, 

diantaranya SI1 dengan nomor absen 25, SI2 dengan nomor absen 5 dan SI3 dengan nomor absen 13.  

Tidak sulit bagi saya mengenali mereka karena tempat duduk mereka yang memang sudah 

urut absen. SI1 terlihat tidak percaya diri saat menjawab soal ulangan. SI1 tercatat 5 kali tampak 

bertanya kepada teman satu deret di samping kanan tempat duduknya. SI1 juga menoleh kebelakang 

sebanyak 3 kali, dia tampak geliasah saat mengerjakan soal. Sedangkan SI2 terlihat lebih percaya diri 

tetapi raut wajahnya menunjukan bahwa dia kesulitan menjawab soal ulangan yang ada dihadapannya. 

SI2 sesekali menoleh kearah teman yang lain tetapi tidak menanyakan jawaban kepada siswa lain. 

Namun ketika waktu mengerjakan hampir habis SI2 tampak berusaha meminta jawaban dari teman 

sebangku dan teman yang duduk di deret samping kirinya. Berbeda dari dua calon informan 

sebelumnya SI3 lebih banyak terlihat mengobrol dibanding mengerjakan soal ulangan yang 

disediakan. SI3 mencoba mengajak ngobrol teman sebangkunya meskipun hanya direspon dengan 

gumamam, tetapi SI3 tetap mengjaknya bicara. Kadang tampak teman sebangku SI3merespon ajakan 

mengobol SI3, lalu mmengajak SI3 mengerjakan lagi. Apa yang dilakukan SI3 lebih tampak seperti 

diskusi bukan mengerjakan ulangan. SI3 mengerjakan ulangan dengan sesekali mengobrol dan 

melihat jawaban teman sebangkunya. Kegiatan tersebut dilakukan SI3 sampai ulangan berakhir. Tepat 

pukul 09.30 GURU menginstruksikan agar siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya. SI1 tampak 

dengan percaya diri mengumpulkan hasil pekerjaanya. SI2 tampak kebingungan dan menanyakan 

jawaban pada samping kanan dan kirinya. SI3 mengumpulkan sambil sesekali melihat pekerjaan 

teman yang dia lewati tampa mengganti jawabannya. 
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Reflektif (tanggapan peneliti) 

Ketiga informan tampak tidak percaya diri dalam mengerjakan ulangan. Masing – masing dari 

mereka memiliki reaksi yang berbeda dalam menghadapi ulangan harian. Persamaan ketiganya adalah 

mereka tidak siap saat menghadapi ulangan harian walau sudah ada pemberitahuan sebelumnya. 

Ketidaksiapan ditunjukan dengan perilaku mencontek, menanyakan jawaban pada teman, menoleh 

dan melihat jawaban teman serta mendiskusikan jawaban dengan teman sebangku. Nampaknya apa 

yang disampaikan oleh GURU mengenai SI1, SI2, dan SI3 benar adanya. Ketiga siswa tersebut 

memang tampak kesulitan dalam belajar biologi. Sementara bukti yang diperoleh adalah dari kegiatan 

evaluasi yang mereka lakukan. Mereka tampak kesulitan menjawab soal, adapun SI3 tampak tidak 

tertarik mengerjakan ulangan tetapi lebih tertarik untuk mengobrol dengan teman sebangkunya. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 3 

No   : CLJR 3 

Tentang : Pengamatan 

Hari, tanggal : Kamis, 23 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 12.00 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : Bu GURU 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Sesuai dengan janji pertemuan hari sebelumnya saya datang pukul 12.00 WIB yaitu pada  

jeda waktu mengajar bu GURU. Saya menunggu di depan ruang biology-1 kemudian memberitahukan 

kedatangan saya kepada beliau melalui sms. Diluar dugaan saya beliau mengubah waktu pertemuan 

secara tiba – tiba. Beliau mengatakan bahwa beliau sedang ada urusan lain sehingga pertemuan 

terpaksa dibatalkan. Beliau tidak menjelaskan secara detail urusan yang sedang dilakukan. Meskipun 

sedikit kecewa saya mencoba mengerti kesibukan beliau dan membuat perjanjian ulang kapan bisa 

bertemu kembali. Beliau menyatakan bahwa untuk hari jum‟at  dan sabtu beliau tidak ada jadwal 

mengajar sehingga beliau tidak datang ke sekolah. Jika ingin bertemu sebaiknya sekalian hari senin 

sekalian observasi pembelajaran.  Karena tidak dapat bertemu dengan bu GURU saya memutuskan 

untuk pulang. 

 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Saya mengerti kesibukan beliau saya hanya sedikit kecewa karena bu GURU tidak ada 

pemberitahuan pembatalan sebelumnya. Tetapi pada akhirnya saya bisa memaklumi karena usia 

beliau memang memungkinkan beliau lupa. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi saya bahwa 

ibu GURU menunjukan sedikit sikap kurang bertanggung jawab. Sebetulnya beliau bisa saja 

mengingat pertemuan kami dengan mengagendakan dalam sebuah catatan. Beliau bisa 

memberitahukan terlebih dahulu kepada saya jika ingin membatalkan pertemuan. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 4 

No   : CLJR 4 

Tentang : Pengamatan 

Hari, tanggal : Senin, 27 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 06.30 – 12.30  

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : Bu GURU 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Senin tepat pukul 06.30 WIB saya sudah berada di SMA N 3 semarang. Saya langsung 

menempatkan diri menunggu bu GURU di depan ruang biology-1. Pada hari tersebut jam ke 1 adalah 

upacara. Satu persatu siswa kelas X IPA 5 memasuki ruang biology-1 dan keluar menuju lapangan 

upacara, tapi bu GURU belum menunjukan tanda – tanda akan segera datang. Saya menunggu dengan 

sedikit cemas, ada ketakutan jika bu GURU akan membatalkan pertemuan secara mendadak seperti 

sebelumnya. Saya masih menunggu sembari memperhatikan siswa yang datang dan berlalu dihadapan 

saya. Sampai waktu upacara berlangsung bu GURU masih belum datang. Beberapa guru yang 

kebetulan melintas menanyakan keperluan saya. Saya merasa semakin canggung karena beliau belum 

juga datang. Dari tempat saya duduk menunggu terlihat jelas kegiatan upacara bendera yang berjalan 

cukup hikmat. Sampai berakhirnya upacara, beliau belum juga datang. Memasuki jam ke 2 siswa – 

siswa berhamburan menuju kelas masing – masing, barulah bu GURU datang.  

Beliau memohon maaf karena datang terlambat, menurut keterangan beliau ketika berangkat 

beliau terkena tilang. Hal tersebut menyebabkan beliau terlambat datang ke sekolah. Beliau datang 

sekitar pukul 7 lebih, menurut aturan sekolah pada jam 07.00 gerbang sekolah sudah ditutup. Tak ada 

toleransi bagi siapapun yang terlambat baik murid maupun guru jika terlambat datang ke sekolah 

harus menunggu sampai gerbang di buka kembali yaitu sekitar jam 08.00. Demikian pula yang terjadi 

pada bu GURU, beliau terpaksa menunggu sampai pintu gerbang dibuka kembali. Beruntung hari ini 

gerbang sekolah sudah dibuka pukul 07.30, sehingga bu GURU dapat mengajar tepat waktu. Saya 

mengikuti bu GURU kedalam ruang biology-1. Sambil menunggu bel jam ke 2 beliau menyiapkan 

segala sesuatu yang akan digunakan saat mengajar yaitu soal yang telah dibagikan sebelumnya dan 

menyiapkan buku pegangan yang akan digunakan untuk media belajar. Saya memohon ijin untuk 

mengambil gambar proses pembelajaran dengan kamera dan GURU mengijinkan. 

Bel jam ke 2 berbunyi, bu GURU menanyakan kepada siswa apakah tugas yang diberikan 

telah selesai dikerjakan, siswa menjawab bahwa tugasnya belum selesai. GURU memerintahkan siswa 

untuk mengerjakan kemudian ijin keluar kelas. Ibu GURU keluar kelas hampir 1 jam pelajaran, 

selama itu kelas sangat ramai. Sebagian besar siswa asyik mengobrol sisanya melakukan hal lain 

seperti menawarkan dagangan, bermain i pad atau bahkan hanya sekedar berjalan-jalan melihat 

pekerjaan teman lain. Sekitar 35menit kemudian bu GURU masuk kelas, beliau memperingatkan 

siswa untuk tenang. Seluruh siswa kembali ketempat duduk masing-masing. Beliau menanyakan 

apakah tugas yang diberikan telah selesai. Beliau berjalan memeriksa hasil pekerjaan masing – 

masing siswa. Beliau menjawab pertanyaan beberapa sisiwa, setelah yakin pekerjaan siswa telah 

selesai. Bu GURU maju kedepan sambil membawa selembar kertas soal. Beliau duduk di kursi guru 

lalu memberikan instruksi kepada siswa untuk mempersiapkan tugas yang telah diberikan sebelumnya. 

Siswa diperintahkan untuk menjawab soal secara bergantian sesuai pola yang biasa dilakukan. Siswa 

membaca soal dan menjawab secara bergantian sesuai urutan. Siswa pada deret kedua dari meja guru 

baris ke 2 dari belakang tampak asyik sendiri dengan teman sebangku dan teman di belakangnya. Bu 
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GURU memberikan peringatan, lalu melanjutkan pembahasan soal. Siswa deret ke 1 dari pintu keluar 

baris ke 2 dari depan bertanya.  

Bu GURU menjelaskan sambil duduk di kursi guru. Kegiatan yang sama terus berlangsung 

sampai soal habis terbahas semua. Bel tanda jam ke 4 berbunyi, siswa membereskan barang 

barangnya bersiap menuju kelas selanjutnya. Bu GURU mengumumkan ulangan yang akan 

dilaksanakan hari rabu. Siswa bergantian bersalaman lalu pamit keluar kelas. Tidak lebih dari 5 menit 

kemudian siswa kelas XI IPA 7 memasuki ruang biology-1. Siswa menempatkan diri di tempat duduk 

masing – masing, bu GURU menuju tempat kerjanya di belakang kelas mengambil buku textbook 

biologi kelas XI IPA. Beliau maju lalu duduk di tempat duduk guru dan memulai pelajaran. GURU 

menyampaikan judul materi yang dibahas adalah “SISTEM IMUN”. Guru mulai membacakan materi 

sesuai textbook biologi. Sebagian besar siswa mendengarkan dengan seksama, namun tampak 

beberapa siswa yang asyik sendiri. Empat siswa laki-laki pada deret ke tiga dari meja guru baris kestu 

dan dua dari belakang tampak asyik mengobrol. Siswa perempuan pada deret ke dua baris kesatu dari 

belakang juga berdiskusi tentang hasil penjualannya dengan teman sebangku. Demikian halnya 

dengan dua siswa laki-laki pada deret ke empat dari meja guru baris ke dua dari depan, terlihat asyik 

memain kan I-pad. Sayangnya yang kedua siswa tersebut tidak menggunakan i-pad sebagai sarana 

pendukung belajar melainkan hanya membuka sosial media. Kondisi kelas tenang pada sepuluh menit 

pertama dan menjadi agak ramai di menit selanjutnya. Sampai bel tanda akhir pelajaran berbunyi, 

tidak semua siswa memperhatikan materi yang dibacakan bu GURU. Secara bergantian tampak 

kesibukan yang berbeda ditunjukan tiap siswa. Memang tidak sepenuhnya siswa – siswa tersebut acuh 

terhadap guru, ada saat mereka mendengarkan dengan baik ada pula saat ketika mereka tampak jenuh 

dan melakukan kegiatan lain selain menyimak materi. 

GURU tampak tidak memperhatikan kegiatan yang dilakukan siswa. Beliau lebih terfokus 

pada buku yang dibaca. Ketika bel tanda berakhirnya pelajaran ke empat dibunyikan GURU langsung 

menutup pembelajaran dan menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan 

harian. GURU kemudian menemui saya di belakang kelas. Beliau menyampaikan bahwa pertemuan 

hari ini sudah tidak ada jadwal mengajar lagi. Saya menanyakan mengenai siswa data siswa kelas XI 

IPA 7 yang dapat saya jadikan informan. Tapi ternyata beliau lupa membawanya. Setelah ini beliau 

akan ijin keluar, oleh karenanya jika saya sudah tidak ada keperluan lagi beliau bermaksud 

mengakhiri pertemuan kami. Karena memang tidak ada keperluan lain dengan GURU saya langsung 

memohon diri dan pulang. 

 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Pada pertemuan kali ini terlihat GURU lebih sering mengajar sambil duduk dibandingkan 

mengajar sambil berdiri. Tidak ada yang istimewa dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan GURU. 

Baik ketika mengajar kelas X IPA 5 maupun kelas XI IPA 7. GURU tampak tidak melakukan 

perencanaan pembelajaran dengan matang. Pada proses pembelajaran kelas XI IPA 7, penguasaan 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan tidak tampak dimiliki oleh GURU karena GURU 

hanya membacakan isi dari buku referensi. Beliau juga hanya membacakan materi dari satu referensi, 

tidak mengutarakan pendapat maupun memberikan pembanding dan penguatan dengan referensi lain. 

Hanya sesekali tampak memperagakan dan menunjuk beberapa organ dengan peraga tubuhnya. Tidak 

ada pengembangan pembelajaran yang kreatif. Interaksi antara siswa dan guru tidak terlalu banyak 

terjadi di kelas XI IPA 7, tetapi sangat baik di kelas X IPA 5 karena proses pembelajaran yang 

berlangsung adalah membahas soal. Tampaknya GURU merasa jenuh dan lelah dalam mengajar, hal 

ini di pengaruhi oleh kondisi tubuh GURU yang kurang baik. Akibatnya secara garis besar kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung hari ini tampak menjemukan. Selain itu beliau juga lupa akan janjinya 

kepada saya untuk membawakan data siswa kelas XI. Saya rasa itu bentuk kurang tanggung jawab 

yang di tunjukan oleh GURU. Akan tetapi saya memaklumi, mungkin karena pegaruh usia beliau 

sehingga beliau mudah lupa akan sesuatu.  
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 5 

No   : CLJR 5 

Tentang : Pengamatan  

Hari, tanggal : Senin, 27 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 07.30 – 09.00   

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : SI1, SI2, SI3 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Hari itu SI2 ijin karena sakit, awalnya dia datang kesekolah tetapi setelah upacara berakhir 

tampaknya SI2 merasa kurang enak badan sehingga memutuskan untuk memohon ijin untuk pulang. 

SI2 pulang ke tempat kos di antar oleh teman sekelasnya.hari ini pelajaran biologi kelas X IPA 5 

dimulai dari jam ke dua sampai jam pelajaran ke tiga. Pada jam pelajaran kedua seluruh siswa sudah 

menempatkan diri di dalam kelas. GURU sudah datang tetapi ijin keluar kelas karena ada keperluan di 

ruang sidang. Ruang kelas biology 1 tampak ramai karena para siswa asyik dengan kegiatannya 

masing – masing. Siswa mengelompok berdasarkan kegiatan yang mereka lakukan. Contohnya 

sekelompok murid laki – laki yang berkumpul di deret pertama dari meja guru baris ke tiga dan empat. 

Mereka tampak membicarakan aplikasi musik di I-pad salah satu siswa. Berbeda sekelompok murid 

perempuan pada deret ke empat dari meja guru baris ke satu, kedua dan ketiga. Mereka tampak 

membicarakan tentang film terbaru yang ada di bioskop dan kegiatan ekstrakurikuler yang mereka 

ikuti. Dan masih banyak hal lain yang dilakukan seperti makan, memutar musik dengan kencang, ada 

yang mengerjakan tugas yang di berikan oleh GURU ada pula yang ijin ke kantin untuk sarapan.  

SI1 tampak asyik mengerjakan tugas yang diberikan oleh GURU bersama teman sebangkunya. 

SI1 lebih banyak mendiskusikan mengenai tugas dibanding mengobrol dengan teman yang lain. SI1 

terlihat membuka beberapa textbook biologi dan memainkan i-pad guna mencari jawaban tugas. SI1 

bebrapa kali tampak mencocokan jawaban dengan teman yang duduk dua baris di depannya. 

Sedangkan SI3 masih seperti hari sebelumnya, ia tampak asyik mengobrol dengan teman di dekatnya. 

SI3 lebih banyak mengobrol dibandingkan mengerjakan tugas yang di berikan oleh GURU. SI3 

mengerjakan tugas dengan setengah hati seolah lebih tertarik mengobrol di banding harus 

mengerjakan tugas. 

Pada jam pelajaran ke tiga GURU kembali ke kelas. Semua siswa duduk menempatkan diri 

pada tempat duduk masing – masing. GURU bertanya “hayo.. hayo.. tugasnya sudah selesai belum?” 

dan siswa menjawab “ sudah bu. GURU menuju belakang kelas tempat saya menunggu sedari tadi. 

SI1 tampak mendatangi GURU sambil membawa LKS dan I-pad. SI1 menanyakan mengenai jawaban 

soal yang ternyata berbeda antara LKS dengan yang ada di internet. GURU kemudian memberikan 

jawaban singkat tetapi memuaskan SI1. Sayangnya saya tidak mendengar pembicaraan tersebut 

dengan jelas, sehingga saya tidak tahu dengan pasti apa isi jawaban GURU. Beberapa siswa lain juga 

ikut mendekati GURU dan bertanya. Karena teralu banyak yang bertanya akhirnya GURU berkata 

“sudah..sudah ..tanyanya sambil duduk. Nanti ndak mulai – mulai.” 

GURU mengambil selembar kertas soal dari meja kerja di belakang kelas, lalu menuju ke 

tempat duduk guru. GURU menanyakan kepada siswa “soal yang kalian kerjakan yang jumlahnya 50 

soal apa bukan?”, siswa kompak menjawab “  bukan bu!”. Seorang siswa menjelaskan “kan yang 

dibagi yang soalnya 35 bu”. GURU menambahkan “loh bukannya kemarin 50 yang di bagikan?”, 

siswa menjawab “tidak bu...”. GURU pun akhirnya menyetujui “oya sudah saya yang salah mungkin, 

ayo kita lanjutkan. Jawabnya urut dari depan sini (menunjuk siswa yang duduk di depannya)”. Selama 
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GURU masuk sampai memberi instruksi SI3 masih asyik mengobrol dengan teman sebangkunya. 

Tidak terlalu banyak respon dari teman sebangkunya, tetapi SI3 tetap mengajaknya berbicara. Sampai 

GURU memperingatkan “hayo.. yang ngobrol tak suruh jawab lo” barulah SI3 mulai memperhatikan 

pelajaran. Kelas berjalan aktif hingga sepuluh menit menjelang bel. GURU menginstruksikan siswa 

untuk mengumpulkan pekerjaannya ke depan. Siswa bergantian maju untuk mengumpulkan tugas. 

Tak lama bel tanda berakhirnya jam ke tiga berbunyi siswa pamit pada GURU. GURU menuju 

belakang kelas mempersiapkan pelajaran selanjutnya. Sedangkan saya menemui SI3 sebelum dia 

keluar dari ruang biology 1 lalu memohon ijin untuk melakukan wawancara. SI3 mengijinkan dan 

tidak keberatan untuk saya wawancara. Untuk SI1 belum bisa saya temui karena langsung keluar 

kelas setelah mengumpulkan hasil pekerjaannya. 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Pada pertemuan hari ini SI1berusaha keras mengikuti kegiatan pembelajaran yang tengah 

berlangsung. Meskipun GURU tidak berada di dalam kelas, tapi SI1 tetap mengerjakan tugas yang 

diberikan. Hal ini menunjukan usaha untuk menerima materi pembelajaran dengan baik. Apa yang 

dilakukan SI1 juga menunjukan kepatuhan terhadap perintah GURU. Sangat berbeda dengan apa yang 

dilakukan SI3, SI3 lebih tertarik mengobrol. Dari awal pembelajaran tampak tidak banyak 

memperhatikan dan melakukan apa yang di perintahkan GURU. SI3 terlihat acuh pada GURU dan 

tidak tertarik pada pelajaran yang disampaikan. SI3 juga mengganggu teman sebangkunya dengan 

mengajak mengobrol. Hal ini dapat merugikan SI3 maupun dirinya sendiri. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 6 

No   : CLJR 6 

Tentang : Pengamatan 

Hari, tanggal : Senin, 27 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 09.00 – 09.45  

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : SI4, SI5, SI6 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Tepat lima menit setelah siswa kelas X IPA 5 keluar dari ruangan, siswa kelas XI IPA 7 

memasuki ruang biology 1. Mereka datang dengan ekspresi ceria seperti hari – hari sebelumnya. 

GURU mengambil buku di tempat penyimpanan file. Siswa menempatkan diri pada tempat duduk 

masing – masing dan mulai mempersiapkan diri untuk belajar. GURU maju ketempat duduk guru dan 

memulai pelajaran. Semua siswa memperhatikan dengan seksama demikian pula dengan SI4, SI5 dan 

SI6. SI4 terlihat tampak memperhatikan sambil sesekali mencatat apa yang di sampaikan oleh GURU. 

Tetapi sikap tertib SI4 hanya bertahan sekitar lima belas menit, selanjutnya SI4 tampak bergurau 

dengan temannya sambil sesekali memperhatikan penjelasan GURU. SI4 duduk persis di depan SI6. 

Awalnya SI6 juga memperhatikan GURU dengan baik, tapi karena diajak bergurau oleh SI4 akhirnya 

SI6 pun ikut bergurau dengan SI4 dan beberapa teman yang duduk di sebelahnya. Meskipun bergurau 

SI6 tetap masih tampak berusaha mengendalikan diri untuk tidak berhenti bergurau dan 

memperhatikan penjelasan GURU.berbeda dari SI4 dan SI6, SI5 tampak lebih tenang di dalam kelas. 

SI5 tidak banyak berinteraksi dengan teman baik yang sebangku maupun sekelilingnya. Karena terlalu 

ramai GURU memperiangatkan SI4 dan teman yang lain “hayo.. jangan asyik sendiri...”. setelah 

mendapat peringatan SI4 langsung kembali memperhatikan. Tak lama bel tanda berakhirnya jam ke 

empat berbunyi. Semua siswa bersiap pamit ke kelas selanjutnya. 

 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Pada pembelajaran hari ini, SI4 terlihat bosan dengan kegiatan pembelajaran. Awalnya SI4 

berusaha memperhatikan tetapi tidak bertahan lama. Untuk mengatasi kebosanan terhadap pelajaran 

SI4 bergurau dengan teman sebangku dan teman yang duduk di belakang tempat duduknya yang tidak 

lain adalah SI6. Apa yang dilakukan SI4 merugikan temannya, karena akibat di ajak bergurau 

temannya pun tidak memperhatikan apa yang di sampaikan GURU. SI6 tampaknya mudah 

terpengaruh dengan ajakan teman, berutung SI6 dapat mengendalikan diri sehingga tidak terlarut 

dalam gurauan bersama teman – temannya. SI6 berusaha kembali memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan GURU. Sedangkan SI5 sepanjang pelajaran berlangsung melakukan kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan pelajaran. SI5 tampak serius mendengarkan GURU. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 7 

No   : CLJR 7 

Tentang : Pengamatan dan Wawancara 

Hari, tanggal : Selasa, 28 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 08.00 – 09.00 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : Bu GURU 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Lima menit sebelum bel jam ketiga berbunyi saya menunggu GURU di depan ruang biology 1. 

Saya tidak masuk ke dalam ruang biology 1 karena khawatir akan mengganggu proses  pembelajaran 

yang sedang berlangsung. Say menunggu di dekat pintu sebelah barat ruang biology. Saya 

memberitahukan kedatanga saya lewat pesan singkat, GURU menyarankan saya untuk masuk. Setelah 

bel jam ke tiga barulah saya memberanikan diri untuk masuk ruang biology 1. GURU sudah 

menunggu saya di meja kerja yang terletak di belakang kelas. Saya langsung mengutarakan maksud 

kedatangan saya yaitu untuk meminjam dokumen dan meminta data informan. 

GURU mempersilahkan saya untuk membawa hasil ulangan siswa kelas X IPA 5 dan XI IPA 

7. Selain itu saya juga di ijinkan untuk melihat portofolio siswa. Akan tetapi untuk data informan 

kelas XI IPA 7 kembali GURU tidak dapat memberikan karena lupa. GURU menyampaikan “ maaf 

mba saya lupa lagi bawa daftar nilainya. Besok saja ya soalnya saya tu sakit sering pusing jadi kadang 

buat nginget-inget tu ya ga sempet”. Akibatnya hari itu data informan yang saya miliki masih terbatas 

pada informan kelas X saja. Saya juga menemukan sebuah note yang berisi ucapan terima kasih dari 

siswa GURU yang sebelumnya pernah menjadi siswa perwaliannya. Dari catatan tersebut dapat 

diketahui bahwa para sangat terkesan dengan GURU.  

Siswa kelas X IPA 5 memasuki ruang biology 1 dengan teratur. GURU memohon ijin untuk 

melanjutkan pembelajaran. Saya mengamati kelas dengan seksama lalu mulai mengamati portofolio 

siswa. Kegiatan pembelajarn pada hari itu siswa hanya diberi tugas saja sedangkan GURU mengawasi 

dari meja guru. Setelah semua yang saya butuhkan hari itu sudah saya peroleh, saya memohon ijin 

kepada GURU. Saya tidak dapat melanjutkan pengamatan karena memang tidak di ijinkan untuk 

mengamati proses pembelajaran yang berlangsung.  

 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Hari ini GURU tampak kurang sehat, terlihat jelas dari wajah yang pucat dan gerak tubuh 

yang kurang bersemangat. Sudah sedikitnya tiga kali GURU tidak menepati janjinya akan 

membawakan data informan kelas XI IPA 7. Meskipun saya tetap merasa bahwa GURU kurang 

bertanggung jawab tetapi saya merasa bersimpati kepada GURU karena meski masih sakit beliau 

tetap berusaha datang ke sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 8 

No   : CLJR 8 

Tentang : Pengamatan dan Wawancara 

Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 08.00 – 14.00 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : Bu GURU 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Hari ini saya sudah berada di sekolah sebelum jam kedua berakhir saya menunggu di depan 

ruang Biology 1 seperti hari sebelumnya. Setelah bel pergantian jam ke tiga berbunyi, satu per satu 

siswa berdatangan. saya menemui GURU dan memohon ijin untuk mengamati pembelajaran di dalam 

kelas.jam pelajaran ke dua dan ketiga GURU mengajar kelas XI IPA 6. GURU mempersiapkan buku 

yang digunakan untuk mengajar. Awalnya GURU merencanakan akan memberikan materi, tetapi 

karena diingatkan oleh siswa GURU akhirnya memberikan ulangan harian. GURU akhirnya 

mengambil soal dari tumpukan soal dimeja kerja guru. GURU kemudian berkata “ini tu mba soalnya 

harusnya sudah tak bagikan tapi mau dipakai sama guru yang lain jadinya harus disimpan dahulu biar 

ga bocor ke siswa”. Menurut GURU seharusnya soal yang digunakan untuk ulangan nantinya 

dibagikan untuk belajar siswa tapi karena guru lain meminjam dan akan digunakan ulangan juga maka 

GURU tidak dapat memberikan soal tersebut sebagai latihan siswa.  

GURU mengawasi jalannya ulangan sambil duduk di tempat duduk guru. Ulangan kelas XI 

IPA 6 berjalan dengan tenang dan lancar. Sampai bel jam ke lima berbunyi siswa mengerjakan 

ulangan harian dengan tenang tidak tampak ada aktivitas mencontek. Siswa mengerjakan ulangan 

dengan percaya diri. Ulangan untuk kelas XI IPA 6 merupakan latihan UKK, itu lah sebabnya siswa 

berusaha mengerjakannya sendiri. Tujuannya untuk mengukur kemampuan sebelum UKK. Setelah 

kelas XI IPA 6 menyelesaikan ulangan harian siswa kelas X IPA 5 datang dan menempatkan diri pada 

tempat duduk masing – masing. Hari itu kelas X IPA 5 juga melakukan ulangan harian. GURU 

mempersiapkan soal ulangan dan maju ke depan kelas untuk memberikan instruksi. Seperti ulangan 

pada pertemuan sebelumnya GURU meminta siswa duduk sesuai dengan nomor urut dan membentuk 

pola tertentu. GURU membagikan soal lalu menghimbau siswa untuk jujur dalam mengerjakan 

ulangan. GURU mengawasi sambil duduk di tempat duduk guru. Meskipun telah dihimbau untuk 

jujur,masih ada siswa yang mencontek. GURU memperingatkan siswa dengan halus “hayo..cah .. 

kerjakan sendiri ..wis to biar kamu latihan buat UKK nanti..hayo  kerjakan sendiri”. GURU kemudian 

menuju kebelakang kelas menemui saya. Saya menyampaikan keinginan saya untuk melihat data 

siswa kelas XI yang akan menjadi informan saya. GURU kemudian menyampaikan “o iya mbak maaf 

saya lupa, ya ini saya bawa daftar nilainya”. GURU mengambil daftar nilai kelas XI lalu menunjukan 

kepada saya “Mungkin sebaiknya ini mbak (sambil menunjuk sebuah nama dalam daftar kelas XI) ni 

SI4. Soalnya SI4 nilainya tu ngepas terus, SI4 tidak terlalu pintar mbak, daya dongnya kurang tetapi 

nurut (SI4 merupakan siswa yang kurang pandai namun menurut kepada perintah guru). Ni juga SI6, 

kemarin SI6 nilainya jelek, sering mencontek, ulangan harian yang kemarin saja ketahuan saya lagi, 

langsung saya ambil kertas ulangannya dia mau protes tapi tetep tak ambil. Sukanya ya gitu pada 

nyontek ga percaya diri padahal bias (nilai tes yang diperoleh SI6 rata-rata kurang baik, SI6 juga 

sering ketahuan mencontek salah satunya pada tes formatif terakhir kertas ulangan SI6 diambil). Sama 

dua ini mbak, SI5 sama SI7 ini nilainya kurang sekali padahal kayaknya kalau pelajaran bisa tapi ga 

tau tu nilainya kurang. sebetulnya SI5 diberi pertanyaan bisa menjawab, tapi tidak tau kenapa kalau 

dites jelek nilainya.(SI5 dapat menjawab dengan baik ketika diberi sebuah pertanyaan dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM), namun entah mengapa ketika melaksanakan tes formatif nilainya 

dibawah KKM) Kalau SI7 ga pendiem kaya SI5 tapi tu ya memperhatikan. Cuma nilainya kurang 

tugasnya juga sering telat”.saya mencatat semua nama yang diusulkan oleh GURU dengan masing – 

Lampiran  10 



 

 
 

65 

masing permasalahan yang dihadapi. Kemudian GURU menambahkan “nanti coba mbak dilihat 

anaknya berangkat ndak soalnya SI7 kayaknya kemarin ga berangkat. Itu juga nilainya silahkan 

dicatat saya tak ngawasi mereka dulu”. GURU kembali berjalan mengitari kelas untuk mengawasi 

siswa yang sedang ulangan. Seorang siswa laki – laki yang duduk di deret ketiga dari meja guru baris 

kedua dari belakang bertanya kepada GURU “ bu nomor yang ada gambarnya keterangannya tidak 

ada sama ada yang tidak jelas bu”. GURU menanggapi “o iya cah, sebentar” kemudian GURU 

menuju meja kerja dibelakang kelas, “saya lupa mbak mau ngasih keterangan gambar” tutur GURU 

kepada saya. GURU mengambil satu berkas soal dari meja kerjanya kemudian maju kedepan kelas 

sambil membawa spidol. GURU kemudian menggambar gambar yang ada pada soal kemudian 

memberikan keterangan pada gambar. Selama GURU menggambar dan memberi keterangan di depan 

kelas beberapa siswa memanfaatkan kondisi tersebut untuk menanyakan jawaban kepada teman 

sehingga kelas menjadi tidak kondusif. GURU kemudian memperingatkan “dah sekarang kerjakan 

sendiri jangan ramai”. Siswa kembali tenang GURU mengawasi sambil duduk di tempat duduk guru.  

Ulangan belangsung cukup tenang sampai bel jam ke tujuh berbunyi, GURU 

menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan pekerjaannya secara berurutan ke depan. Kelas 

menjadi ramai, sayapun menemui SI3 dan SI2 lalu membuat janji pertemuan guna wawancara. Hari 

itu SI1 tidak datang karena ijin mengikuti lomba MD (modern dance). Siswa mengumpulkan 

pekerjaannya lalu pamit keluar kelas. Sekitar lima menit kemudian siswa kelas XI memasuki ruang 

biology-1. Terdengar pengumuman dari ruang sidang yang mengharuskan guru yang menjadi panitia 

UKK untuk datang karena akan diadakan rapat persiapan UKK.  Karena termasuk panitia UKK maka 

wajib menghadiri rapat tersebut. Kemudian GURU pamit kepada siswa kelas XI. GURU 

meninggalkan tugas berupa soal yang kemudian saya bagikan kepada siswa. Kondisi kelas XI IPA7 

tidak kondusif, kemudian saya maju dan memberikan instruksi kepada siswa setelah itu barulah saya 

membagikan soal. Kondisi kelas tetap tidak kondusif karena siswa mengerjakan dengan berdiskusi 

dan berpindah – pindah tempat. Ada pula siswa yang hanya bergurau, siswa tersebut diingatkan 

rekannya dan mulai mengerjakan meskipun tetap saja dengan bercanda. Sambil mengawasi siswa 

mengerjakan saya menannyakan kepada seorang siswa perempuan identitas SI4, SI5, SI6 dan SI7. 

Siswa tersebut menunjukan orang yang dimaksud kepada saya sayangnya hari itu SI7 tidak masuk 

karena ijin tetapi tidak diketahui alasan pasti. Jam pelajaran biologi terpotong oleh waktu istrahat, 

sehingga siswa menghentikan pekerjaannya. Usai istirahat siswa melanjutkan pekerjaannya GURU 

juga telah kembali dari rapat. Ada siswa yang menanyakan keterangan gambar pada GURU “bu 

semua nomor yang ada gambarnya ga ada keteranganya”. Kemudian GURU menjawab “ ya nanti 

dulu to, memangnya yang nomor yang lain sudah selesai?”. Sebagian siswa menjawab ”sudah bu!”, 

GURU kemudian menanggapi “ oya sebentar” GURU kemudian menuliskan  keterangan dipapan tulis. 

Siswa kembali mengerjakan tugas yang diberikan GURU. Bel jam ke delapan berbunyi siswa 

berebutan mengupulkan tugas kepada GURU lalu berpamitan. GURU kembali ke meja kerja di 

belakang kelas. Kemudian saya menanyakan kondisi kelas beliau sehari-hari kemudian GURU 

menjawab  

“gini mbak, soalnya sudah mau UKK jadi tu paling ya ulangan harian sama saya kasih 

tugas saja. Kalau pas Cuma di kasih tugas ya gini rame. Kalau kelas X sih materinya masih 

banyak ngejarnya sampai bingung solanya masih banyak materinya.kalau di beri materi siswa 

cenderung lebih manut tapi kalau untuk yang kelas XI kan materinya sudah selesai jadi ya saya 

bingung mau tak kasih apa lagi. Makanya kadang tak biarin paling sambil diskusi ngejain tugas 

itu to”( dikarenakan mendekati ujian kenaikan kelas (UKK) pemberian tes formatif dan tugas 

ditambah. Ketika di beri tugas kondisi kelas cenderung tidak kondusif, berbeda ketika 

pemberian materi siswa cenderung lebih  teratur).  
Setelah itu GURU ijin akan rapat di ruang guru, demikian pula dengan saya karena hari itu sudah 

tidak ada jadwal GURU mengajar saya pamit pulang. 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

Kegiatan pembelajaran hari ini hanya berisi ulangan harian dan latihan soal. Seperti hari 

sebelumnya GURU mengawasi dan menyampaikan instruksi dengan duduk di tempat duduk guru. 

GURU hanya sesekali saja berdiri hanya untuk menuliskan keterangan gambar dan satu kli berkeliling. 
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Hal ini menunjukan kebiasan GURU dalam mengajar yaitu lebih banyak duduk. GURU juga 

menanggapi pertanyaan siswa dengan baik. Selain itu beliau juga dapat meendalikan kondisi kelas 

yang tidak kondusif menjadi kondusif kembali. Tanggung jawab GURU juga tampak, saat harus 

meninggalkan kelas beliau menyampaikan hal tersebut dengan baik kepada siswa dan meninggalkan 

tugas untuk mengisi waktu pelajaran yang terbuang. Secara keseluruhan hari ini GURU mengajar 

dengan baik hanya saja beliau mengajar sambil duduk. Suara beliau pun kurang begitu jelas dari 

belakang kelas. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 9 

No   : CLJR 9 

Tentang : Pengamatan dan Wawancara 

Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 10.00 – 11.30 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : SI2 dan SI3 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Pada hari ini kelas X IPA 5 dijadwalkan akan melaksanakan ulangan harian. SI1 tidak datang 

kesekolah karena mengikuti lomba MD (modern dance). SI2 datang ke kelas dengan santai lalu 

langsung menempatkan diri sesuai aturan tempat duduk yang dibuat oleh GURU. Tidak ada raut 

khawatir akan ulangan yang dihadapi. SI2 lebih banyak duduk sambil membaca buku materi dan LKS. 

Berbeda dengan SI2, SI3 datang dengan ceria seperti biasanya. SI3 lebih banyak berguarau dengan 

temannya menskipun sudah ada instruksi dari GURU untuk duduk sesuai aturan. SI3 baru terlihat 

tenang setelah GURU membagikan soal.  

Siswa kelas X mengerjakan dengan cukup tenang. Sampai ada yang menanyakan mengenai 

soal bergambar. Ketika GURU menulis keterangan dipapan tulis SI3 tampak menoleh kebelakang dan 

meminta jawaban dari teman yang duduk dibelakangnya. SI3 tidak hanya meminta jawaban dari 

teman yang duduk di belakangnya tetapi juga melihat hasil pekerjaan teman yang ada di sebelah 

kanan tempat duduknya. Sedangkan SI2 lebih banyak diam dan tampak berusaha keras mengejakan 

soal yang ada dihadapannya sembari sesekali melihat keterangan yang dituliskan oleh GURU di 

papan tulis. Meskipun SI2 tampak menoleh kepada temannya tetapi SI2 tidak melihat jawaban 

maupun meminta jawaban kepada temannya. SI2 hanya melihat teman – temannya yang saling 

memanggil. Kondisi kelas kembali kondusif setelah GURU memperingatkan para siswa untuk 

mengerjakan secara jujur. 

Sampai waktu ulangan berakhir SI2 tidak tampak melakukan hal curang, sedangkan SI3 

terlihat sesekali masih menanyakan jawaban kepada teman lain. GURU menginstruksikan siswa untuk 

mengumpulkan pekerjaannya. Siswa dengan teratur mengumpulkan hasil pekerjaannya. Sebelum 

seluruh siswa keluar dari kelas saya menemui SI2 dan SI3. Saya memperkenalkan diri kepada SI2 dan 

memohon ijin melakukan wawancara, SI2 menyatakan “oya, bu bisa, tapi wawancara apa ya?” 

kemudian saya menjelaskan garis besar penelitian saya. Dengan SI3 saya sudah tidak 

memperkenalkan diri karena sudah saya lakukan sebelumnnya. Kepada SI2 dan SI3 saya membuat 

janji pertemuan. Saya menanyakan kapan mereka ada waktu luang dan bersedia untuk diwawancara.  

SI2 mengusulkan “ besok aja bu, kamis pulangnya cepet jam 10.00” namun SI3 tidak setuju dengan 

usul tersebut “ah jangan besok bu, sekarang aja, kalau besok aku ndak bisa lo, mau main kalo besok 

sudah ada janji”. Saya tidak menyetujui usul SI3 karena setelah pelajaran biologi mereka akan ada 

ulangan bahasa jawa. Meskipun SI3 memaksa tetapi saya memutuskan untuk melaksanakan 

wawancara hari kamis. Setelah itu SI2 dan SI3 pamit ke kelas selanjutnya. 

 

 Reflektif (tanggapan peneliti) 

Berdasarkan pengamatan menunjukan bahwa ada usaha dari SI2 untuk mengerjakan dengan 

jujur. SI2 memang tidak terlihat percaya diri namun, SI2 berusaha mengerjakan tanpa meminta 

bantuan teman. Sebaliknya SI3 terlihat sanggat tidak percaya diri dalam mengerjakan ulangan. SI3 
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beberapa kali menoleh untuk menanyakan jawaban dari teman – temannya. SI2 juga lebih kooperatif 

saat diajak wawancara dibandingkan dengan SI3.  Hal ini membuat saya cukup kesulitan untuk 

meminta SI3 menjadi salah satu informan. 
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CATATAN LAPANGAN DAN JURNAL REFLEKSI 10 

No   : CLJR 10 

Tentang : Pengamatan  

Hari, tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu   : Pukul 

Tempat  : Ruang Biology 1 

Subyek   : SI4, SI5 dan SI6 

 

Deskriptif Data (deskripsi observasi) 

Siswa kelas XI IPA 7 datang dengan teratur kemuadian menempatkan diri pada tempat duduk 

masing – masing. GURU maju ke depan kelas dan menyampaikan bahwa beliau harus menghadiri 

rapat persiapan UKK dan akan kembali jam pelajaran ke delapan. Akan ada tugas yang di berikan 

siswa di himbau unuk mengerjakan dengan tenang. dikarenakan GURU harus menghadiri rapat di 

ruang sidang akhirnyasaya diberi wewenang membantu membagikan soal kepada siswa. Kondisi 

kelas XI IPA7 tidak kondusif, kemudian saya maju dan memberikan instruksi kepada siswa setelah itu 

barulah saya membagikan soal. Kondisi kelas tetap tidak kondusif karena siswa mengerjakan dengan 

berdiskusi dan berpindah – pindah tempat. Ada pula siswa yang hanya bergurau, siswa tersebut 

diingatkan rekannya dan mulai mengerjakan meskipun tetap saja dengan bercanda. Sambil mengawasi 

siswa mengerjakan saya menannyakan kepada seorang siswa perempuan identitas SI4, SI5, SI6 dan 

SI7. Siswa tersebut menunjukan orang yang dimaksud kepada saya sayangnya hari itu SI7 tidak 

masuk karena ijin tetapi tidak diketahui alasan pasti. SI4 dan SI6 tampak akrab didalam maupun 

diluar kelas. SI4 dan SI6 mengerjakan sambil bergurau diluar batas sampai menimbulkan kegaduhan 

di kelas. Rekan GURU yang berada didalam kelas merasa terganggu dengan kegaduhan yang mereka 

buat singga memperingatkan mereka supaya lebih tenang. Berbeda SI5 lebih tenang dalam 

mengerjakan tugas. SI5 lebih banyak terlihat mendikusikan tugas yang diberikan GURU dengan 

teman sebangkunya. SI5 juga tidak berusaha menanyakan jawaban kepada teman lain, ia tampak asyik 

membuak LKS dan textbook sambil sesekali membuka handphone.   

Bel jam kedelapan berbunyi, siswa ijin untuk keluar kelas karena saat itu jeda istirahat. SI4 

dan SI6 ijin solat lalu keluar, SI5 tetap dikelas dan membuka bekal makan siang. Sampai waktu 

istirahat berlangsung siswa hanya berlalu lalang di dalam kelas. Setelah bel jam kedelapan dibunyikan 

siswa kembali ke kelas dan melanjutkan tugas. Sepuluh menit kemudian GURU kembali ke kelas. 

Kelas XI IPA 7 mengerjakan tugas dengan tenang setelah GURU datang. Sepuluh menit sebelum bel 

jam ke sembilan siswa diminta GURU untuk mengumpulkan tugas. Siswa mengumpulkan dengan 

teratur lalu pamit keluar kelas.  

 

Reflektif (tanggapan peneliti) 

SI4 dan  SI6 tampak menjadi penyebab kegaduhan di kelas XI IPA 7. Mereka tidak 

mengerjakan tugas dengan serius. Mereka tampak bosan dengan kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung di kelas. SI5 tampak tenang di dalam kelas terlihat sangat antusias dalam pembelajarn 

biologi. Tidak ada interaksi yang nampak antara GURU dengan para informan 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP1 

Kelas : X IPA 5 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal : Rabu, 22 Mei 2013 

Waktu  : 10.00 - 11.30 

Tempat  : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru berada di dalam kelas 

sebelum bel masuk dibunyikan 

- Setelah bel masuk guru meminta 

siswa untuk mengatur tempat 

duduksesuai absen 

- Semua siswa bersiap – siap di tempat 

duduk masing – masing 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Gurumemberi salam dan 

menyampaikan judul materi yang 

akan dievaluasi serta memastikan 

kesiapan siswa untuk melakukan 

ulangan 

- Guru membagikan soal 

- Siswa memasukan buku pegangan dan 

catatan ke dalam tas serta menyiapkan 

alat tulis 

III 
KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Guru mengawasi jalannya ulangan 

sembari sesekali memperingatkan 

siswa yang tidak tenang dalam 

mengerjakan soal ulangan 

- Siswa mengerjakan ulangan dengan 

tenang 

Penggunaan Bahasa 
- Guru menggunakan bahasa 

indonesia yang tidak baku tetapi 

sopan 

- Siswa menyesuaikan bahasa yang 

digunakan guru dan tidak keberatan 

dengan bahasa pengatar yang 

ditunjukan oleh guru 

Interaksi yang terjadi  
- Guru menanyakan apakan soal 

yang diberikan ada yang sulit di 

mengerti atau tidak 

- Guru merespon pertanyaan siswa 

dengan baik 

- Siswa merespon dengan bertanya 

IV 
PENUTUP - Guru memanggil siswa sesuai 

nomor urut dan memerintahkan 

siswa untuk mengumpulkan soal 

beserta jawabanya 

- Siswa maju satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP 2 

Kelas : XI IPA 7 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal : Rabu, 22 Mei 2013 

Waktu  : 11.30 – 13.45 

Tempat  : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru sudah berada di dalam kelas 

sebelum bel masuk dibunyikan 

- Setelah bel masuk guru meminta 

siswa untuk mengatur tempat 

duduksesuai absen 

- Semua siswa bersiap – siap di tempat 

duduk masing – masing 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Guru memastikan kesiapan siswa 

untuk melakukan ulangan 

- Guru membagikan soal 

- Siswa memasukan buku pegangan dan 

catatan ke dalam tas serta menyiapkan 

alat tulis 

III 

 

KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Guru mengawasi jalannya ulangan 

sembari sesekali memperingatkan 

siswa yang tidak tenang dalam 

mengerjakan soal ulangan 

- Siswa mengerjakan ulangan dengan 

tenang 

Penggunaan Bahasa 
- Guru menggunakan bahasa 

indonesia yang tidak terlalu baku 

tetapi sopan 

- Siswa menyesuaikan bahasa yang 

digunakan guru dan tidak keberatan 

dengan bahasa pengatar yang 

ditunjukan oleh guru 

IV 
PENUTUP - Guru memanggil siswa sesuai 

nomor urut dan memerintahkan 

siswa untuk mengumpulkan soal 

beserta jawabanya 

- Siswa maju satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP 3 

Kelas : X IPA 5 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal : Senin, 27 Mei 2013 

Waktu  : 07.30 – 09.00 

Tempat  : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru masuk kelas sebelum bel 

masuk dibunyikan 

- Setelah bel masuk guru meminta 

siswa untuk berdoa bersama 

terlebih dahulu sebelum 

pembelajaran di mulai 

- Sebelum bel di bunyikan siswa sibuk 

mengerjakan tugas yang telah 

diberikan oleh guru pada hari 

sebelumnya 

- Semua siswa bersiap – siap di tempat 

duduk masing – masing lalu berdoa 

bersama 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Guru memberikan penjelasan 

terhadap tugas yang telah diberikan 

sebelumnya dan meminta siswa 

untuk melanjutkan pekerjaan 

berupa melanjutkan tugas 

- Siswa melanjutkan mengerjakan tugas 

III 

 

KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Guru menugaskan siswa untuk 

berdiskusi dengan teman untuk 

membahas soal yang diberikan 

- Guru meninggalkan ruang kelas 

tanpa ijin kepada siswa dan 

kembali setelah jam pelajaran ke 2 

berbunyi lalu memerintahkan siswa 

untuk tenang 

- Guru mengajak siswanya 

membahas soal yang dikerjakan 

siswa 

- Siswa berdiskusi, tetapi tidak semua 

siswa berdiskusi tentang tugas seperti 

yang diperintahkan guru melainkan 

asyik mendiskusikan hal lain seperti 

bermain ipad, atau hanya mengobrol 

dengan temannya  

- Siswa membahas soal bersama guru 

secara bergantian sesuai urutan tempat 

duduk 

Penguasaan Materi 

Pelajaran 

- Guru menguasai materi secara utuh 

dibuktikan dengan cara 

penyampaian yang runut dan jelas. 

Selain itu guru juga dapat 

menjawab pertanyaan siswa dengan 

baik dan mudah dimengerti oleh 

- Siswa menerima materi yang di 

sampaikan guru lewat pembahasan 

soal dengan seksama, beberapa siswa 

mengajukan pertanyaan ketika 

penjelasan guru dirasa kurang 
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siswa  

 

Pendekatan/ Strategi 

Pembelajaran 

- Guru melakukan pembelajaran 

dengan cara ceramah saja tanpa 

melakukan cara pendekatan/ 

strategi lain 

- Siswa hanya mendengarkan penjelasan 

guru dengan seksama mengenai soal 

yang sedang dibahas sembari 

mencocokan jawaban dan sesekali 

mengajukan pertanyaan 

Pemanfaatan Sumber 

Belajar/ Media 

Pembelajaran 

- Guru tidak menggunakan media 

pembelajaran apapun hanya 

berbekal kertas soal yang 

sebelumnya dibagikan 

- Karena tidak menggunakan media 

pembelajaran siswa hanya 

memperhatikan lembar soal yang telah 

mereka kerjakan 

Pembelajaran yang 

Memicu dan 

Memelihara 

Keterlibatan Siswa 

- Guru melibatkan siswa dengan cara 

memerintahkan siswa menjawab 

secara berurutan  

- Guru memberikan umpanan – 

umpanan pada pembahasan soal 

yang sulit sehingga siswa 

terpancing menjawab 

- Siswa menjawab soal secara berurutan 

sesuai arahan guru 

Penilaian Proses dan 

Hasil Belajar 

- Guru tidak melakukan penilaian 

apapun terhadap proses maupu 

hasil belajar siswa 

- Siswa tidak memiliki hasil penilaian 

untuk pertemuan kali ini 

Penggunaan Bahasa 
- Guru menggunakan bahasa 

indonesia yang tidak terlalu baku 

tetapi sopan 

- Siswa menyesuaikan bahasa yang 

digunakan guru dan tidak keberatan 

dengan bahasa pengatar yang 

ditunjukan oleh guru 

IV 
PENUTUP - Guru tidak mengakhiri 

pembelajaran secara khusus, beliau 

hanya memanggil siswa satu per 

satu ke depan untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaannya 

sambil bersalaman 

- Siswa maju satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP 4 

Kelas : XI IPA 7 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal  : Senin, 27 Mei 2013 

Waktu   : 09.00 - 09.45 

Tempat   : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru belum masuk kelas meskipun 

siswa sudah siap di dalam kelas 

- Beberapa menit kemudian guru 

masuk kelas 

- Guru memerintahkan untuk 

mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan pada pembelajaran 

sebelumnya  

- Siswa menunggu guru sambil 

melakukan aktifitas lain (selain 

belajar) 

- Semua siswa bersiap – siap di tempat 

duduk masing – masing 

- Siswa secara bergantian maju ke depan 

untuk mengumpilkan tugas 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Guru  mengemukakan judul materi 

yang akan diajarkan yaitu materi 

“Sistem Imun” 

- Beberapa siswa menyimak, mencatat 

akan tetapi ada yang mengobrol 

sendiri ada pula yang mengerjakan 

tugas mata pelajaran lain selagi guru 

mengajar di depan kelas 

III 
KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Guru menyampaikan materi dengan 

cara membacakan materi dari buku 

sambil memberikan ilustrasi dan 

peragaan 

- Guru menyampaikan materi dengan 

duduk  

- Siswa mendengarkan dengan seksama, 

ada beberapa yang  tampak mencatat 

materi yang disampaiakan guru, ada 

pula yang sama sekali tidak 

mmemperhatikan tapi melakukan 

kegiatan lain seperti ngobrol dengan 

temannya, bermain Ipad maupun 

bermain handphone 

A. 
Penguasaan Materi 

Pelajaran 

- Guru kurang menguasai materi 

dibuktikan dengan cara 

penyampaian yang hanya 

membacakan dari buku materi. 

- Selain itu guru juga dapat 

menjawab pertanyaan siswa dengan 

baik dan mudah dimengerti oleh 

siswa 

- Siswa mendengarkan penjelasan guru 

dan mencatat beberapa keterangan 

yang penting  

B. 
Pendekatan/ Strategi 

Pembelajaran 

- Guru melakukan pembelajaran 

dengan cara ceramah saja tanpa 

- Siswa hanya mendengarkan penjelasan 

guru dengan seksama  
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melakukan cara pendekatan/ 

strategi lain 

C. 
Pemanfaatan Sumber 

Belajar/ Media 

Pembelajaran 

- Guru menggunakan media 

pembelajaran berupa buku 

peganggan yang materinya relevan 

- Siswa ikut menyimak lewat  buku 

pegangan yang mereka miliki 

D. 
Pembelajaran yang 

Memicu dan 

Memelihara 

Keterlibatan Siswa 

- Guru memberikan umpanan – 

umpanan sehingga siswa terpancing 

menjawab 

- Beberapa siswa menjawab pertanyaan 

yang diajukan 

E. 
Penilaian Proses dan 

Hasil Belajar 

- Guru tidak melakukan evaluasi 

apapun terhadap proses maupu 

hasil belajar siswa 

- Siswa tidak memiliki hasil penilaian 

untuk pertemuan kali ini 

F. 
Penggunaan Bahasa - Guru menggunakan bahasa 

indonesia yang tidak terlalu baku 

tetapi sopan 

- Siswa menyesuaikan bahasa yang 

digunakan guru dan tidak keberatan 

dengan bahasa pengatar yang 

ditunjukan oleh guru 

IV 
PENUTUP - Guru tidak mengakhiri 

pembelajaran secara khusus, beliau 

hanya memanggil siswa satu per 

satu ke depan untuk 

mengumpulkan hasil pekerjaannya 

sambil bersalaman 

- Siswa maju satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP 5 

Kelas : X IPA 5 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu  : 10.00 – 11.30 

Tempat  : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru meminta siswa untuk 

mengatur tempat duduk sesuai 

absen 

- Semua siswa bersiap – siap di tempat 

duduk masing – masing 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Guru memberi salam dan 

menyampaikan judul materi yang 

akan dievaluasi dan 

mengintruksikan agar siswa 

memasukan buku kedalam tas 

- Guru membagikan soal 

- Siswa memasukan buku pegangan dan 

catatan ke dalam tas serta menyiapkan 

alat tulis 

III 

 

KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Guru mengawasi jalannya ulangan 

sembari sesekali memperingatkan 

siswa yang tidak tenang dalam 

mengerjakan soal ulangan 

- Siswa mengerjakan ulangan dengan 

tenang 

Penggunaan Bahasa 
- Guru menggunakan bahasa 

indonesia yang tidak baku tetapi 

sopan 

- Siswa menyesuaikan bahasa yang 

digunakan guru dan tidak keberatan 

dengan bahasa pengatar yang 

ditunjukan oleh guru 

Interaksi yang terjadi  
- Guru memberi keterangan pada 

gambar da n menanyakan apakah 

gambar pada soal sudah jelas atau 

belum 

- Siswa merespon dengan menjawab dan 

bertanya  

IV 
PENUTUP - Guru tidak mengakhiri 

pembelajaran secara khusus, guru 

memanggil siswa sesuai nomor urut 

dan memerintahkan siswa untuk 

mengumpulkan soal beserta 

jawabanya 

- Siswa maju satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP 6 

Kelas : XI IPA 7 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal : Rabu, 29 Mei 2013 

Waktu  : 11.30 – 13.45 

Tempat  : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru mempersiapkan soal yang 

akan diberikan kepada siswa 

- Siswa memasuki ruangan dengan tertib 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Guru memohon ijin kepada siswa 

untuk mengikuti rapat persiapan 

UKK dan memberikan tugas berupa 

soal latihan UAS 

- Guru membagikan soal 

- Semua siswa mendengarkan dan 

mempersiapkan alat tulisnya  

III 

 

KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Guru berpesan agar siswa tenang 

dalam mengerjakan soal lalu 

meninggalkan kelas 

- Siswa mengerjakan soal dengan 

caranya masing – masing  

IV 
PENUTUP - Guru kembali ke kelas 10 menit 

sebelum bel jam ke empat berbunyi 

- Guru menginstruksikan siswa untuk 

mengumpulkan ulangan karena 

waktu yang diberikan telah habis 

- Siswa maju satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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LEMBAR OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

A. Objek Pengamatan 

Kode  : OPP 7 

Kelas : XI IPA 7 

B.  Pelaksanaan 

Hari/ tanggal  : Kamis, 30 Mei 2013 

Waktu   : 13.45 – 15.15 

Tempat   : Ruang Biology 1 

C. Aspek- aspek Pengamatan 

NO. 
FOKUS 

PENGAMATAN 

KETERANGAN 

KEGIATAN GURU KEGIATAN SISWA 

I 
PRA 

PEMBELAJARAN 

- Guru tidak ijin secara langsung, 

beliau ada keperluan mendadak 

yang harus dihadiri  

- Guru menitipkan tugas kepada 

pihak lain sebagai wakil 

- Siswa menunggu guru sambil 

melakukan aktifitas lain (selain 

belajar) 

 

II 
MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

- Wakil guru menyampaikan tugas 

yang diberikan lalu membagikan 

tugas 

- Siswa mempersiapkan alat tulis dan 

siap mengerjakan tugas  

III 
KEGIATAN INTI 

PEMBELAJARAN 

- Wakil guru mengawasi siswa   - Siswa mengerjakan tugas dengan cara 

masing – masing 

IV 
PENUTUP - Wakil guru menginstruksikan siswa 

untuk mengumpulkan tugas 

- Siswa satu per satu untuk 

menyerahkan hasil pekerjaannya 

kemudian bersalaman dan pamit 
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RINCIAN WAWANCARA INFORMAN 1 

 

Kode Subjek    : SI1 dan SI 2 

Hari, tanggal    : Kamis, 30 Mei 2013 

Waktu     : Pukul 12.30 

Tempat    : Ruang Chemistry 1 

Kondisi subjek saat interview  : - SI1: malu-malu, agak gugup    - SI2 : Santai, agak gugup     

 

NO PERTANYAAN INFORMAN REFLEKTIF 

1 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda datang ke kelas tepat waktu? 

SI1 : kadang telat 

SI2 : kadang telat, kadang langsung masuk 

Guru GURU sudah cukup tepat waktu 

ketika masuk kelas meskipun beberapa 

kali terlambat 

2 Sepengetahuan anda selama ini, apakah selama ini 

guru biologi anda memulai dan mengakhiri 

pembelajaran tepat waktu?  

SI1: ya, minta cepet  

SI2: oh! kalau bu GURU tu pas, tapi kalau kan 

ini jam pertama trus jam kedua biologi 

selanjutnya olahraga la kami tu mintanya 10 

menit sebelum olahraga buat untuk ganti (khusus 

untuk pelajaran olahraga) (GURU termasuk guru 

yang tepat waktu. Namun beliau tidak bersikap 

keras dalam ketepatan waktu misal ketika setelah 

pelajaran biologi siswa terjadwal pelajaran 

olahraga, GURU bersedia merelakan 10 menit 

akhir waktu mengajarnya digunakan siswa untuk 

ganti baju.) 

Guru GURU sudah tepat dalam 

memulai dan mengakhiri pelajaran, 

hanya saja untuk beberapa kondisi 

tertentu beliau melakukan kesepakatan 

dengan siswa 
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3 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

tepat waktu yang dilakukan guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda ? 

SI1: sesuai sih, soalnya kan kadang kalau butuh 

mengerjakan “apa” masih bias (meskipun GURU 

tidak terlalu tepat waktu namun sudah sesuai 

harapan karena ketika GURU terlambat datang 

siswa masih dapat mengerjakan tugas dari mata 

pelajaran lain) 

SI2: ya, sesuai 

Meskipun menurut SI1 dan SI2 bu 

GURU tidak terlalu tepat waktu tetapi 

sikap tersebut udah sesuai dengan 

harapan mereka. 

4 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda meminta anda mengumpulkan tugas 

tepat waktu dengan punishmen bagi yang 

terlambat? 

SI1: gak pake hukuman sih 

SI2:ya tapi mengumpulkannya harus tepat 

waktu,sama kalau siswanya itu ga tau apa yang 

dimaksud, tanya. ya nanti di tumpuk,nanti tanya 

sama bu GURU dulu mau di tumpuk kapan, 

konfirmasi 

GURU selalu mewajib kan siswanya 

untuk mengumpulkan tepat waktu, 

tetapi tidak memberikan hukuman bagi 

yang terlambat 

5 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

tepat waktu dalam mengumpulkan tugas dan 

pemberian punismen yang dilakukan guru biologi 

anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: Sudah sesuai 

SI2: ga ada hukumannya 

 

Menurut SI1 dan SI2 mereka setuju 

dengan apa yang dilakukan GURU. 

Meskipun tanpa hukuman siswa tetapi 

mereka tetap harus mengumpulkan tepat 

waktu. 

6 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda meninggalkan tugas untuk dikerjakan 

siswa jika berhalangan hadir dan memohon ijin 

ketika harus meninggalkan kelas saat 

pembelajaran berlangsung? 

SI1:jarang ijin tapi kalau ijin pasti meninggalkan 

tugas 

SI2: Ya, LKS jarang ijin kalau ga kepepet 

GURU jarang meninggalkan kelas 

kecuali terpaksa dan ketika harus 

meninggalkan kelas beliau pasti ijin dan  

meninggalkan tugas. 

7 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

yang dilakukan guru biologi anda berupa 

meninggalkan tugas untuk dikerjakan siswa jika 

berhalangan hadir dan memohon ijin ketika harus 

meninggalkan kelas saat pembelajaran 

berlangsung? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: ya, lebih suka diajar dari pada di tinggal 

SI2:ya, sebenarnya lebih suka kalau di ajar, kan 

juga programnya IPA jadi harus fokus sama 

programnya (saya berharap GURU tidak banyak 

meninggalkan kelas saat KBM berlangsung agar 

siswa lebih fokus dalam belajar sesuai jurusan 

yang dipilih yaitu jurusan IPA) 

Menurut SI1 dan SI2 sikap guru mereka 

sudah sesuai harapan.,  SI1 dan SI2  

menyatakan lebih sukaguru mereka 

didalam kelas dan mengajar 

dibandingkan diberi tugas tetapi  guru 

mereka ijin.  

8 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda memperbaiki kesalahannya saat 

proses pembelajaran? 

SI1: heem , langsung mengakui 

SI2:langsung mengaku  

GURU akan langsung memperbaiki 

jikamelakukan kesalahan saat mengajar  

9 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

memperbaiki kesalahannya saat proses 

SI1: lebih suka yang langsung ngakui lah , sudah 

sesuai 

SI1 dan SI2  sudah merasa GURU 

sesuai dengan harapan mereka, karena 
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pembelajaran yang dilakukan guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI2:ya sesuai mereka lebih suka guru yang langsung 

memperbaiki kesalahannya  

10 Mohon diceritakan, bagaimana gaya penampilan 

guru biologi anda yang anda ketahui selama ini? 

SI1: ya sudah gaya ibu – ibu 

SI2: ya ibu – ibu ya ga mungkin aneh lah 

Gaya berpenampilan GURU sederhana, 

tidak berlebihan selayaknya guru yang 

seharusnya 

11 Bagaimana menurut pendapat anda dengan gaya 

penampilan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI1: sudah  

SI2:sudah sesuai 

SI1 dan SI2  mereka merasa sudah 

sesuai dengan gya berpakaian GURU 

12 Mohon diceritakan, bagaimana gaya berbicara 

guru biologi anda kepada siswa baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas? 

SI1:santai, gak galak, ga angkuh 

SI2:santai, ndak galak, easy going 

 

GURU memiliki gaya berbicara yang 

santai, jarang bernada keras saat 

berbicara, meskipun untuk menegur 

siswa 

13 Bagaimana menurut pendapat anda dengan gaya 

berbicara guru biologi anda? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI1: sudah cukup 

SI2:ya suka ma bu GURU, lebih suka yang 

begitu soalnya kalau ketegasen  ya ga suka 

 

SI1 dan SI2 sudah merasa sesuai 

dengan gaya berbicara guru mereka  

14 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda berani mengakui kekuranganya 

ketika tidak dapat menjawab pertanyaan dari 

siwanya? 

SI1:kalau ditanya murid pasti bisa jawab dan 

dimengerti 

SI2:bisa selalu bisa jawab, belum pernah, 

langsung bisa dimengerti 

GURU tidak kesulitan menjawab 

pertanyaan siswa 

15 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

berani mengakui kekuranganya guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sudah 

SI2:sudah sesuai 

GURU sudah sesuai dengan harapan  

16 Mohon diceritakan, bagaimana sosok guru biologi 

yang selama ini anda kenal? 

SI1:ramah, sopan 

SI2:ya itu tadi easy going, ceria juga 

GURU adalah guru yang ramah, santai, 

ceria dan sopan 

17 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sosok 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI1:sudah sesuai 

SI2:sesuai 

 

GURU sudah sesuai harapan informan. 

18 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini ekspresi 

yang ditunjukan guru biologi anda saat mengajar? 

SI1:santai, marah jarang, sekali – sekali, pernah 

waktu kitabener-bener ga dengerin bu GURU 

baru marah, baru sekali kayaknya 

GURU selalu menikmati ketika 

mengajar di kelas 
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SI2:ceria, marah itu jarang, ga pernah malah. 

semangat banget sih kayanya belum pernah tapi 

selalu ceria, ndak pernah ngeluh 

19 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

ekspresi yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: ya sesuai 

SI2:cukup sesuai lah 

 

Ekspresi yang ditunjukan bu GURU 

sudah sesuai dengan yang diharapkan 

oleh SI1 dan SI2 

20 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

keteladanan yang ditunjukan guru biologi anda 

saat mengajar maupun saat tidak mengajar? 

SI1:gak ada 

SI2:kalau saya tidak ada 

 

SI1 danSI2 tidak ada sikap GURU yang 

menunjukan pantas diteladani 

21 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

keteladanan yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:ga tau 

SI2: biasa-biasa saja 

 

GURU tidak menunjukan sikap 

keteladanan yang pantas dicontoh 

22 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda saat 

menghadapi siswa yang berbeda karakteristiknya? 

SI1:ndak pernah 

SI2:nggak, kayaknya 

 

Guru tidak pernah memperlakukan 

siswa sesuai dengan karakteristik 

masing-masing siswa semua 

diperlakukan sama 

23 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda tersebut? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: sudah sesuai 

SI2: sudah sesuai 

Walaupun Guru tidak menangani siswa 

sesuai karakteristiknya tetapi sudah 

sesuai dengan harapan SI1 dan SI2 

24 Mohon ceritakan, bagaimana sikap guru biologi 

anda ketika ada murid yang mengalami kesulitan 

saat proses pembelajaran berlangsung? 

SI1: langsung datang kalau ada yang tanya, 

ndatengin muridnya, bu GURU juga selalu jelasin 

meski tanyanya sama kaya temen 

SI2:biasanya nunggu siswa meminta bantuan  

langsung di jawab kadang ya di datangin tapi 

seringnya ya kita yang maju nanti ibunya baru 

jelasin  

GURU akan menunggu siswa bertanya 

dahulu, siswa akan maju dan 

menyampaikan pertanyaan barulah 

GURU akan menjawab pertanyaannya 

25 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

mengatasi kesulitan siswa yang ditunjukan guru 

biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI1:sudah sesuai, ya enak kayak gitu si mba 

SI2:sudah sesuai 

 

Cara GURU dalam mengatasi kesulitan 

siswa sudah sesuai harapan 
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26 Mohon informasinya, kegiatan apa saja yang 

biasanya dilakukan guru biologi anda ketika 

memulai/ mengawali pembelajaran di kelas? 

SI1:langsung mulai 

SI2:kalo pelajaran pertama berdoa dulu, kalo 

udah ketiga ke empat tu langsung ke depan 

langsung buka buku 

GURU tidak pernah secara khusus 

mengawali pembelajaran, melainkan 

lebih sering langsung memulai 

menjelaskan materi 

27 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang dilakukan guru biologi anda saaat 

memulai/ mengawali pembelajaran di kelas? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:aku si ngikut gurunya aja (kalau saya setuju 

dengan apapun yang dilakukan GURU dalam 

kegiatan pembelajaran) 

SI2:kalo saya langsung buka buku aja dari pada 

buang - buang waktu 

tidak ada harapan khusus yang 

disampaikan SI1 tetapi apa yang di 

lakukan GURU sudah sesuai dengan  

harapan SI2 

28 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana bahasa 

pengantar yang sering digunakan guru biologi 

anda selama ini saat mengajar?  

SI1:bahasa indonesia, sama bahasa inggris power 

pointnya kan bahasa inggris 

SI2:bahasa indonesia tidak baku, santai 

Umumnya GURU menggunakan 

bahasa indonesia tetapi ketika mengajar 

menggunakan power point beliau 

mengartikan bahasa inggris dari power 

point. 

29 Bagaimana menurut pendapat anda dengan bahasa 

pengantar yang sering digunakan guru biologi 

anda selama ini saat mengajar? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda?  

SI1: sesuai,lebih suka diajar dengan bahasa 

indonesia yang nggak baku 

SI2: sudah sesuai, yang penting siswanya 

mengerti, pengen diajar pake bahasa lain tetapi 

dari pada nggak mudeng 

Informan merasa bahasa pengantar 

GURUsudah sesai harapan mereka 

karena lebih mudah dimengerti. SI1 

bahkan cenderung lebih suka GURU 

menggunakan bahasa indonesia tidak 

baku. 

30 Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan 

yang biasa dilakukan guru biologi anda ketika 

menjelaskan suatu konsep materi pembelajaran 

agar mudah dipahami siswa? 

SI1:seringnya ngajar pake buku dan power point 

SI2:GURU tu ngajarnya tu terlalu banyak pake 

power point jadinya anak tu ndak sering 

memperhatikan kan lebih baik kan pake papan 

tulis kalau power point tu anak ga nyatet  cuma 

liat nanti trus juga itu, kecepeten kalo pake power 

point, selain itu pake buku (GURU lebih banyak 

menggunakan power point ketika mengajar, hal 

tersebut menyebabkan siswa menjadi malas 

memperhatikan KBM maupun mencatat materi 

yang disampaikan. Selain itu materi yang 

disampaikan melalui power point tidak mudah 

untuk dipahami karena penyampaian yang terlalu 

cepat. Oleh karena itu sebaiknya penyampaian 

materi tidak hanya melalui power point namun 

Cara GURU menyampaikan materi 

lebih banyak menggunakan power point 

kadang diselingi dengan membacakan 

materi dari buku. Menurut informan hal 

tersebut menjemukan. 
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menggunakan papan tulis) 

31 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang dilakukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sudah sesuai tetapi kalau ada variasi lebih 

suka 

SI2:sudah sesuai dengan cara ngajarnya tapi 

power pointnya ga 

Kegiatan yang dilakukan GURU sudah 

cukup sesuai harapan informan. Namun 

SI1 memberi masukan kegiatan 

pembelajaran akan lebih baik jika ada 

variasi kegiatan pembelajaran. 

32 Mohon informasinya, bagaimana kejelasan konsep 

yang disampaikan oleh guru biologi anda selama 

ini? 

 

SI1:kalo aku kadang nggak, kadang tu binggung 

sama kata – katanya bu GURU kadang. Kan 

kadang ngartiin dulu bu GURU, jadi tu ngomong 

ini trus di ganti kata – katanya (saya tidak bisa 

langsung mengerti penjelasan materi yang 

disampaikan oleh GURU. Hal tersebut 

dikarenakan kadang GURU menyampaikan 

materi dari power point berbahasa inggris dengan 

bahasa beliau sendiri) 

SI2:tergantung anaknya, kalo saya langsung bisa 

mengerti 

GURU saat menyampaikan tidak 

langsug dapat diterima terutama jika 

menggunakan bahasa asing 

33 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kejelasan konsep yang disampaikan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: kadang-kadang si sudah sesuai 

SI2:ya sudah sesuai 

GURU tidak selalu sesuai dengan 

harapan SI1 dalam menjelaskan konsep 

materi tetapi sudah sesuai dengan 

harapan SI2. 

34 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan peristiwa aktual? 

SI1: belum kayaknya 

SI2: belum pernah menghubungkan dengan 

peristiwa actual 

GURU tidak mengaitkan materi yang 

disampaikan dengan contoh aktual. 

35 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan mengaitkan materi dengan peristiwa 

aktual yang dilakukan guru biologi anda tersebut? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: kurang sesuai 

SI2: mungkin mengaitkan pengennya lebih tau 

biar lebih jelas 

Belum sesuai dengan harapan informan. 

SI1 dan SI2 berharap GURU 

memberikan contoh-contoh yang lebih 

aktual untuk membantu pemahaman 

siswa. 

36 Sepengetahuan anda selama ini, media 

pembelajaran apa saja yang selama ini sering 

digunakan guru biologi anda saat pembelajaran? 

SI1: power point, gambar, patung 

SI2: power point, buku, kerangka manusia 

Media yang dominan digunakan GURU 

dalam mengajar adalah power point dan 

buku. Tetapi pernah menggunakan 

torso, dan gambar saat praktikum. 

37 Mohon informasinya selama menggunakan media 

pembelajaran, apa saja yang biasanya dilakukan 

SI1: terpaku pada power point saja 

SI2: biasanya fokus pada power point, GURU 

Ketika GURU mengaplikasikan power 

point tidak ada interaksi yang dilakukan 
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guru anda?  membacakan power point dengan siswa. 

38 Mohon ceritakan, Apakah selama ini anda 

dilibatkan dalam penggunaan media tersebut?  

SI1: nunjuk gambar 

SI2: dulu waktu penilaian menjelaskan bagian – 

bagian  apa 

GURU melibatkan siswa dalam 

penggunaan media saat praktikum atau 

ujian saja. 

39 Bagaimana menurut pendapat anda mengenai 

kegiatan penggunaan media yang dilakukan guru 

biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI1: sesuai 

SI2: sudah sesuai 

 

Informan tidak mempermasalahkan hal 

tersebut menurut mereka sudah sesuai 

harapan mereka 

40 Mohon ceritakan,  bagaimanakah selama ini 

situasi kelas saat pembelajaran biologi 

berlangsung? 

SI1: ramai 

SI2: ramai 

Kelas yang di ampu GURU selalu 

dalam keadaan ramai tidak kondusif 

41 Mohon ceritakan, apakah selama ini guru bologi 

anda mampu mengambil tindakan dengan cepat 

dan tegas bila ada gangguan yang serius yang 

terjadi baik saat di dalam maupun di luar kelas? 

SI1:diingetin aj 

SI2: paling  cuma di ingatkan aja, paling ntar 

diem sebentar trus ramai lagi, biasanya dibiarin 

dulu kalau sudah ramai sekali baru di ingatkan  

Tindakan yang diambil GURU untuk 

mengatasi kelas yang ramai adalah 

memperingatkan dengan halus jika 

dirasa sudah terlalu gaduh. 

42 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

cepat dan tegas bila ada gangguan yang serius 

yang terjadi yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sudah sesuai 

SI2:sudah sesuai 

 

Menurut SI1 dan SI2 meskipun GURU 

tidak tegas dalam menangani siswa 

mereka sudah sesuai dengan apa yng 

dilakukan tersebut. Karena hal tersebut 

mendekatkan hubungan antara guru 

dengan murid. 

43 Sepengetahuan anda selama ini, hal apa sajakah 

yang sering guru biologi Anda lakukan untuk 

Membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam 

kelas? 

SI1: fokus pada power point 

SI2:beri pertanyaan, tapi kalau power point fokus 

pada power point 

Ketika GURU mengajar dengan media 

power point tidak ada interaksi antara 

guru dengan siswa. Tidak ada usaha 

GURU untuk membangkitkan 

partisipasi aktif. 

44 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimanakah 

sikap yang biasanya ditunjukkan guru biologi 

anda saat merespon partisipasi aktif siswa? 

SI1:biasanya kalo di tanya langsung jawab 

SI2:responsif  

Ketika siswa aktif bertanya maka 

GURU akan menjawab. GURU 

termasuk tipe guru yang responsif. 

45 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan membangkitkan partisipasi aktif siswa 

yang guru biologi anda lakukan? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI1:sesuai  

SI2:sesuai 

 

Meskipun tidak membngkitkan 

partsipasi aktif tetapiinforman tidak 

mempermasalahkan hal tersebut. 
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46 Sepengetahuan anda selama ini, upaya apa sajakah 

yang sering dilakukan guru biologi anda agar 

siswa tetap ceria, antusias, dan tidak bosan selama 

pembelajaran? 

SI1:menunjukan keceriaan 

SI2: biasanya sambil becanda 

GURU menunjukan keceriaan dan 

gurauan kecil untuk menjga agar siswa 

tetap ceria, antusias, dan tidak bosan 

selama pembelajaran 

47 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang lakukan guru biologi anda agar 

siswa tetap ceria, antusias, dan tidak bosan selama 

pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai 

SI2:sesuai 

 

Usaha GURU menjaga agar siswa tetap 

ceria, antusias, dan tidak bosan selama 

pembelajaran sudah sesuai ddengan 

harapan informan 

48 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda saat memeriksa 

kesiapan belajar siswa? 

SI1: tidak memeriksa kesiapan siswa 

SI2:tidak pernah, langsung buka buku langsung 

menjelaskan 

GURU tidak melkukan kegiatan untuk 

memeriksa  kesiapan siswa 

49 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan memeriksa kesiapan belajar siswa yang 

dilakukan guru biologi anda tersebut? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI1:sudah sesuai 

SI2:sudah sesuai 

 

Meskipun tidak memeriksa kesiapan 

siswa tetapi responde  merasa sudah 

sesuai dengan 

50 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana guru 

biologi anda memeriksa pemahaman siswa 

terhadap materi yang sedang disampaikan? 

SI1:nggak  

SI2:paling habis nerangin trus dikasih selesai, 

kalau materi selese baru di kasih soal. 

GURU tidak memeriksa kedalaman 

pemahaman siswa siswa terhadap 

materi yang dikuasai siswa 

51 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan memeriksa pemahaman siswa yang 

dilakukan guru biologi anda tersebut? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai 

SI2:sesuai 

Meskipun tidak memeriksa kedalaman 

pemahaman siswa terhadap materi yang 

dikuasai siswa tetapi informan merasa 

sudah sesuai dengan harapannya 

52 Mohon informasinya, bagaimana guru bologi anda 

ketika memberikan penugasan? 

SI1:kalau praktikum 

SI2: ya  tadi kalau setelah selesai baru di beri 

tugas, kalau praktikum pasti ada tugas. Kadang di 

kasih soal trus langsung di koreksi, kalau nggak 

ya di bawa pulang nanti deadline (setelah 

menyampaikan materi pelajaran GURU 

memberikan soal baik sebagai tugas yang harus 

dikumpulkan pada batas waktu tertentu maupun 

sebagai tes yang langsung diambil hasilnya) 

GURU hanya memberi tugas setelah 

kegiatan praktikum dilaksanakan 

53 Bagaimana menurut pendapat anda dengan SI1:sesuai asal tugasnyajangan banyak – banyak, Informan merasa tidak keberatan 
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kegiatan pemberian penugasan yang dilakukan 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

kadangkan numpuk sama pr yang lain  

SI2:sudah sesuai tapi memberi tugas sedikit aja 

dengan hal itu karena sudah banyak 

tugas dari pelajaran lain. Jadi sudah 

sesuai dengan harapan informan 

54 Mohon informasinya, apakah guru biologi anda 

selalu memberikan evaluasi setiap pembelajaran 

berlangsung? Mohon ceritakan bentuk evaluasi 

yang guru biologi anda lakukan? 

SI1:ulangan sama tugas pas praktikum 

SI2:paling setiap habis selesai materi nanti 

ulangan 

Evaluasi yang diberikan GURU hanya 

berupa ulangan harian dan tugas saat 

praktikum 

55 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan evaluasi yang dilakukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai 

SI2:sudah sesuai 

 

Informan merasa tidak keberatan dan 

merasa GURU sudah sesuai harapan 

56 Sepengetahuan anda selama ini, apa yang 

dilakukan guru biologi anda terhadap hasil 

evaluasi yang telah dilakukan? 

SI1: kalau bu GURU mau melakukan remidi baru 

kita tau nilai kita kurang tapi tidak ditunjukan 

hasilnya (GURU hanya akan memberitahukan 

hasil tes ketika akan mengadakan remidi, jika 

beliau tidak mengadakan remidi maka siswa tidak 

tahu hasil tes yang mereka peroleh) 

SI2: nilai sama hasilnya ndak pernah dibagi, 

kalau di tanya jawabnya „besok – besok‟akhirnya 

ndak jadi (GURU tidak pernah menunjukan 

maupun membagikan hasil tes yang diperoleh 

siswa. Ketika siswa mananyakan hasil tes GURU 

lebih sering memberikan janji bahwa nantinya 

akan menunjukan hasil yang diperoleh siswa, 

namun sering tidak di tepati.) 

GURU tidak pernah menunjukan hasil 

evaluasi siswa. 

57 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana sikap 

guru biologi anda menghadapi siswa yang belum 

berhasil saat melakukan evaluasi? 

SI1:remidi 

SI2: ngadain remidi 

GURU akan melakukan remidi untuk 

mengatasi siswa yang belum berhasil 

evaluasinya 

58 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

tindakan guru biologi anda terhadap hasil kegiatan 

evaluasi tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1: iya pengen di bagi 

SI2: aku pengenya sih dibagi biar kalau remidi 

bisa buat belajar dulu (Harapan saya GURU 

hendaknya membagikan atau minimal 

memberitahukan hasil tes yang diperoleh masing-

masing siswa sehingga bagi siswa yang belum 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan 

GURU belum sesuai harapan informan. 

Informan berharap GURU membagikan 

hasil evaluasi  
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berhasil dapat mempersiapkan diri untuk remidi) 

 

59 Mohon informasinya, kegiatan refleksi apa yang 

biasanya dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajaran di kelas? 

SI1:langsung salim 

SI2:ngak pernah,  

 

GURU tidak mengakhiri kegiatan 

pembelajaran sdengan refleksi  

60 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan refleksi yang digunakan untuk 

mengakhiri pembelajaran yang dilakukan guru 

biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI1: langsung pulang 

SI2:langsung pulang aja 

 

Informan sudah merasa hal tersebut 

sesuai dengan harapan mereka 

61 Mohon ceritakan, bagaimana sikap yang 

ditunjukan guru biologi saat menjelaskan suatu 

materi ajar? 

SI1:sabar 

SI2:kalau ngajar sabar ndak pernah marah 

 

GURU menunjukan perilaku yang baik 

saat mengajar, selalu sabar dan jarang 

marah 

62 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

yang ditunjukan guru biologi saat menjelaskan 

suatu materi ajar? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai aja 

SI2:sesuai 

 

Perilaku GURU sudah sesuai dengan 

harapan informan 

63 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana sikap 

yang ditujukan guru biologi anda dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan 

yang diikuti perkembangan teknologi? 

SI1:kayaknya sih vidieo tok 

SI2:liat preparat yang disediakan 

 

GURU tidak banyak menggunakan 

perkembangan teknologi untuk 

menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan yang ada 

64 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan perkembangan teknologi yang 

ditunjukan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI1:kurang sesuai kalau ada pengembangan lebih 

suka 

SI2:kayaknya lebih enak kalau dikembangin lagi 

belajarnya biar semangat 

 

Informan mengharapkan GURU 

memperhatikan perkembangan ilmu dan 

teknologi yang ada 

65 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda mengekplorasi lingkungan untuk  

proses pembelajaran? 

SI1:belum pernah 

SI2:ndak pernah  

 

GURU hanya melakukan pembelajaran 

di dalam kelas 

66 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan mengeksplorasi lingkungan yang 

dilakukan guru biologi anda? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

SI1:sesuai tapi kalau keluar kayaknya lebih enak 

SI2:pengennya ada sesuatu yang baru 

 

Informan berharap GURU melakukan 

eksplorasi lingkungan agar 

pembelajaran lebih menyenangkan 
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anda? 

67 Sepengetahuan anda selama ini, ketika muncul 

perselisihan antarsiswa atau siswa dengan guru, 

langkah seperti apakah yang biasanya diambil 

oleh guru biologi anda? 

SI1: ndak ada 

SI2: ndak pernah ada perselisihan 

 

Dalam kelas GURU belum pernah ada 

perselisihan antara siswa sehingga tidak 

diketahui tindakan yang mungkin 

dihadapi GURU untuk mengatasi 

konflik 

68 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

langkah yang dilakukan guru biologi anda dalam 

menghadapi perselisihan? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI1: sesuai  

SI2:sesuai 

 

 

 

 

Informan merasa GURU sudah sesuai 

dengan harapan  

69 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimanakah 

cara guru biologi anda memperlakukan siswa yang 

satu dengan siswa yang lainnya? 

SI1:sama  

SI2:sama ga pernah membedakan 

 

GURU bertindak objektif 

70 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

yang dilakukan guru biologi anda dalam 

memperlakukan siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai 

SI2:sesuai 

 

Informan merasa sikap objektif GURU 

sudah sesuai harapan 

71 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini guru 

biologi anda dalam berkomunikasi baik dengan 

siswanya maupun dengan warga sekolah lainnya? 

SI1:gampang berkomunikasi 

SI2: dengan siswa terbuka, bu GURU gampang 

diajak berkomunikasi (GURU mudah menjalin 

komunikasi dengan semua orang. Komunikasi 

yang terjalin antara saya dengan beliau hanya 

sebatas membahas materi pelajaran) 

GURU mudah berkomunikasidengan 

siswa maupun warga sekolah lainnya 

72 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

berkomunikasi yang dilakukan guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai 

SI2:sesuai 

 

Informan merasa komunikasi GURU 

sudah sesuai harapan 

73 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

intensitas komunikasi yang dilakukan guru biologi 

anda dalam bergaul dengan siswa atau warga 

sekolah lainnya? 

SI1:sebatas materi 

SI2: komunikasinya tapi sebatas materi 

 

Komunikasi GURU dengan informan 

hanya sebatas materi pelajaran 

74 Bagaimana menurut pendapat anda dengan SI1:sesuai aja Informan tidak memiliki harapan 
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intensitas komunikasi yang dilakukan guru biologi 

anda dalam bergaul dengan siswa atau warga 

sekolah lainnya? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI2:sesuai 

 

khusus mengenaik intensitas 

komunikasi GURU 

75 Hal apa sajakah yang membuat anda menaruh rasa 

hormat dan keseganan kepada guru biologi yang 

mengajar anda? 

SI1: g enak sama bu GURU, bu GURU kan baik 

kalo kita ga sopan sama bu GURU tu rasanya ga 

enak (GURU merupakan guru yang baik sehingga 

membuat saya merasa harus berbuat baik pula 

kepada beliau) 

SI2: ya kan sebagai siswa harus hormat  sama 

guru (sebagai seorang siswa memang sewajarnya 

untuk hormat kepada gurunya) 

Yang membuat SI1 segan adalah 

kebaikan hatinya sedangkan SI2 merasa 

memang seharusnya segan terhadap 

guru tanpa harus ada alasan khusus 

76 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini cara 

yang digunakan guru biologi anda untuk menjalin 

hubungan baik dengan siswanya? 

SI1:sebatas guru dan murid 

SI2:kalau pandangan saya tu sebatas murid dan 

guru tidak pernah lebih. 

Hubungan baik yang dibangun antara 

informan dan guru hanya sebatas guru 

dan siswa tidak lebih dari itu 

77 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

yang dilakukan guru biologi anda untuk menjalin 

hubungan baik dengan siswanya? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI1: sesuai 

SI2: sudah sesuai 

 

Informan sudah merasa sesuai dengan 

yang dilakukan GURU 

78 Bagaimana sikap yang biasanya ditunjukkan oleh 

guru biologi, ketika ada siswa menyampaikan 

kritikan, saran, ataupun pendapat kepada guru 

biologi anda tersebut? 

SI1:di jawab 

SI2:ya biasanya ibunya buka referensi baru nanti 

setuju atau ga setuju 

GURU menyikapi kritik dan saran 

dengan baik 

79 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda tersebut? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sesuai 

SI2:sesuai  

 

Informan sudah merasa sesuai dengan 

sikap yang di tunjukan GURU 

80 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda berani meralat kesalahan yang 

dilakukan saat diingatkan oleh siswa? 

SI1: heem , langsung mengakui 

SI2:langsung mengaku  

GURU berani meralat kesalahannya 

dalam enyampaikan ketika mendapat 

kritikan dari siswa. 

81 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

berani meralat kesalahan saat diingatkan oleh 

siswa yang dilakukan guru biologi anda? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

SI1: lebih suka yang langsung ngakui lah , sudah 

sesuai 

SI2:ya sesuai 

Sika mau mengakui yang dilakukan 

GURU sudah sesuai dengan harapan 

informan 
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ceritakan harapan anda? 

82 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

demokratis yang ditunjukan guru biologi anda saat 

mengajar maupun saat tidak mengajar? 

SI1: kecuali kalau bahas soal 

SI2: mungkin labil tadi, kurang demokratis, ya 

kalau jelasin langsung lanjut. Kalau 

GURU tidak terlalu demokratis dalam 

proses pembelajaran sehari – hari  

83 Bagaimana menurut pendapat anda dengan sikap 

demokratis yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI1:sudah sesuai 

SI2: sudah sesuai 

Walaupun kurang demokratis namun 

informan merasa sikap GURU sudah 

sesuai harapan mereka 
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RINCIAN WAWANCARA INFORMAN 2 

 

Kode Subjek    : SI4, SI5, dan SI6 

Hari, tanggal    : Kamis, 30 Mei 2013 

Waktu     : Pukul 15.15 

Tempat    : Ruang Biology 1 

Kondisi subjek saat interview  : SI4: santai, tenang , SI5 : takut, penasaran, SI6: santai, penasaran 

 

NO PERTANYAAN INFORMAN REFLEKTIF 

1 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda datang ke kelas tepat waktu? 

SI4:ya emang suka pulang cepet lah, suka bilang 

“ balik sik ya cah, tapi jo kondo-kondo” (GURU 

sering mengakhiri pelajaran sebelum waktu 

KBM berakhir) 
SI5:sering tidak merasa enjoy di kelas (GURU 

tampak kurang dapat menikmati ketika mengajar 

didalam kelas) 

SI6:bu GURU bukan termasuk guru yang disiplin 

soalnya sering telat, trus sering ga masuk kaya tadi, 

ya gitu deh ya pokoknya kurang disipin gitu lah 

(GURU bukan guru yang  tepat waktu. beliau sering 

terlambat dan sering tidak hadir pada saat proses 

KBM berlangsung. Proses pembelajaranpun sering 

tidak diawali maupun diakhiri) 

GURU bukan termasuk guru yang tepat 

waktu saat datang ke kelas 

2 Sepengetahuan anda selama ini, apakah selama 

ini guru biologi anda memulai dan mengakhiri 

pembelajaran tepat waktu?  

SI4:ga pernah 

SI5:tidak  

SI6:sering ga di awali dan sering ga di akhiri, 

masuk ya masuk pulang ya pulang, ya kayak tadi 

GURU jarang mengawali pembelajaran 

secra khusus 

3 Bagaimana menurut pendapat anda dengan SI4: ya lebih suka guru yang tidak seperti bu SI4 dan SI5 berharap GURU lebih 

Lampiran  21 
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sikap tepat waktu yang dilakukan guru biologi 

anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda ? 

GURU, yang lebih disiplin 

SI5:lebih suka yang lebih disiplin 

SI6:dari pada guru yang masuknya cepet pulangnya 

tepat waktu tapi banyak tugas ya mending bu 

GURU aj, kalau ada yang disiplin tapi ga ketat ya 

ga papa,biar  di kelas tu murid bisa nikmati (GURU 

sudah sesuai harapan karena tidak terlalu keras 

dalam ketepatan waktu sehingga siswa tidak merasa 

tertekan di dalam kelas) 

meingkatkan disiplin sedang SI6 merasa 

GURU sudah sesuai harapannya 

4 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda meminta anda mengumpulkan 

tugas tepat waktu dengan punishmen bagi yang 

terlambat? 

SI4:kadang kita dah ngumpulin tapi ga di koreksi,  

cuma di taruh di situ (menunjuk tempat tugas 

portofolio)( GURU tidak menindak lanjuti tugas 

yang telah dikumpulkan siswa) 

SI5:kita ga tau  kalau bu GURU ngoreksi apa ngak, 

jadi gregetnya ngumpulin tugas tu kurang gitu, 

kurang apresiasi (kami tidak mengetahui apakah 

tugas yang telah dikumpulkan ditindak lanjuti atau 

tidak, sehingga kami merasa kurang bersemangat 

ketika diminta menyerahkan tugas) 

SI6:ga pernah, ga pernah, ga pernah  minta di 

kumpulkan malah 

GURU tidak menindak lanjuti tugas 

siswa dengan susngguh – sungguh 

5 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap tepat waktu dan pemberian punismen 

yang dilakukan guru biologi anda? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI4:dari pada sia-sia tu mending ga usah aja 

sekalian atau ada guru yang menindak lanjuti tugas 

tu ga papa nambah nilai soalnya (sebaiknya tidak 

perlu ada pemberian tugas jika GURU tidak 

menindak lanjuti tugas dengan baik. Namun jika 

GURU menindak lanjuti tugas, maka pemberian 

tugas akan membantu menmbah nilai siswa) 

SI5:suka guru yang menindak lanjuti tugas (saya 

berharap guru yang menindak lanjuti tugas) 

SI6:lebih suka guru yang ga ngasih tugas, dari pada 

ga di nilai dari pada sia – sia (jika guru tidak 

menindak lanjuti tugas dengan baik sebaiknya tidak 

perlu ada pemberian tugas) 

SI4 dan SI6 lebih suka GURU tidak 

memberikan tugas sedangkan SI5 

berharap GURU menindak lanjuti tugas 

6 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru SI4:sering  cuma ngasih tugas dan selalu ijin meski Tanggung jawab GURU ditunjukan 
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biologi anda meninggalkan tugas untuk 

dikerjakan siswa jika berhalangan hadir dan 

memohon ijin ketika harus meninggalkan kelas 

saat pembelajaran berlangsung? 

ijin nya seenaknya sendiri, tapi itu malah 

mengakrabkan guru sama muridnya ga pekewuh lah 

SI5:sering ngasih tugas tapi ijin dulu  

SI6:sering ngasih tugas tapi kadang ga dan sering 

ijin di bandingkan guru lain tingkatan  sering 

 

dengan meninggalkan tugas saat 

berhalangan hadir dan selalu ijin jika 

harus meninggalkan kelas. 

7 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang dilakukan guru biologi anda berupa 

meninggalkan tugas untuk dikerjakan siswa jika 

berhalangan hadir dan memohon ijin ketika 

harus meninggalkan kelas saat pembelajaran 

berlangsung? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4: kalau aku bu GURU begitu si ga masalah 

soalnya mengakrabkan antara guru dengan murinya 

SI5: sudah cukup 

SI6:cukup  

Informan merasa yang dilakukan 

GURU sudah sesuai harapan mereka 

 

8 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda memperbaiki kesalahannya saat 

proses pembelajaran? 

SI4:ya, ya ngeles – ngeles sambil ketawa, ya kan 

bu GURU tu suka ngeyel 

SI5:ya pernah, lucu malah  sambil bilang“ o iya 

cah”  

SI6:ya, namanya orang tua kan ada lupanya jadi ya 

lucu , sambih ketawa – ketawa gitu 

GURU mau memperbaiki kesalahanya 

biasanya dengan malu-malu dan 

gurauan kecil 

9 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap memperbaiki kesalahannya saat proses 

pembelajaran yang dilakukan guru biologi 

anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:relatif bu, kalau sedang mau ujian ya agak 

tegas disiplin, kalau hari-hari ya refresing 

SI5:lebih suka yang menyesuaikan situasi 

SI6:tergantung keadaanya, menyesuaikan 

Sudah sesuai namun jika lebih 

bertanggung jawab lebih baik 

10 Mohon diceritakan, bagaimana gaya 

penampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui selama ini? 

SI4:berpakainnya sudah pantas seperti guru pada 

umumnya 

SI5:ya  

SI6: ya memang standarnya guru 

Gaya berpakaian GURU sudah baik 

11 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

gaya penampilan guru biologi anda? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI4: pantes lah 

SI5: sesuai  

SI6: sudah pantes sih, 

Gaya berpakaian GURU sudah sesuai 

harapan informan 

12 Mohon diceritakan, bagaimana gaya berbicara 

guru biologi anda kepada siswa baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas? 

SI4:ngangeni, ceplas –ceplos, kalau ngomong sak 

keluarnya kata, kaya ketahan, biasanya beliau kalau 

mengajarkan membaca buku jadi ya mudah di 

Gaya berbicara GURU cenderung apa 

adanya, seperti anak remaja dan kadang 

tidak terlalu jelas. 
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mengerti 

SI5: kaya anak remaja  

SI6:kalau ngomong tu ngremeng kaya ada yang di 

tahan, kaya berat mau ngeluarin sesuatu,mudah di 

mengerti 

 

13 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

gaya berbicara guru biologi anda? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI4:ya sesuai dengan keinginan 

SI5:heeh lebih membuka diri  

SI6:ya, ga ada sesuatu yang disembunyiin 

Gaya berbicara GURU sudah sesuai 

dengan harapan informan 

14 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda berani mengakui kekuranganya 

ketika tidak dapat menjawab pertanyaan dari 

siwanya? 

SI4:suka ngeyel,kadang – kadang suka ngeyel, jadi 

kayak sak jane nek kalau di buku tu beda di 

jelasinya gini – gini juga alesannya beliau dalam 

menjelaskan perkara tu sebenernya ga memuaskan 

tapi  tetep “yo ngono” katanya 

SI5:tergantung mood  

SI6:nggak, kalau mau protes harus ada buktinya 

GURU tidak selalu mau mengakui tidak 

dapat menjawab pertanyaan siswa. 

Cenderung mengikuti suasana hati. 

15 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap berani mengakui kekuranganya guru 

biologi anda? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:guru yang mau mengakui 

SI5: mau lah 

SI6:lebih suka guru yang mau mengakui kesalahan 

Informan berharap GURU mau 

mengakui ketika melakukan kesalahan. 

Baik ditegur oleh siswa maupun tidak. 

16 Mohon diceritakan, bagaimana sosok guru 

biologi yang selama ini anda kenal? 

SI4:ya akrab, trus juga kadang – kadang ya ngeyel 

ya mungkin harga dirinya sebagai guru senior,selain 

itu ramah juga 

SI5:easy going  

SI6:ramah,  lucu, ya kayak sifat kekanak – kanakan 

ceplas – ceplos, lebih ke akrab ke anak – anaknya 

GURU merupakan guru yang mudah 

akrab dengan siswa, ramah, suka 

bergurau dengan siswa, terbuka 

terhadap siswa, santai dan kadang 

bersifat kekanak – kanakan. 

17 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sosok guru biologi anda tersebut? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:yang bisa menempatkan diri bisa menempatkan 

diri sebagai teman bagi siswa bisa menempatkan 

diri sebagai guru yang wibawa, tau posisi 

SI5:yang tidak mengintimidasi siswanya SI6:yang 

akrab sama siswanya, jadi guru sama siswanya tu 

teman akrab, bukan lagi siswa dan guru tapi teman 

pengajar 

SI4 dan SI6 berharap memiliki guru 

biologi yang dapat menempatkan diri 

sebagai teman maupun guru bagi 

siswanya sedangkan SI5 berharap 

memiliki gru biologi yang tidak 

mengintimidasi siswanya 

18 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini SI4:ceria, ngemesin GURU sering menunjukan ekspresi 
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ekspresi yang ditunjukan guru biologi anda saat 

mengajar? 

SI5: ceria 

SI6:santai 

ceria setiap mengajar  

19 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

ekspresi yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:sesuai 

SI5: cukup 

SI6:sesuai 

Eksprresi yang ditunjukan GURU sudah 

sesuai harapan informan 

20 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

keteladanan yang ditunjukan guru biologi anda 

saat mengajar maupun saat tidak mengajar? 

SI4: tidak bisa dipungkiri bu GURU orangnya 

sabar 

SI5:ya sabarnya  

SI6: keramahan sama keakraban sama muridnya 

(keramahan sama keakraban kepada siswa yang 

patut untuk diteladani) 

SI4 dan SI5 menganggap kesabaran 

GURU dapat mereka jadikan teladan 

yang baik sedangkan SI6 merasa 

keramahan dan keakraban dengan murid 

lah yang pantas dijadikan teladan 

baginya. 

21 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap keteladanan yang ditunjukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:sesuai  

SI5: sesuai 

SI6:sesuai 

 

Informan merasa keteladanan GURU 

sudah sesuai harapan  

22 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda saat 

menghadapi siswa yang berbeda 

karakteristiknya? 

SI4:kurang perduli, tipe guru yang mengejar 

kurikulum 

SI5:kadang kadang ga peduli gitu 

SI6:ya  pernah tapi ga peka, lebih ke sikap masa 

bodoh dan gak peduli, yang penting „saya‟ sudah 

mengajar (GURU menunjukan sikap kurang perduli 

terhadap peserta didik, yang nampak hanyalah 

beliau mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban 

sebagai seorang guru tidak lebih) 

GURU tidak memperlakukan siswa 

sesuai karakteristiknya, tetapi 

memperlakukan sama rata 

23 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4: mungkin dia cinta pekerjaannya tapi dengan 

cara yang berbeda 

SI5:guru yang cinta pekerjaannya 

SI6:ya kurang cinta pada perkerjaannya 

GURU kurang sesuai dengan harpan 

informan. Informan mengharapkan guru 

yang lebih cinta pekerjaannya 

24 Mohon ceritakan, bagaimana sikap guru biologi 

anda ketika ada murid yang mengalami 

kesulitan saat proses pembelajaran berlangsung? 

SI4:pas kalau ditanya ya ditanggapi, di sendiri kan 

ngajarnya textbook nah nanggapinya juga dengan 

cara texbook juga. ya nambah pemahaman tapi 

ndak sampe mudeng plong  

SI5:bu GURU kan ngajarnya pake buku jadi bu 

GURU membatasi pengetahuannya sebatas buku 

GURU membantu tapi belum sesuai 

dengan harapan siswa.  
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(GURU mengajar menggunakan buku sebagai 

sumber utama materi pembelajaran kegiatan 

pembelajaran didominasi dengan pembacaan materi 

dari buku. Hal tersebut menunjukan bahwa GURU 

membatasi pengetahuannya hanya sebatas 

informasi yang ada di buku) 

SI6:nggak sih saya pernah tanya tapi nggak di 

tanggapi dengan baik 

25 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap mengatasi kesulitan siswa yang ditunjukan 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:yang banyak wacana 

SI5:yang punya pendapat sendiri juga dan punya 

pertanyaan sendiri dan punya keingin tahuan lebih 

SI6:memberikan solusi yang lebih konkrit 

Informan mengharapkan GURU 

sebaiknya memperbanyak wacana agar 

dapat memberikan jawaban yang 

memuaskan bagi siwa 

26 Mohon informasinya, kegiatan apa saja yang 

biasanya dilakukan guru biologi anda ketika 

memulai/ mengawali pembelajaran di kelas? 

SI4:pernah 

SI5: pernah 

SI6:sering tidak di awali malah intensitasnya sering 

tidak di awali 

GURU jarang mengawali kehiatan 

pembelajaran sehingga informan tidak 

bisa menggungkapkan bentuk awalan 

yang dilakukan GURU ketika memulai 

pelajaran 

27 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang dilakukan guru biologi anda saaat 

memulai/mengawali pembelajaran di kelas? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:diawali dengan salam lah minimal 

SI5:jelas awal sama akhir 

SI6:saya ga masalah diawali atau diakhirinya yang 

penting mudeng pelajaran (tidak masalah kegiatan 

apapun yang dilakukan GURU dalam mengawali 

maupun mengakhiri pelajaran karena yang 

terpenting adalah mudah memahami pelajaran yang 

disampaikan) 

SI4 dan SI5 berharap GURU melakukan 

kegiatan mengawalli dan mengakhiri 

pelajarn secara jelas.sedangkan SI6 

tidak mempermasalahkan hal tersebut 

karena menurutnya yang terpenting 

adalah mudah memahami materi yang 

disampaikan 

28 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

bahasa pengantar yang sering digunakan guru 

biologi anda selama ini saat mengajar?  

SI4:bahasa indonesia karena textbook ya baku, 

bahasa asing (bahasa inggris)ya kadang- kadang 

pake tapi hasilnya malah binggung  

SI5:bahasa indonesia 

SI6:campur kadang juga bahasa jawa, kadang kalau 

pas ndikte tapi kalau dipapan tulis ya campur,  

Bahasa pengantar yang digunakan 

GURU umumnya bahasa indonesia 

yang tidak baku. Namun kadang juga 

menggunakan bahasa daerah dan bahasa 

asing yaitu bahasa inggris lewat power 

point 

29 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

bahasa pengantar yang sering digunakan guru 

biologi anda selama ini saat mengajar? Apakah 

SI4:indonesia, kalau saya mending bahasa 

indonesia soal jujur lebih mudeng 

SI5:bahasa indonesia 

SI4 dan SI5 berharap GURU 

menggunakan bahasa indonesia agar 

lebih mudah dimengerti. Sedangkan SI6 
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sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda?  

SI6:kalau dari saya lebih suka campur bahasa jawa 

kaya pak narno gitu lo kalaio nerangin jadi jadi 

lucu, ga terlalu formal gitu 

lebih suka jika guru biologi 

menggunakan bahasa indonesia di 

kobinasi menggunakan bahasa daerah 

karena lebih mengakrabkan guru 

dengan siswa 

30 Mohon ceritakan, bagaimana selama ini 

kegiatan yang biasa dilakukan guru biologi anda 

ketika menjelaskan suatu konsep materi 

pembelajaran agar mudah dipahami siswa? 

SI4: “jadi ada 2 cara kegiatan penyampaian konsep, 

kalau ndak GURU ngomong trus kita nyatet, ya 

ditampilin di power pointnya trus kita nyatet, atau 

kalau ga ya bu GURU yang baca power pointnya 

kita mendengarkan (ada 2 cara kegiatan 

penyampaian konsep, GURU membacakan materi 

pelajaran dari textbook dan siswa mendengarkan 

sambil siswa mencatat atau GURU akan 

membacakan materi dari power point dan siswa 

mendengarkan sambil mencatat) 

SI5:klasikal 

SI6: meskipun pake power point, media, trus alat 

peraga tapi ujung – ujungnya klasik juga (meskipun 

GURU mengajar menggunakan power point 

maupun media lain tetapi pada akhirnya meote yang 

digunakan tetap metode ceramah klasik) 

Ketika menjelaskan konsep GURU 

lebih banyak menggunakan metode 

klasikal. Mulai dari membacakan isi 

buku samapai memaparkan  

power point 

31 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang dilakukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:lebih membosankan 

SI5:kadang – kadang bosen 

SI6:membosankan 

Informan menyatakan cara GURU 

menyampaikan konsep membosankan 

32 Mohon informasinya, bagaimana kejelasan 

konsep yang disampaikan oleh guru biologi 

anda selama ini? 

SI4:ya karena dari buku ya jelas, tapi kurang 

SI5:kurang bisa di mengerti  

SI6: kurang mudah dimengerti 

Dalam menjelaskan konsep GURU 

tidak mudah diterima oleh siswa 

33 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kejelasan konsep yang disampaikan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:belum lah pengennya yang mudah dimengerti 

SI5:yang mudah dipahami 

SI6:yang mudah dimenrti oleh murid 

Informan berharap GURU memperbaiki 

cara beliau dalam menjelaskan konsep 

agar mudah dimengerti 

34 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan peristiwa aktual? 

SI4:pernah , tapi apa, jarang banget pas dibahas 

trus ada hubungannya sama topik yang lagi hot 

SI5:kadang- kadang ga sampai detail, berdasarkan 

GURU jarang sekali mnegaitkan materi 

yang disampaikan dengan peristiwa 

aktual kecuali materi yang disampaikan 
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pengalaman sendiri 

SI6:jarang sih, mungkin saya lupa,  

 

 

berhubungan dengan peristiwa yang 

sedang ramai dibicarakan atau pernah 

dialami oleh GURU sendiri 

35 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan mengaitkan materi dengan peristiwa 

aktual yang dilakukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:kurang sesuai 

SI5:kurang sesuai  

SI6:sesuai tapi kalau lebih banyak contoh lebih 

baik 

Informan berharap lebih banyak contoh 

aktual yang diberikan 

36 Sepengetahuan anda selama ini, media 

pembelajaran apa saja yang selama ini sering 

digunakan guru biologi anda saat pembelajaran? 

SI4:oo biasanya pakenya chart 

SI5: gambar, power point 

SI6:kalo gitu pakenya pas praktikum kalau pake 

kaya chart, bagan itu jarang kalau di sini jarang 

ambil 

Media yang diguankan GURU antara 

lain LCD saat di kelas kemudian chart, 

torso, gambar dan bagan ketika 

praktikum di lab 

37 Mohon informasinya selama menggunakan 

media pembelajaran, apa saja yang biasanya 

dilakukan guru anda?  

SI4:biasanya kalau pake power point nanti ya sama 

kaya pake buku dibacakan juga 

SI5:baca buku  

SI6:kalau power point ya di bacakan 

GURU hanya membacakan materi dari 

media yang digunakan 

38 Mohon ceritakan, Apakah selama ini anda 

dilibatkan dalam penggunaan media tersebut?  

SI4:presentasi sering, kalau murid yang sering ribut 

biasanya di tunjuk suruh maju buat menjelaskan 

SI5:biasanya suruh on off  

SI6:ya sering di libatkan, suruh on off, pernah pas 

rame tiba-tiba ditunjuk 

GURU melibatkan siswa saat 

mengunakan media  

39 Bagaimana menurut pendapat anda mengenai 

kegiatan penggunaan media yang dilakukan 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:sesuai 

SI5:sesuai 

SI6:sesuai 

Informan sudah merasa apa yang 

dilakukan GURU sudah sesuai dengan 

harapa mereka 

40 Mohon ceritakan,  bagaimanakah selama ini 

situasi kelas saat pembelajaran biologi 

berlangsung? 

SI4:ribut rame, tidak selalu kondusif 

SI5:kalau nyatet kondusif 

SI6:awalnya kondusif, saya pernah berantem sama 

bu GURU. Otot-ototan bu waktu itu. Ya pas aku 

tanya pas presentasinya siapa itu aku tanya tapi bu 

GURU punya pendapat lain trus ngotot sampai 

akhirnya perang.perang dunia ke dua 

Situasi kelas GURU sering tidak 

kondusif meskipun di awali dengan 

situasi kondusif 
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41 Mohon ceritakan, apakah selama ini guru 

bologi anda mampu mengambil tindakan 

dengan cepat dan tegas bila ada gangguan yang 

serius yang terjadi baik saat di dalam maupun di 

luar kelas? 

SI4:biasanya  cuma di peringati 

SI5:diperingatin “ayo cah” 

SI6:ya dikasih peringatan “cah jo do rame dewe. 

Sing eling” 

Belum pernah ada ganguan serius di 

kelas GURU. Kalaupun ada gangguan 

GURU hanya memperingatkan dengan 

halus 

42 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap cepat dan tegas bila ada gangguan yang 

serius yang terjadi yang ditunjukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:ya sesuai aja si 

SI5:sesuai 

SI6:sudah sesuai 

Informan sudah sesuai dengan cra 

GURU mengambil tindakan ketika ada 

gangguan 

43 Sepengetahuan anda selama ini, hal apa sajakah 

yang sering guru biologi Anda lakukan untuk 

Membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam 

kelas? 

SI4:di paksa 

SI5:maksa harus 

SI6: bu GURU lebih minta dan agak memaksa, 

maksudnya kalau kamu maju ya maju jika ditunjuk 

ya harus. 

GURU cenderung memaksa siswa ntuk 

aktif dengan cara menunjuk  

44 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimanakah 

sikap yang biasanya ditunjukkan guru biologi 

anda saat merespon partisipasi aktif siswa? 

SI4:di tanggepin kalau Tanya 

SI5: jawab pertanyaan 

SI6: ya kalau ada yan tanya jawab  

GURU menanggapi dengan baik 

partisipasi aktif siswa 

45 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan membangkitkan partisipasi aktif siswa 

yang guru biologi anda lakukan? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:ga asal tunjuk 

SI5: ga maksa 

SI6: Saya sukanya guru guru yang menciptakan 

kondisi aktif, yang mancing kitanya biar aktif (saya 

berharap GURU menciptakan kondisi aktif tanpa 

memaksakan kehendaknya kepada siswa agar dapat 

terlibat aktif dalam proses KBM, melainkan 

mencari cara agar siswa dapat ikut aktif dengan 

sendirinya) 

Respoden berharap agar dalam 

membangun partisipasi aktif siswa 

GURU lebih kreatif mencari cara agar 

siswa mau berpartisipasi aktif tidak 

dengan ditunjuk tapi mengajukan diri 

sendiri 

46 Sepengetahuan anda selama ini, upaya apa 

sajakah yang sering dilakukan guru biologi anda 

agar siswa tetap ceria, antusias, dan tidak bosan 

selama pembelajaran? 

SI4:kan biasanya ada targetnya to sehari tu njelasin 

soal apa 

SI5:sering bu, kalau bosen ya meninggalkan kelas, 

kayaknya bosan sendiri 

SI6:suka bosen sendiri 

Menurut informan GURU sering merasa 

bosan di kelas sehingga tidak ada usaha 

yang dilakukan agar siswa tetap ceria, 

antusias, dan tidak bosan selama 

pembelajaran 

47 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang lakukan guru biologi anda agar 

siswa tetap ceria, antusias, dan tidak bosan 

SI4:belum sesuai 

SI5:belum sesuai 

SI6:ndak sesuai 

Informan tidak menjelaskan harapan 

khusus mengenai usaha guru agar siswa 

tetap ceria, antusias, dan tidak bosan 
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selama pembelajaran? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

selama pembelajaran 

48 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda saat 

memeriksa kesiapan belajar siswa? 

SI4:nga pernah di periksa kesiapannya 

SI5:nga ada 

SI6:ga ada masuk ya masuk aja 

GURU tidak malakukan pemeriksaan 

kesiapan pada siswa  

49 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan memeriksa kesiapan belajar siswa yang 

dilakukan guru biologi anda tersebut? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI4:sudah sesuai 

SI5:pengennya ada usaha dari GURU biar 

siswanya mudeng 

SI6:sesuai 

SI4 dan SI6 sudah merasa sesuai dengan 

apa yang dilakukan GURU tertapi SI5 

merasa seharusnya ada usaha dari 

GURU agar siswanya memahami materi 

yang disampaikan salah satunya 

memeriksa kesiapan siswa sebelum 

memulai pelajaran 

50 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

guru biologi anda memeriksa pemahaman siswa 

terhadap materi yang sedang disampaikan? 

SI4:gak 

SI5:engga 

SI6: ngak ngecek siswanya mudeng apa ngga, 

pokoknya habis ngajar ya udah, let it flow (GURU 

tidak melakukan pemeriksaan mengenai 

pengetahuan yang dimiliki siswa saat KBM. Beliau 

hanya menjalankan tugasnya untuk menyampaikan 

materi saja) 

GURU tidak memeriksa pemahaman 

siswa mengenai materi yang telah 

disampaikan 

51 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan memeriksa pemahaman siswa yang 

dilakukan guru biologi anda tersebut? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI4:pengennya ya dipahami 

SI5:di periksa pemahamannya  

SI6:ya pengennya tu GURU meriksa pemahaman 

murid biar GURU tu tau ga mudengnya sampai 

mana 

Informan berharap GURU tetap 

memeriksa pemahaman ssiswa agar 

dapat lebih memahami peserta didiknya 

52 Mohon informasinya, bagaimana guru bologi 

anda ketika memberikan penugasan? 

SI4:latihan soal sama praktikum 

SI5:biasanya latihan soal juga 

SI6:lebih sering habis praktikum bu, kalau habis 

praktikum biasanya suruh bikin laporan 

GURU hanya memberi tugas setelah 

kegiatan praktikum dilaksanakan dan 

sedikit latihan soal 

53 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan pemberian penugasan yang dilakukan 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4: ya ada tugas ga papa kan nambah nilai 

SI5:yang penting tugasnya ditindak lanjuti 

SI6: ya kaya tadi mending gak usah ada tugas 

SI4 dan SI5 merasa pemberian tugas 

tidak masalah asal ada tindak lanjut 

seperti penilaian. Sedangkan SI6 merasa 

tidak perlu ada tugas karena akan sia-sia 
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54 Mohon informasinya, apakah guru biologi anda 

selalu memberikan evaluasi setiap pembelajaran 

berlangsung? Mohon ceritakan bentuk evaluasi 

yang guru biologi anda lakukan? 

SI4:ulangan, selain itu ndak pernah 

SI5:itu guru lain yang melakukan evaluasi pake 

pre-test dan pos-test 

SI6:ulangan 

Evaluasi yang diberikan GURU hanya 

berupa ulangan harian  

55 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan evaluasi yang dilakukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:sesuai  

SI5:sesuai 

SI6:sudah cukup 

Informan merasa tidak keberatan dan 

merasa GURU sudah sesuai harapan 

56 Sepengetahuan anda selama ini, apa yang 

dilakukan guru biologi anda terhadap hasil 

evaluasi yang telah dilakukan? 

SI4:kalau dikumpulin biasanya ga dibagi 

SI5:kalau tugas jadi  makannya dirapot kita tu tiba 

– tiba, lo nilai biologiku ko bisa sampai kaya gini? 

Kita ga tau (siswa sering tidak menyangka nilai 

yang tertulis di rapot tidak sesuai dengan harapan 

mereka karena mereka tidak pernah tahu nilai yang 

mereka peroleh setiap tes) 

SI6:nggak dikasih tau, kalau ulangan harian ya di 

kasih tahu 

GURU tidak pernah menunjukan hasil 

evaluasi siswa. 

57 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

sikap guru biologi anda meng-hadapi siswa 

yang belum berhasil saat melakukan evaluasi? 

SI4:peling remidi 

SI5: ya nanti dikasih tau pas remidi 

SI6: remidi 

GURU akan melakukan remidi untuk 

mengatasi siswa yang belum berhasil 

evaluasinya 

58 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

tindakan guru biologi anda terhadap hasil 

kegiatan evaluasi tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI4:ya pengenya di bagi 

SI5:minimal dikasih tau nilainya 

SI6:ya ditunjukan nilainnya biar buat koreksi 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan 

GURU belum sesuai harapan informan. 

Informan berharap GURU membagikan 

hasil evaluasi  

59 Mohon informasinya, kegiatan refleksi apa 

yang biasanya dilakukan guru biologi anda 

ketika mengakhiri pembelajaran di kelas? 

SI4:guru lain 

SI5:itu beda guru 

SI6: ga ada,ga pernah menarik kesimpulan. Guru 

lain ada yang gitu, tapi bu GURU tidak melakukan 

itu (guru lain melakukan refleksi pada proses KBM 

namun GURU tidak melaksanakan hal tersebut) 

GURU tidak mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan refleksi  

60 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan refleksi yang digunakan untuk 

mengakhiri pembelajaran yang dilakukan guru 

biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

SI4:ya biar jelas akhir pelajarannya 

SI5:pengennya ga asal pulang 

SI6:kalau ada refleksi lebih baik 

Informan berharap GURU melakukan 

kegiatan refleksi sebagai pemantapan di 

akhir pertemuan 
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dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

 

61 Mohon ceritakan, bagaimana sikap yang 

ditunjukan guru biologi saat menjelaskan suatu 

materi ajar? 

SI4:iya sukanya duduk 

SI5:GURU tu kalo ngajar sambil duduk, aku 

pengennya liat GURU ngajar sambil berdiri 

(GURU mengajar dengan kondisi duduk, saya 

berharap beliau mengajar dengan berdiri dan 

memanfaatkan papan tulis yang ada) 

SI6:trus  cuma membacakan materi 

GURU menunjukan sikap kurang 

bersemangat saat mengajar dibuktikan 

dari cara mengajar yang selalu duduk 

dan menyampaikan materi hanya 

dengan membacakan dari sumber 

belajar 

62 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang ditunjukan guru biologi saat 

menjelaskan suatu materi ajar? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:pengennya ga  cuma baca  

SI5:aku pengennya liat GURU ngajar sambil 

berdiri 

SI6:ya biar semangat  

Informan berharap GURU menunjukan 

semangatnya saat mengajar misal 

dengan berdiri saat mengajar 

63 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

sikap yang ditujukan guru biologi anda dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan 

yang diikuti perkembangan teknologi? 

SI4:ya paling media pembelajarannya pake power 

point 

SI5:iya  cuma  power point 

SI6:power poin sama kalau praktikum pakai 

preparat 

GURU cukup terbuka terhada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

64 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan perkembangan teknologi yang 

ditunjukan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:sesuai 

SI5:sesuai 

SI6:sesuai tapi kalau penambahan mungkin lebih 

baik 

Informan merasa sesuai sikap  GURU 

yang memperhatikan perkembangan 

ilmu dan teknologi yang ada 

65 Sepengetahuan anda selama ini, 

apakah guru biologi anda 

mengekplorasi lingkungan untuk  

proses pembelajaran? 

SI4:nggak pernah, paling dulu pernah kegreen 

house tapi  cuma tiga kali dan bahasanya sama 

SI5:ngak pernah 

SI6:ngak pernah 

GURU jarang mengeksplorasi 

lingkungan  

66 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan mengeksplorasi lingkungan yang 

dilakukan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:ya kalau bisa lebih mengeksplorasi lagi 

SI5:lebih mengeksplorasi lingkungan 

SI6: kalau ada variasi gak hanya didalam kelas 

lebih menyenangkan pembelajarannya  

Informan berharap agar GURU 

melakukan variasi pembelajaran salah 

satunya dengan eksplorasi lingkungan 
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67 Sepengetahuan anda selama ini, ketika muncul 

perselisihan antarsiswa atau siswa dengan guru, 

langkah seperti apakah yang biasanya diambil 

oleh guru biologi anda? 

SI4:nggak sih  

SI5:belum pernah 

SI6:nggak sih belum  

belum pernah ada perseisihan antar 

siswa yang terjadi 

68 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

langkah yang dilakukan guru biologi anda 

dalam menghadapi perselisihan? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI4:sesuai 

SI5:sesuai 

SI6:sesuai 

karena belum pernah terjadi perselisihan 

informan tidak memiliki gambaran 

harapan yang harus dimiliki hanya 

sudah sesuai dengan apa yang dilakukan 

oleh GURU 

69 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimanakah 

cara guru biologi anda memperlakukan siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya? 

SI4: ya kan itu GURU kan easy going, jadi siswa 

jawab ke dia tu lebih santai 

SI5: ga pilih kasih 

SI6: soalnya ga perduli jadi ya ga pilih kasih 

(GURU tampak tidak memperdulikan masing-

masing siswanya oleh karena itu beliau tidak pernah 

membedakan siswanya) 

GURU bertindak objektif 

70 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

yang dilakukan guru biologi anda dalam 

memperlakukan siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:sesuai 

SI5:yang mau memahami siswanya 

SI6:ya harus lebih peduli pada siswa 

Informan merasa sikap objektif GURU 

sudah sesuai harapan tetapi perlu 

diimbangi dengan pemahaman terhadap 

siswa 

71 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini guru 

biologi anda dalam berkomunikasi baik dengan 

siswanya maupun dengan warga sekolah 

lainnya? 

SI4:biasanya yang dihafalin yang nakal-nakal 

SI5:GURU tu ga begitu hafal siswanya 

SI6: aku jarang ketemu sama bu GURU di luar 

kelas, jadi tidak pernah komunikasi di luar kelas 

(saya jarang bertemu GURU diluar kelas sehingga 

tidak terjadi komunikasi di luar kelas) 

Informan tidak melakukan komunikasi 

dengan GURU di luar kelas alasannya 

karena jarang bertemu dan GURU tidak 

mengenali siswanya 

72 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

berkomunikasi yang dilakukan guru biologi 

anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4ga mau dikenal nanti ditunjuk 

SI5:yang memahami siswa 

SI6:yang menghafal siswanya 

SI5 dan SI6 mberharap GURU dapat 

lebih mengenal siswanya sedangkan SI4 

tidak berharap demikian karena takut 

jika sering ditunjuk oleh GURU 

73 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

intensitas komunikasi yang dilakukan guru 

biologi anda dalam bergaul dengan siswa atau 

warga sekolah lainnya? 

SI4:komunikasinya baik 

SI5:lancar sama siswa komunikasinya baik 

SI6:komunikasi dengan baik mbak  tapi kalo aku 

sebatas materi 

Komunikasi GURU dengan informan 

hanya sebatas materi pelajaran 
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74 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

intensitas komunikasi yang dilakukan guru 

biologi anda dalam bergaul dengan siswa atau 

warga sekolah lainnya? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI4:sesuai 

SI5:cukup 

SI6:kalo tu sih sesuai 

Informan tidak memiliki harapan 

khusus mengenai intensitas komunikasi 

GURU 

75 Hal apa sajakah yang membuat anda menaruh 

rasa hormat dan keseganan kepada guru biologi 

yang mengajar anda? 

SI4: karena tua (karena usia beliau sudah tua) 

SI5: ya lebih tua (karena usia beliau lebih tua dari 

guru yang lain) 

SI6: ya karena usia ya bu mungkin sudah termasuk 

senior (GURU termasuk guru senior di sekolah 

sehingga perlu dihormati dan disegani) 

Informan merasa segan kepada GURU 

karena usia beliau 

76 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini cara 

yang digunakan guru biologi anda untuk 

menjalin hubungan baik dengan siswanya? 

SI4: melalui sikap yang dipancarkannya. Ya kan 

kaya gitu kan dia easy going jadi siswanya juga 

kalau njawab ke dia juga santai (GURU selalu 

bersikap santai dalam berkomunikasi, karenanya 

siswa menjadi santai ketika berkomunikasi dengan 

beliau) 

SI5:dengan keceriaannya 

SI6:ramah, kan GURU tu ramah sama siapa saja 

GURU menjalin hubungan baik dengan 

siswanya melalui sikap santai ceria dan 

keramahan yang dimiliki 

77 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

yang dilakukan guru biologi anda untuk 

menjalin hubungan baik dengan siswanya? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:sesuai 

SI5:sesuai 

SI6:sesuai 

Langkah yang dilakukan GURU sudah 

sesuai harapan informan 

78 Bagaimana sikap yang biasanya ditunjukkan 

oleh guru biologi, ketika ada siswa 

menyampaikan kritikan, saran, ataupun 

pendapat kepada guru biologi anda tersebut? 

SI4:pernah, mungkin kalau yang kritik banyak itu 

satu kelas sepakat semua tu jadi setuju 

SI5:biar didengerin 

SI6:kalau yang ngritik individu tu jarang 

GURU tidak dengan mudah menerima 

kritik dan saran yang di yujukan kepada 

dirinya 

79 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4: mau di kritik 

SI5:ya harus lebih terbuka 

SI6:harapanya lebih mau menerima kritik 

Informan berharap GURU lebih terbuka 

dalam menerima kritik dan saran. 

80 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda berani meralat kesalahan yang 

SI4:suka ngeyel,kadang – kadang suka ngeyel, jadi 

kayak sak jane nek kalau di buku tu beda di 

GURU tidak selalu mau mengakui tidak 

dapat menjawab pertanyaan siswa. 
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dilakukan saat diingatkan oleh siswa? jelasinya gini – gini juga alesannya beliau dalam 

menjelaskan perkara tu sebenernya ga memuaskan 

tapi  tetep “yo ngono” katanya 

SI5:tergantung mood  

SI6:nggak, kalau mau protes harus ada buktinya 

Cenderung mengikuti suasana hati. 

81 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap berani meralat kesalahan saat diingatkan 

oleh siswa yang dilakukan guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4:kurang,  

SI5:kurang 

SI6:kurang 

GURU bukan merupakan guru biologi 

yang demoratis 

82 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

demokratis yang ditunjukan guru biologi anda 

saat mengajar maupun saat tidak mengajar? 

SI4:tidak ada 

SI5:ndak ada 

SI6:iya seingetku ga ada 

Karena GURU bukan merupakan guru 

biologi yang demoratis informan pun 

tidak dapat menyebutkan bentuk 

demokratis yang dilakukan GURU 

83 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap demokratis yang ditunjukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI4: kurang sesuai sih seharusnya bisa lebih 

demokratis 

SI5:belum sesuai 

SI6: ya tadi harus lebih bisa terbuka sama siswa 

Informan berharap GURU lebih 

demokratis terbuka dalam menerima 

kritik dan saran. 
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RINCIAN WAWANCARA INFORMAN 3 

 

Kode Subjek    : SI3 

Hari, tanggal    : Rabu, 13 Juni 2013 

Waktu     : Pukul 09.45 

Tempat    : Ruang Biology 4 ( Laboratorium Biologi ) 

Kondisi subjek saat interview  : Santai, tenang 

 

NO PERTANYAAN INFORMAN REFLEKTIF 

1 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda datang ke kelas tepat waktu? 

SI3: bu GURU itu tepat terus ok mba ga pernah 

telat setiap datang pasti sudah ada (GURU selalu 

tepat waktu tidak pernah terlambat, setiap saya 

datang ke kelas selalu sudah berada di dalam 

kelas) 

GURU selalu tepat waktu saat datang 

ke kelas 

2 Sepengetahuan anda selama ini, apakah selama 

ini guru biologi anda memulai dan mengakhiri 

pembelajaran tepat waktu?  

SI3:tepat waktu juga, ya pernah satu kali dua kali 

tapi jarang telat 

GURU selalu tepat waktu saat memulai 

pelajaran meskipun pernah beberapa 

kali terlambat 

3  Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap tepat waktu yang dilakukan guru biologi 

anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda ? 

SI3: udah mbak ,udah banget SI3 sudah sangat puas dengan ketepatan 

waktu yang dilakukan GURU. Sudah 

sesuai dengan harapan SI3 

4 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda meminta anda mengumpulkan 

tugas tepat waktu dengan punishmen bagi yang 

terlambat? 

SI3: ga paling bilangnya gini “ ayo di kumpulin, 

kalo misalnya besok – besok nilainya sudah beda” 

gitu tok(GURU tidak pernah memaksa siswa 

untuk mengumpulkan tugas. Beliau hanya akan 

memperingatkan dan mengingatkan bagi siswa 

yang mengumpulkan tugas terlambat maka 

GURU meminta tugas dikumpulkan 

tepat waktu, beliau menetapkan 

pengurangan nilai bagi yang terlambat. 

Lampiran  22 
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GURU akan memberikan nilai yang berbeda 

dengan siswa yang mengumpulkan tepat 

waktu) 

5 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap tepat waktu dan pemberian punismen yang 

dilakukan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3: enak kayak bu GURU mbak, jadikan bisa 

kesadaran sendiri tapi kalau di oyak-oyak terus kan 

jadinya bagaimana gitu, tegang ga bisa santai. Tapi 

kalau ngumpulinya telat kan resiko anak itu sendiri 

berarti nilainya kurang 

Sikap GURU sudah sesuai dengan 

harapan SI3  

6 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda meninggalkan tugas untuk 

dikerjakan siswa jika berhalangan hadir dan 

memohon ijin ketika harus meninggalkan kelas 

saat pembelajaran berlangsung? 

SI3: pasti ijin dan meninggalkan tugas ketika 

meninggalkan tugas, pasti! kalau misalnya ga tugas 

paling nanti ketua kelasnya di sms suruh belajar 

sendiri tapi pasti ijin (GURU selalu ijin kepada 

siswa ketika harus meninggalkan kelas. Selain itu 

beliau selalu meninggalkan tugas ketika 

meninggalkan kelas sebagai ganti KBM yang 

tertunda karena ketidak hadiran beliau) 

GURU merupakan guru yang 

bertanggung jawab, ketika beliau 

meninggalkan  kelas pasti ijin dan 

meninggalkan tugas. Jika terpaksa harus 

meninggalkan kelas tanpa tugas pasti 

tetap ijin 

7 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang dilakukan guru biologi anda berupa 

meninggalkan tugas untuk dikerjakan siswa jika 

berhalangan hadir dan memohon ijin ketika 

harus meninggalkan kelas saat pembelajaran 

berlangsung? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: lebih suka kalau beliau ada di dalam kelas, la 

kan ga ada tugas, soalnya kalau misalnya di kelas 

tu bu GURU tu sukanya bercanda-canda, santai 

gitu lo mba (berharap GURU lebih banyak berada 

di dalam kelas karena ketika beliau mengajar selalu 

mengajak siswa bergurau agar tidak jenuh di dalam 

kelas) 

SI3 mengharapkan bu GURU tidak 

terlalu sering ijin  

8 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda memperbaiki kesalahannya saat 

proses pembelajaran? 

SI3:kadang-kadang kalau misalnya salah kan anak-

anak bilang “ bu ini salah” lalu jawab “ oh ya, yang 

bener kayak gini”  menurut saya lebih sering 

memperbaiki diri sendiri 

GURU lebih sering memperbaiki 

kessalahan sebelum di tegur siswa. 

9 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap memperbaiki kesalahannya saat proses 

pembelajaran yang dilakukan guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sudah sesuai,ya mau berarti kan sadar 

mbak,menyadari 

GURU sudah sesuai dengan harapan 

SI3 

10 Mohon diceritakan, bagaimana gaya penampilan 

guru biologi anda yang anda ketahui selama ini? 

SI3: biasa saja, normalnya GURU sudah menunjukan penampilan 

yang sesuai dengan yang seharusnya 
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11 Bagaimana menurut pendapat anda dengan gaya 

penampilan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3: sudah sesuai Gaya penampilan bu GURU sudah 

sesuai dengan harapan SI3 

12 Mohon diceritakan, bagaimana gaya berbicara 

guru biologi anda kepada siswa baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas? 

SI3: ngomongnya tu agak pelan tapi lucu, orangnya 

lucu.  

GURU suka bergurau dengan siswa 

tetapi ketika mengajar suaranya 

cenderung pelan 

13 Bagaimana menurut pendapat anda dengan gaya 

berbicara guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3: kurang sesuai, kurang jelas karena pelan. 

Ya kan kadang – kadang kelasnya rame 

SI3 berharap GURU bersuara lebih 

keras ketika menyampaikan pelajaran 

14 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda berani mengakui kekuranganya 

ketika tidak dapat menjawab pertanyaan dari 

siwanya? 

SI3: y mba, mau mengakui berarti kan sadar mbak. 

Biasanya bu GURU ngoreksi dululiat – liat di buku 

dulu, kalau anak bawa bukunya yang bener kaya 

gini ya langsung tapi kalau anaknya belum bawa 

GURU cari di buku dulu baru nanti di betulin 

GURU tidak kesulitan menjawab 

pertanyaan siswa 

15 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap berani mengakui kekuranganya guru 

biologi anda? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sudah sesuai GURU sudah sesuai dengan harapan 

dalam menanggapi pertanyaan siswa 

16 Mohon diceritakan, bagaimana sosok guru 

biologi yang selama ini anda kenal? 

SI3:orangnya tu baik. Santai gitu lo mbak, tapi 

kalau misalnya muridnya bandel ya dimarahin 

paling ya marahya “ ayo le!” berwibawa juga  tapi 

ga trus muridnya takut sopan banget lo mbak 

GURU adalah guru yang tidak mudah 

marah santai, ceria dan sopan 

17 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sosok guru biologi anda tersebut? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3: sudah sesuai harapan Sosok GURU sudah sesuai harapan 

informan. 

18 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini 

ekspresi yang ditunjukan guru biologi anda saat 

mengajar? 

SI3: bu GURU tu mesti santai, mesti di selingi 

becanda, tampak sangat meikmati pekerjaannya, 

kalau bosen diem trus duduk di belakang 

GURU selalu menikmati ketika 

mengajar di kelas 

19 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

ekspresi yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sudah sesuai Ekspresi yang ditunjukan bu GURU 

sudah sesuai  
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20 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

keteladanan yang ditunjukan guru biologi anda 

saat mengajar maupun saat tidak mengajar? 

SI3: baik, orangnya santai tapi ya g trus 

saenaknnya sendiri tidak meremehkan orang 

SI merasakebaikan hati dan sikap santai 

tetapi bertanggung jawab yang pantas 

dijadikan teladan baginya. 

21 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap keteladanan yang ditunjukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sesuai Informan merasa keteladanan GURU 

sudah sesuai harapan  

22 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda saat 

menghadapi siswa yang berbeda 

karakteristiknya? 

SI3:ndak pernah tau aku, ndak pernah liat Informan tidak memperhatikan apakah 

GURU memperlakukan siswanya sesuai 

karakteristik atau tidak 

23 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:ndak tau Tidak ada harapan khusus yang 

disampaikan informan 

24 Mohon ceritakan, bagaimana sikap guru biologi 

anda ketika ada murid yang mengalami kesulitan 

saat proses pembelajaran berlangsung? 

SI3:dibantu, misalnya “bu ini saya belum mudeng 

ini” trus “maju-maju”, pernah mendatangi kalau 

pas ngerjain biasnya GURU muter  

GURU akan menunggu siswa bertanya 

dahulu, siswa akan maju dan 

menyampaikan pertanyaan barulah 

GURU akan menjawab pertanyaannya 

25 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap mengatasi kesulitan siswa yang ditunjukan 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI3: sesuai Cara GURU dalam mengatasi kesulitan 

siswa sudah sesuai harapan 

26 Mohon informasinya, kegiatan apa saja yang 

biasanya dilakukan guru biologi anda ketika 

memulai/ mengawali pembelajaran di kelas? 

SI3: yang biasanya pertama doa dulu, atau  salam 

dulu, paling ditanya siapa yang ndak masuk 

GURU mengawali pembelajaran 

dengan berdoa di jam pertama dan 

salam jika pertemuan di jam berikutnya 

27 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang dilakukan guru biologi anda saaat 

memulai/ mengawali pembelajaran di kelas? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sudah sesuai apa yang di lakukan GURU sudah 

sesuai dengan  harapan SI3 

28 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

bahasa pengantar yang sering digunakan guru 

biologi anda selama ini saat mengajar?  

SI3:bahasa indonesia yang tidak baku kadang 

bahasa jawa 

Bahasa pengantar yang digunakan 

GURU umumnya bahasa indonesia 

yang tidak baku. Namun kadang juga 
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menggunakan bahasa daerah. 

29 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

bahasa pengantar yang sering digunakan guru 

biologi anda selama ini saat mengajar? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda?  

SI3:sudah sesuai Informan merasa bahasa pengantar 

GURUsudah sesai harapan mereka 

karena lebih mudah dimengerti. 

30 Mohon ceritakan, bagaimana selama ini 

kegiatan yang biasa dilakukan guru biologi anda 

ketika menjelaskan suatu konsep materi 

pembelajaran agar mudah dipahami siswa? 

SI3:bu GURU mesti gini, dikasih mapnya dulu itu 

peta konsep habis itu ditanya apa yang kamu 

ketahui tentang itu kalau dah itu tar baru dijelasin. 

Tapi jelasinnya ndak langsung semuanya lo mbak  

cuma dasarnya dulu misal bab ini. 

Cara GURU menyampaikan materi di 

awali dari pemberian konsep – 

pertanyaan mengenai pengetahuan awal 

– penjelasan secara keseluruhan. 

31 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang dilakukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sudah sesuai, nggak suka yang out door tu ga 

suka 

apa yang di lakukan GURU sudah 

sesuai dengan  harapan SI3 

32 Mohon informasinya, bagaimana kejelasan 

konsep yang disampaikan oleh guru biologi anda 

selama ini? 

SI3:jelas bisa langsung mengerti, bisanya kalo bab 

– bab tertentu tu kadang-kadang ada yang belum 

mudeng 

Konsep yang disampaikan GURU 

sudah mudah dipahami 

33 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kejelasan konsep yang disampaikan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sesuai apa yang di lakukan GURU sudah 

sesuai dengan  harapan SI3 

34 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan peristiwa aktual? 

SI3:pernah, kalau misal pernafasan tentang rokok GURU mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan peritiwa actual 

35 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan mengaitkan materi dengan peristiwa 

aktual yang dilakukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sesuai SI3sudah merasa GURU sesuai dengan  

harapan  

36 Sepengetahuan anda selama ini, media 

pembelajaran apa saja yang selama ini sering 

digunakan guru biologi anda saat pembelajaran? 

SI3:power point, patung, hasil praktek, preparat, 

bagan, gambar 

Media yang diguankan GURU antara 

lain LCD saat di kelas kemudian chart, 

torso, hasil praktikum gambar dan 

bagan ketika praktikum di lab 
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37 Mohon informasinya selama menggunakan 

media pembelajaran, apa saja yang biasanya 

dilakukan guru anda?  

SI3:menjelaskan dan meminta siswa maju, kalau 

power point biasanya di baca sendiri  

GURU mengajak siswa berinteraksi 

menggunakan media pembelajaran 

38 Mohon ceritakan, Apakah selama ini anda 

dilibatkan dalam penggunaan media tersebut?  

SI3:kadang disuruh maju nunjuk-nunjuk GURU menginstruksikan siwa untuk 

menjelaskan 

39 Bagaimana menurut pendapat anda mengenai 

kegiatan penggunaan media yang dilakukan guru 

biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI3:sesuai Informan tidak mempermasalahkan hal 

tersebut menurut mereka sudah sesuai 

harapan mereka 

40 Mohon ceritakan,  bagaimanakah selama ini 

situasi kelas saat pembelajaran biologi 

berlangsung? 

SI3:agak rame,kalau misalnya agak rame tu 

kadang- kadang ada satu nak yang  misalny aku 

bikin ribut  

Situasi kelas GURU kadang tidak 

kondusif karena ada siswa yang 

membuat kegaduhan SI3 

mencontohakan bahwa dirinya juga 

pernah membuat kelas gaduh 

41 Mohon ceritakan, apakah selama ini guru bologi 

anda mampu mengambil tindakan dengan cepat 

dan tegas bila ada gangguan yang serius yang 

terjadi baik saat di dalam maupun di luar kelas? 

SI3: biasanya kan dah tu namanya bisanya bilang 

“ayo-ayo” orangnya yang bikin ribut tu diperingati 

Tindakan yang diambil GURU untuk 

mengatasi kelas yang ramai adalah 

memperingatkan dengan halus. 

42 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap cepat dan tegas bila ada gangguan yang 

serius yang terjadi yang ditunjukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sesuai, tapi kalau murid nya nakal banget ya 

harus tegas 

Cara GURU menangani siswa sudah 

sesuai harapan tetapidisarankan lebih 

tegas jika menghadapi siswa yang lebih 

bandel 

43 Sepengetahuan anda selama ini, hal apa sajakah 

yang sering guru biologi Anda lakukan untuk 

Membangkitkan partisipasi aktif siswa dalam 

kelas? 

 

SI3:misal dikasih pertanyaan, atau siapa yang mau 

menmbahi 

GURU berinteraksi dengan siswa dan 

membangkitkan partisipasi aktif. 

44 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimanakah 

sikap yang biasanya ditunjukkan guru biologi 

anda saat merespon partisipasi aktif siswa? 

SI3: ya biasa santai, di tanggapin si mesti Ketika siswa aktif bertanya maka 

GURU akan menjawab. GURU 

termasuk tipe guru yang responsif. 

45 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan membangkitkan partisipasi aktif siswa 

yang guru biologi anda lakukan? Apakah sudah 

SI3:sesuai GURU sudah sesuai dengan harapan 

informan 
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sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

46 Sepengetahuan anda selama ini, upaya apa 

sajakah yang sering dilakukan guru biologi anda 

agar siswa tetap ceria, antusias, dan tidak bosan 

selama pembelajaran? 

SI3:dengan bercanda canda dikasih selingan gitu GURU memberi selingan humor disela 

– sela mengajar 

47 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan yang lakukan guru biologi anda agar 

siswa tetap ceria, antusias, dan tidak bosan 

selama pembelajaran? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI3:sudah sesuai GURU sudah sesuai dengan harapan 

informan 

48 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

yang ditunjukan guru biologi anda saat 

memeriksa kesiapan belajar siswa? 

SI3: biasanya dikasih soal GURU memeriksa kesiapan siswa 

dengan memberikan soal 

49 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan memeriksa kesiapan belajar siswa yang 

dilakukan guru biologi anda tersebut? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI3: enaknya si biasa aja  Informan berharap tidak perlu ada 

pemeriksaan kesiapan siswa 

50 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana guru 

biologi anda memeriksa pemahaman siswa 

terhadap materi yang sedang disampaikan? 

SI3:pasti ditanya ada yang belum paham gak GURU memeriksa pemahaman siswa 

dengan memberikan soal 

51 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan memeriksa pemahaman siswa yang 

dilakukan guru biologi anda tersebut? Apakah 

sudah sesuai dengan harapan anda? Mohon 

ceritakan harapan anda? 

SI3:sesuai informan merasa GURU sudah sesuai 

dengan harapannya 

52 Mohon informasinya, bagaimana guru bologi 

anda ketika memberikan penugasan? 

SI3:kalau di lab laporan –laporan, trus kalau d 

kelas LKS tugas kelompok 

GURUmemberi tugas setelah kegiatan 

praktikum dilaksanakan, LKS dan 

sedikit latihan soal  

53 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan pemberian penugasan yang dilakukan 

guru biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

SI3:sesuai Informan merasa tidak keberatan sudah 

sesuai dengan harapan informan 



 

 
 

114 

anda? 

54 Mohon informasinya, apakah guru biologi anda 

selalu memberikan evaluasi setiap pembelajaran 

berlangsung? Mohon ceritakan bentuk evaluasi 

yang guru biologi anda lakukan? 

SI3:ulangan si, sama biasanya sebelum ulangan 

dikasih soal dulu latihan dulu tapi gak boleh liat 

buku 

Evaluasi yang diberikan GURU hanya 

berupa ulangan harian, soala latihan dan 

tugas saat praktikum 

55 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan evaluasi yang dilakukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:kalau aku dari keaktifan juga ya semua yang ga 

terus dari ulangan aja 

Informan merasa tidak keberatan dan 

merasa GURU sudah sesuai harapan 

56 Sepengetahuan anda selama ini, apa yang 

dilakukan guru biologi anda terhadap hasil 

evaluasi yang telah dilakukan? 

SI3:la it aku  juga binggungnya kaya gitu.  Nah 

itulo mbak nilainya ga pernah ngasih tahu. 

Biasanya anak-anak tu tanya “bu nilainya 

bagaimana?” bu GURU jawabnya “o belum selesai 

ngoreksinya” tapi kalo bu GURU sudah selesai 

ngoreksi juga gak pernah dikasih tahu nilainya 

kaya gimana. Jadi kalau anak-anak mau remidi kan 

juga binggung 

GURU tidak pernah menunjukan hasil 

evaluasi siswa. 

57 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

sikap guru biologi anda meng-hadapi siswa yang 

belum berhasil saat melakukan evaluasi? 

SI3: Selama Ini Belum Pernah Si Mbak Selama Ini 

Remidi. Ya Kelemahannya GURU  cuma itu si 

mba 

GURU belum pernah mengambil 

tindakan untuk siswa yang belum 

berhasil dalam evaluasinya  

58 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

tindakan guru biologi anda terhadap hasil 

kegiatan evaluasi tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI3:merugikan,la kalau misalnya tau-tau nilainnya 

ga tuntas gimana 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan 

GURU belum sesuai harapan informan. 

Informan berharap GURU membagikan 

hasil evaluasi  

59 Mohon informasinya, kegiatan refleksi apa yang 

biasanya dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajaran di kelas? 

SI3: selama ini si belum pernah mbak (selama ini 

GURU  belum pernah melakukan refleksi 

pembelajaran.) 

GURU tidak mengakhiri kegiatan 

pembelajaran sdengan refleksi  

60 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan refleksi yang digunakan untuk 

mengakhiri pembelajaran yang dilakukan guru 

biologi anda tersebut? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI3: aku si pengennya ada kesimpulannya 

pemantapan (Saya berharap refleksi pembelajaran 

tetap dilaksanakan sebagai pemantapan materi 

yang telah disampaikan) 

Informan berharap GURU melakukan 

kegiatan refleksi sebagai pemantapan di 

akhir pertemuan 
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61 Mohon ceritakan, bagaimana sikap yang 

ditunjukan guru biologi saat menjelaskan suatu 

materi ajar? 

SI3: kekeluargaan si mbak jadi gak A ya A GURU menunjukan sikap kekeluargan 

terhadap siswanya 

62 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang ditunjukan guru biologi saat 

menjelaskan suatu materi ajar? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3:sudah sesuai Perilaku GURU sudah sesuai dengan 

harapan informan 

63 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

sikap yang ditujukan guru biologi anda dalam 

menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan 

yang diikuti perkembangan teknologi? 

SI3:kalau misalnya diluar ada apa gitu ditunjukan GURU cukup terbuka terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

64 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap dalam menghadapi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan perkembangan teknologi yang 

ditunjukan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3:sesuai Informan merasa sesuai sikap  GURU 

yang memperhatikan perkembangan 

ilmu dan teknologi yang ada 

65 Sepengetahuan anda selama ini, 

apakah guru biologi anda 

mengekplorasi lingkungan untuk  

proses pembelajaran? 

SI3:nggak belum pernah GURU tidak pernah mengeksplorasi 

lingkungan  

66 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

kegiatan mengeksplorasi lingkungan yang 

dilakukan guru biologi anda? Apakah sudah 

sesuai dengan harapan anda? Mohon ceritakan 

harapan anda? 

SI3: sudah sesuai, soalnya aku gak suka kegiatan 

yang keluar.  

Meskipun GURU tidak pernah 

mengeksplorasi lingkungan namun 

informan sudah merasa sesuai dengan 

harapannya karena informan tidak 

menyukai kegiatan luar 

67 Sepengetahuan anda selama ini, ketika muncul 

perselisihan antarsiswa atau siswa dengan guru, 

langkah seperti apakah yang biasanya diambil 

oleh guru biologi anda? 

SI3: nggak belum pernah belum pernah ada perseisihan antar 

siswa yang terjadi 

68 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

langkah yang dilakukan guru biologi anda dalam 

menghadapi perselisihan? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

SI3:ya sudah sesuai  karena belum pernah terjadi 

perselisihan informan tidak memiliki 

gambaran harapan yang harus dimiliki 

hanya sudah sesuai dengan apa yang 
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anda? dilakukan oleh GURU 

69 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimanakah 

cara guru biologi anda memperlakukan siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya? 

SI3:ndak pernah pilih kasih GURU bertindak objektif 

70 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

yang dilakukan guru biologi anda dalam 

memperlakukan siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sesuai Informan merasa sikap objektif GURU 

sudah sesuai harapan 

71 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini guru 

biologi anda dalam berkomunikasi baik dengan 

siswanya maupun dengan warga sekolah 

lainnya? 

SI3:sering komunikasi diluar kelas diluar jam 

pelajaran. Ya apa misalnya tanya gak gimana selalu 

ramah 

GURU  sering melakukan komunikasi 

dengan informan di luar kelas 

72 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

berkomunikasi yang dilakukan guru biologi 

anda? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sesuai Informan merasa cara GURU 

berkomunikasi sudah sesuai harapan 

73 Sepengetahuan anda selama ini, bagaimana 

intensitas komunikasi yang dilakukan guru 

biologi anda dalam bergaul dengan siswa atau 

warga sekolah lainnya? 

SI3: sering, ga  cuma masalah pelajaran Komunikasi GURU dengan informan 

tidak hanya sebatas materi pelajaran 

74 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

intensitas komunikasi yang dilakukan guru 

biologi anda dalam bergaul dengan siswa atau 

warga sekolah lainnya? Apakah sudah sesuai 

dengan harapan anda? Mohon ceritakan harapan 

anda? 

SI3:sesuai Informan tidak memiliki harapan 

khusus mengenai intensitas komunikasi 

GURU 

75 Hal apa sajakah yang membuat anda menaruh 

rasa hormat dan keseganan kepada guru biologi 

yang mengajar anda? 

SI3: Karna bu GURU baik, kalau kita bikin ga enak 

kan juga jadi ga enak sendiri (kebaikan hati GURU 

membuat saya merasa bersalah jika tidak berbuat 

baik pula kepada beliau) 

Keseganan SI 3 dikarenakan kebaikan 

hati GURU 

76 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini cara 

yang digunakan guru biologi anda untuk 

menjalin hubungan baik dengan siswanya? 

SI3:biasanya si biasanya sambil diselingi guyon ga 

pelajaran ful 

GURU menjalin hubungan baik dengan 

siswanya mellui gurauan membuat 

pembelajaran berlangsung santai 
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77 Bagaimana menurut pendapat anda dengan cara 

yang dilakukan guru biologi anda untuk 

menjalin hubungan baik dengan siswanya? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sesuai Langkah yang dilakukan GURU sudah 

sesuai harapan informan 

78 Bagaimana sikap yang biasanya ditunjukkan 

oleh guru biologi, ketika ada siswa 

menyampaikan kritikan, saran, ataupun pendapat 

kepada guru biologi anda tersebut? 

SI3:setauku ga pernah dapat kritikan Informan tidak mengetahui dengan 

pasti apakah GURU pernah  mendapat 

kritikan atau tidak 

79 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap yang ditunjukan guru biologi anda 

tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harapan 

anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sesuai saja SI 3merasa GURU sudah sesuai 

harapan guru tanpa ada alasan khusus 

80 Sepengetahuan anda selama ini, apakah guru 

biologi anda berani meralat kesalahan yang 

dilakukan saat diingatkan oleh siswa? 

SI3: y mba, mau mengakui berarti kan sadar mbak. 

Biasanya bu GURU ngoreksi dululiat – liat di buku 

dulu, kalau anak bawa bukunya yang bener kaya 

gini ya langsung tapi kalau anaknya belum bawa 

GURU cari di buku dulu baru nanti di betulin 

GURU tidak kesulitan menjawab 

pertanyaan siswa 

81 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap berani meralat kesalahan saat diingatkan 

oleh siswa yang dilakukan guru biologi anda? 

Apakah sudah sesuai dengan harapan anda? 

Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3:sesuai SI 3merasa GURU sudah sesuai 

harapan guru tanpa ada alasan khusus 

82 Mohon diceritakan, bagaimana selama ini sikap 

demokratis yang ditunjukan guru biologi anda 

saat mengajar maupun saat tidak mengajar? 

SI3:iya demokratis kalo misal bu GURU salah bu 

GURU bilangnya gini” kalo GURU salah tolong 

dikasih tahu ya” 

GURU merupakan guru yang 

demokratis 

83 Bagaimana menurut pendapat anda dengan 

sikap demokratis yang ditunjukan guru biologi 

anda tersebut? Apakah sudah sesuai dengan 

harapan anda? Mohon ceritakan harapan anda? 

SI3: sesuai SI 3merasa GURU sudah sesuai 

harapan guru tanpa ada alasan khusus 

 

 



 

 
 

118 

LEMBAR OBSERVASI TERBUKA  

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

 

I. Identitas Narasumber 

Kode  : OT 1 

Kelas   : X IPA 5 

 

II. Pelaksanaan  

Hari / tanggal : Rabu, 5 juni 2013 

Waktu  : 12.15 

Tempat : Gazebo (tempat duduk) Samping Lapangan Basket Depan 

 

III. Daftar Pertanyaan 

1. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kedisiplinan guru biologi anda saat berada di 

dalam kelas? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda?Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Kadang telat, tapi lebih sering tidak telat sudah sesuai harapan.  

 Menurut SI1 kedisiplinan GURU kurang. Tetapi hal tersebut tidak menjadi 

masalah bagi SI1 tetapi sebaliknya menguntungkan bagi SI1. Oleh karena itu 

kedisiplinan sudah sesuai dengan harapan SI1. 

2.  Mohon ceritakan, bagaimana selama ini tanggungjawab guru biologi anda? Antara lain 

ditujukan dalam bentuk seperti apa sajakah? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 

harapan anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 tanggung jawab baik, bersungguh – sungguh dalam mengajar dan selalu ceria 

saat mengajar. Sesuai dengan harapan. 

 SI1 menyatakan bahwa aspek tanggung jawab yang dimiliki GURU sudah baik 

ditunjukan dari kesungguahan ketika mengajar. Hal tersebut sudah sesuai 

dengan harapan SI1 

3. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara berpenampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Sopan, rapi dan tidak berlebihan, sudah sesuai dengan harapan 

 Cara berpenampilan GURU sedah sesuai dengan harapan SI1. SI1 

mempersepsikan GURU selalu berpenampilan sopan dan tidak berlebihan. 

4. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini bentuk kejujuran guru biologi anda tunjukan dan 

dapat anda amati dan ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda! 
 Guru selalu mengingatkan agar tidak mencontek. Sudah sesuai harapan. 

 SI1 merasa GURU seorang yang jujur ditunjukan dari himbauan himbauan yang 

disampaikan terutama himbauan untuk tidak mencontek. Kejujuran GURU 

sudah sesuai harapan SI1. 

5. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini perilaku yang ditunjukan oleh guru biologi anda 

yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum 

mohon ungkapkan harapan anda!  
 Ramah kepada siswa, jika ada siswa yang bertanya akan selalu dijawab. Sesuai 

dengan harapan. 

Lampiran  23 
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 Menurut SI1, GURU selalu menunjukan perilaku yang ramah. Beliau juga 

selalu menjawab seluruh pertanyaan yang diutarakan siswa. Halini sudah sesuai 

dengan harapan SI1. 

6. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini minat yang ditunjukan guru biologi anda setiap 

mengajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Senang saat mengajar, tidak seperti terpaksa walaupun saat mengajar tidak 

terlalu menggebu – gebu. Sudah sesuai dengan harapan. 

 GURU tampak senang dalam mengajar tidak terlihat terpaksa. Hal ini membuat 

SI1 merasa GURU sudah sesuai harapan. 

7. Mohon ceritakan, selama ini keteladanan seperti apa yang anda bisa peroleh dari guru 

biologi anda selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Menurut saya tidak ada sesuatu yang bisa saya teladani dari guru biologi saya. 

Bukan berarti guru biologi saya tidak bagus tapi guru biologi saya seperti guru 

biasa. Belum sesuai dengan harapan, saya memperoleh itu jika saya termotivasi 

dengan keteladanan guru tersebut. 

 SI1 menyatakan belum ada hal yang dapat diteladani dari seorang GURU. 

Bukan karena GURU dianggap sebagai guru yang tidak baik. Namun SI1 belum 

merasa ada siakp GURU yang membuat SI1 termotivasi secara khusus. 

8. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam memahami peserta 

didiknya yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Kalau ada siswa yang bertanya selalu di jawab tidak pernah tidak dijawab dan 

menjelaskan materi yang tidak kita mengerti jika ditanya oleh murid. Sesuai 

harapan. 

 Menurut SI1 GURU cukup memahami siswanya, dibuktikan dengan selalu 

menanggapi pertanyaan siswa. Hal ini sudah sesuai harapan SI1. 

9. Mohon ceritakan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang guru biologi anda lakukan  

selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Selalu menggunakan power point dan berpegang teguh kepada power point 

walaupun kadang menggunakan gambar dan buku. Tidak terlalu sesuai. 

Harapan saya jangan terlalu sering menggunakan power point, ya kadang – 

kadang menggunakan media lain.  

 SI1 mempersepsikan kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama ini 

monoton hanya menggunakan media power point dan buku saja. Hal tersebut 

tidak sesuai dengan harapan SI1 karena dianggap membosankan. SI1 berharap 

kedepannya GURU dapat menggunakan media lain untuk mengajar. 

10. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini yang anda mengenai ketahui cara guru biologi 

anda ketika melakukan evaluasi? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Guru biologi saya melakukan evaluasi dengan cara ulangan harian, tidak ada 

post-test atau pre-test. Menurut saya sudah sesuai dengan harapan. 

 Berdasarkan pengalaman pembelajaran SI1 selama ini, GURU hanya 

mengevaluasi siswa menggunakan ulangan harian. Meski demikian SI1 

menyatakan ha tersebut sudah sesuai harapannya. 

11. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan yag dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Lamgsung keluar kelas sesuai dengan harapan 
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 Menurut SI1 GURU tidak melakukan kegiatan mengakhiri pelajaran dengan 

baik, tetapi SI1 merasa hal tersebut sudah sesuai dengan harapanya. 

12. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini penguasaan materi, struktur dan konsep guru 

biologi anda yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Jika ditanya murid selalu menjawab, tidak pernah tidak tahu. Sesuai harapan.  

 Menurut SI1 cukup menguasai materi, struktur dan konsep, dibuktikan dengan 

selalu menanggapi pertanyaan siswa. Hal ini sudah sesuai harapan SI1. 

13. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda mengembangkan materi 

pembelajaran yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Melalui power point, tidak sesuai kalu bisa menggunakan media lain. 

 Pengembangan pembelajaran yang dilakukan GURU belum telihat karena masih 

terpaku pada power point. SI1 berharap GURU mau mengembangkan 

pembelajaran minimal dengan media yang berbeda. 

14. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam bersosialisasi di 

lingkungan sekolah yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan 

anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Ramah dan selalu ceria sesuai dengan harapan. 

 SI1 berpendapat bahwa GURU merupakan guru yang mudah bersosialisasi. 

Dengan keramahan dan keceriaan beliau tidak berkeulitan menjalin komunikasi 

dengan siapapun termasuk siswa. Hal ini sudah sesuai dengan harapan SI1. 

 

Keterangan simbol : 

 : menunjukan persepsi siswa 

 : menunjukan tanggapan peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

121 

LEMBAR OBSERVASI TERBUKA  

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

 

I. Identitas Narasumber 

Kode  : OT 2 

Kelas   : X IPA 5 

 

II. Pelaksanaan  

Hari / tanggal : Rabu, 5 juni 2013 

Waktu  : 09.00 

Tempat : Gazebo (tempat duduk) Samping Lapangan Basket Depan 

 

III. Daftar Pertanyaan 

1. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kedisiplinan guru biologi anda saat berada di 

dalam kelas? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda?Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Sudah, karena selalu datang tepat waktu dan hanya meninggalkan saat ada 

keperluan penting. 

 SI2 mempersepsikan bahwa GURU merupakan guru yang disiplin. Beliau hanya 

akan meninggalakan kelas saat ada keperluan penting dan mendesak saja. 

2.  Mohon ceritakan, bagaimana selama ini tanggungjawab guru biologi anda? Antara lain 

ditujukan dalam bentuk seperti apa sajakah? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 

harapan anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Menurut saya tanggung jawab guru saya kurang. Saya berharap guru saya dapat 

mengajar biologi dengan jelas dan baik supaya saya dapat lebih mudah mengerti 

 Menurut SI2 GURU merupakan guru yang kurang bertanggung jawab. Hal ini 

berhubungan dengan cara GURU mengajarkan konsep dalam proses 

pembelajaran. 

3. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara berpenampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Ya, sangat rapi dan sopan  

 Menurut SI2 cara berpenampilan GURU sudah baik dan sudah sesuai harapan 

SI2. 

4. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini bentuk kejujuran guru biologi anda tunjukan dan 

dapat anda amati dan ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda! 
 Sudah dalam mengajarpun sudah baik 

 SI2 menyampaikan bahwa GURU merupakan guru yang jujur dalam 

pembelajaran sehari – hari. Hal tersebut sesuai dengan harapan SI2. 

5. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini perilaku yang ditunjukan oleh guru biologi anda 

yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum 

mohon ungkapkan harapan anda!  
 Guru saya apabila mengajar sering tidak jelas, jadi teman – teman saya dan saya 

menjadi kurang paham dalam menerima pelajaran tetapi beliau sering 

memberikan latihan sehingga kita bisa menambah pengetahuan tentang materi 

yang diajarkan 

Lampiran  24 
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 Pada pertanyaan kali ini SI2 menjelaskan mengenai cara mengajar GURU di 

kelas. Menurut SI2 kejelasan konsep yang disampaikan GURU kurang, tetapi 

beliau memberikan banyak latihan soal sehingga siswa cukup terbantu dalam 

evaluasi yang diadakan dan memahami konsep. SI2 tidak menyampaikan 

harapan khusus mengenai perilaku guru. 

6. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini minat yang ditunjukan guru biologi anda setiap 

mengajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Minat dalam mengajar sangat besar, setiap haripun juga ceria dalam mengajar 

 SI2 menyampaikan bahwa dalam mengajar GURU tampak memiliki minat yang 

bessar, dibuktikan dari ekspresi ceria yang ditunjukan setiap mengajar. 

Menurutnya minat tersebut sudah sesuai harapannya 

7. Mohon ceritakan, selama ini keteladanan seperti apa yang anda bisa peroleh dari guru 

biologi anda selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Tidak ada 

 SI2 tidak merasa ada yang bisa diteladani dari GURU. 

8. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam memahami peserta 

didiknya yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Ibu guru biologinya kurang memahami peserta didik 

 Menurut SI2 GURU tidak menunjukan bahwa beliau memahami peserta 

didiknya. Hal tersebut belum sesuai harapan SI2 tetapi tidak ada harapan khusus 

yang disampaikan. 

9. Mohon ceritakan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang guru biologi anda lakukan  

selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Kegiatan pembelajaran hanya menggunakan power point, sehingga kurang 

efektif 

 Cara GURU menyampaikan materi lebih banyak menggunakan power point 

sehingga membuat SI2 merasa jenuh. Harapannya agar GURU melakukan 

variasi kegiatan belajar 

10. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini yang anda mengenai ketahui cara guru biologi 

anda ketika melakukan evaluasi? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Evaluasi dengan mengadakan ulangan, sudah sesuai harapan 

 Evaluasi yang dilakukan GURU hanya berupa ulangan harian. Meski demikian 

SI2 merasa cara evaluasi yang dilakukn GURU sudah sesuai harapannya 

11. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan yag dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Langsung disuruh ke jam selanjutnya, saya kira belum sesuai harapan karena 

belum ada unsur silaturahmi antar siswa 

 SI2 menceritakan bahwa GURU tidak mengakhiri pembelajaran secara khusus 

melainkan menginstruksikan siswa untuk ke kelas selanjutnya. Hal tersebut 

belum sesuai dengan harapan SI2. SI2 menyarankan agar GURU melakukan 

kegiatan belajar lain 

12. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini penguasaan materi, struktur dan konsep guru 

biologi anda yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Sudah bagus, namun masih membaca buku belum memahami materi. 
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 Pengausaan meteri GURU sudah begus tetapi menjadi kurang karena saat 

menyampaikan hanya sesuai buku. Harapan SI2 agar GURU menambah 

referensi sehingga sumber belajar tidak hanya satu buku.  

13. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda mengembangkan materi 

pembelajaran yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Belum sesuai harapan, hanya terpaku pada power point dan buku saja. 

 SI2 merasa pengembangan pembelajaran yang dilakukan GURU masih kurang 

karena hanya menyampaikan buku dan power point. SI2 berharap GURU 

melakukan kegiatan lain saat menyampaikan materi 

14. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam bersosialisasi di 

lingkungan sekolah yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan 

anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Cukup baik, ya sosialisasi terhadap siswa baik dan terhadap guru lainnya juga 

baik 

 GURU sangat baik dalam bersosialisasi menurut SI2 hal tersebut sudah sesuai 

harapanya. 

 

Keterangan simbol : 

 : menunjukan persepsi siswa 

 : menunjukan tanggapan peneliti 
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LEMBAR OBSERVASI TERBUKA  

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

 

I. Identitas Narasumber 

Kode  : OT 3 

Kelas   : X IPA 5 

 

II. Pelaksanaan  

Hari / tanggal : Jum‟at,21 Juni 2013 

Waktu  : 14.45 

Tempat : Samping Lab TIK 

 

III. Daftar Pertanyaan 

1. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kedisiplinan guru biologi anda saat berada di 

dalam kelas? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda?Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Kedisiplinannya sudah sangat bagus, sudah. 

 Menurut SI3 kedisiplinan GURU sudah baik. Sudah sesuai dengan harapan SI3. 

Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya. 

2.  Mohon ceritakan, bagaimana selama ini tanggungjawab guru biologi anda? Antara lain 

ditujukan dalam bentuk seperti apa sajakah? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 

harapan anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Tanggug jawab sudah bagus, dengan cara apabila ada pengumuman tentang 

biologi selalu diberikan, sudah. 

 Menurut SI3 tanggung jawab GURU sudah baik. Dibuktikan dari selalu 

menyampaikan amanah yang berhubungan dengan biologi kepada siswa. Sudah 

sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya. 

3. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara berpenampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Penampilan standar saja , sudah. 

 Menurut SI3 penampilan GURU sudah baik. Sudah sesuai dengan harapan SI3. 

Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

4. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini bentuk kejujuran guru biologi anda tunjukan dan 

dapat anda amati dan ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda! 
 Dengan mengkoreksi pr sesuai aturan, sudah. 

 Menurut SI3 kejujuran GURU sudah baik hal ini ditunjukan dari cara 

mengkoreksi PR. Sudah sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan atau 

harapan khusus lainnya 

5. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini perilaku yang di tunjukan oleh guru biologi anda 

yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum 

mohon ungkapkan harapan anda!  
 Perilaknya baik, sudah. 

 Menurut SI3 perilaku GURU sudah baik. Sudah sesuai dengan harapan 

SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

Lampiran  25 
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6. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini minat yang ditunjukan guru biologi anda setiap 

mengajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Minat sangat baik, sudah. 

 Menurut SI3 minat GURU dalam mengajar sudah baik. Sudah sesuai dengan 

harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

7. Mohon ceritakan, selama ini keteladanan seperti apa yang anda bisa peroleh dari guru 

biologi anda selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Dalam hal kebaikan, sudah 

 Menurut SI3 keteladanan GURU dapat dilihat dari kebakan hatinya Sudah 

sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

8. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam memahami peserta 

didiknya yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Dengan cara memberi pertanyaan, sudah 

 Menurut SI3 pemahaman terhadap siswa GURU sudah baik. Bisanya dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan saat mengajar. Sudah sesuai dengan harapan 

SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

9. Mohon ceritakan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang guru biologi anda lakukan  

selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Sangat baik, sudah 

 Menurut SI3 kegiatan pembelajaran yang dilakukan GURU sudah baik. Sudah 

sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

10. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini yang anda mengenai ketahui cara guru biologi 

anda ketika melakukan evaluasi? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Dengan ulangan dan latihan, sudah 

 Menurut SI3 evaluasi GURU sudah baik, biasanya dengan ulangan harian dan 

latihan soal. Sudah sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan 

khusus lainnya 

11. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan yag dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Dengan memberi kesimpulan dan doa, sudah. 

 Menurut SI3, GURU mengakhiri pelajaran sudah baik biasanya dengan menarik 

kesimpulan dan berdoa. Sudah sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan 

atau harapan khusus lainnya 

12. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini penguasaan materi, struktur dan konsep guru 

biologi anda yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Sangat baik, sudah 

 Menurut SI3 penguasaan materi, struktur dan konsep GURU sudah baik. Sudah 

sesuai dengan harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya 

13. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda mengembangkan materi 

pembelajaran yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Dengan penjelasan, sudah 

 Menurut SI3 pengembangan materi pembelajaran GURU sudah cukup 

meskipun hanya dengan penjelasan. Sudah sesuai dengan harapan SI3. Tidak 

ada masukan atau harapan khusus lainnya 
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14. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam bersosialisasi di 

lingkungan sekolah yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan 

anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Sosialisasinya sangat baik, sudah 

 Menurut SI3 cara GURU bersosialisasi sudah baik. Sudah sesuai dengan 

harapan SI3. Tidak ada masukan atau harapan khusus lainnya. 

 

Keterangan simbol : 

 : menunjukan persepsi siswa 

 : menunjukan tanggapan peneliti 
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LEMBAR OBSERVASI TERBUKA 

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

 

I. Identitas Narasumber 

Kode  : OT 4 

Kelas   : XI IPA 7 

 

II. Pelaksanaan  

Hari / tanggal : Selasa, 4 juni 2013 

Waktu  : 11.45 

Tempat : Gazebo (tempat duduk) Samping Lapangan Basket Depan 

 

III. Daftar Pertanyaan 

1. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kedisiplinan guru biologi anda saat berada di 

dalam kelas? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda?Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Sering masuk terlambat dan keluar tanpa alasan yang jelas. Harapan saya agar 

lebih sering berada di kelas. 

 Menurut SI4 GURU tidak disiplin karena GURU sering meninggalkan kelas 

saat mengajar. SI4 mengaharapkan agar GURU lebih disiplin dan tidak sering 

meninggalkan kelas. 

2.  Mohon ceritakan, bagaimana selama ini tanggungjawab guru biologi anda? Antara lain 

ditujukan dalam bentuk seperti apa sajakah? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 

harapan anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Hanya kurang bertanggung jawab dalam aspek kehadirannya saja. Harapan saya 

agar lebih sering berada di kelas. 

 Menurut SI4, GURU sudah cukup bertanggung jawab kecuali pada aspek 

kehadiran di dalam kelas. Harapan SI4 agar GURU lebih disiplin dan tidak 

sering meninggalkan kelas. 

3. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara berpenampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Sudah sopan dan rapi 

 Menurut SI4, penampilan GURU tidak ada yang istimewa sudah sesuai dengan 

harapannya 

4. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini bentuk kejujuran guru biologi anda tunjukan dan 

dapat anda amati dan ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda! 
 Terkadang pulang sebelum jam pelajaran usai jika pelajran berada pada jam – 

jam terakhir. Harapan saya agar tidak pulang terlebih dahulu 

 tampaknya SI4 belum memahami maksud dari pertanyaan yang tertulis 

sehingga terlihat jelas bahwa jawaban SI4 tidak berhubungan dengan 

pertanyaan yang tertulis. 

5. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini perilaku yang di tunjukan oleh guru biologi anda 

yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum 

mohon ungkapkan harapan anda!  
 Selain soal kedisiplinan perilaku beliau ramah dan santai 
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 SI4 menyatakan bahwa secara perilaku GURU selalu  menunjukan sikap ramah 

dan santai. Beliau juga sangat sopan dalam bertutur kata maupun 

berpenampilan. Secara garis besar perilaku GURU sudah sesuai harapan SI4. 

6. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini minat yang ditunjukan guru biologi anda setiap 

mengajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Tidak terlihat antusias dalam mengajar, biasa saja 

 Menurut SI4, GURU sering sekali tampak jenuh saat mengajar. Beliau tidak 

menunjukan antusias ketika mengajar biologi. Meski demikian SI4 tidak 

memperdulikan hal tersebut. Dia tidak mempunyai harapan khusus mengenai 

minat yang ditunjukan GURU. 

7. Mohon ceritakan, selama ini keteladanan seperti apa yang anda bisa peroleh dari guru 

biologi anda selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Sabar dalam mengahadapi murid 

 SI4 berpendapat bahwa GURU merupakan guru yang sabar. Mengahadapi 

murid yang kurang kooperatif dalam pembelajaran beliau jarang sekali 

menunjukan sikap emosianal. Beliau lebih banyak mengahadapi dengan senyum 

dan memperingatkan dengan halus siswa yang bersangkutan. Sikap inilah yang 

menurut SI4 dapat diteladani dari GURU dan pastinya sudah sesuai dengan 

harapan. 

8. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam memahami peserta 

didiknya yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Biasa saja, tidak berusaha memahami setiap peserta didiknya satu persatu 

 Menurut SI4 dalam mengajar sehari – hari GURU tidak tampak melakukan 

usaha untuk memahami setiap perserta didik. Kalaupun ada usaha dari GURU 

untuk memahami peserta didik SI4 tidak merasakan efek usaha tersebut. SI4 

berharap GURU lebih menunjukan usaha dalam memahami peserta didik. 

9. Mohon ceritakan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang guru biologi anda lakukan  

selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Pembelajaran berlangsung dengan beliau mendikte isi buku paket yang lalu 

dicatat oleh siswa. Harapan saya agar pembelajaran berlangsung lebih aktif. 

 SI4 menceritakan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan GURU  monoton 

dengan satu metode yaitu klasikal. Kegiatan yang dilaksanakan cenderung 

membosankan. SI4 berharap GURU lebih kreatif dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sehingga siswa lebih dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. 

10. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini yang anda mengenai ketahui cara guru biologi 

anda ketika melakukan evaluasi? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Biasanya tidak melakukan evaluasi atas topik yang telah dibahas kecuali dalam 

bentuk ulangan. Harapan saya agar diadakan evaluasi yang bisa membantu 

siswa mencerna topik yang berkaitan 

 SI4 menceritakan bahwa GURU jarang melakukan evaluasi pembelajaran. 

Evaluasi hanya dlakukan berupa ulangan harian dan nilai tugas praktikum saja. 

SI4 berharap evaluasi yang dilakukan GURU lebih terfokus agar mempermudah 

siswa dlam belajar dan memahami materi. 
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11. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan yag dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Sering sedang keluar saat pelajaran berakhir sehingga siswa mengakhiri 

pelajaran sendiri. Harapan saya agar kegiatan yang dilakukan saat mengakhiri 

pelajaran lebih jelas. 

 Menurut SI4, GURU sering ijin dan tidak kembali ke kelas saat pembelajaran 

jam terakhir. Sehingga siswa kebinggungan dan akhirnya memutuskan untuk 

pulang tanpa berpamitan pada GURU. SI4 berharap agar GURU tidak 

meninggalkan kela begitu saja sehingga siswa tidak kebinggungan mengakhiri 

pembelajaran. 

12. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini penguasaan materi, struktur dan konsep guru 

biologi anda yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Saya tidak mengetahui tentang penguasaan materi, struktur, dan konsep beliau. 

 SI4 tidak memahami seberapa dalam penguasaan materi, struktur, dan konsep 

yang dimiliki GURU sehigga SI4 tidak dapat mempersepsikannya. 

13. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda mengembangkan materi 

pembelajaran yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Biasanya selain mendiktekan dari buku pegangan, beliau juga menampilkan 

presentasi. 

 Menurut SI4 tidak ada yang istimewa dari cSIa GURU mengajar. Kegiatan 

pembelajaran cenderung membosankan. Tetapi SI4 tidak mengungkapkan 

harapan khusus mengenai hal tersebut. 

14. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam bersosialisasi di 

lingkungan sekolah yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan 

anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Sosialisasi beliau di lingkungan sekolah baik-baik saja. Cenderung ramah 

kepada siswa. 

 SI4 mengungkapkan bahwa GURU termasuk guru yang mudah bersosialisasi 

baik dengan murid, rekan sejawat maupun warga SMA Negeri 3 Semarang 

lainnya. 

 

Keterangan simbol : 

 : menunjukan persepsi siswa 

 : menunjukan tanggapan peneliti 
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LEMBAR OBSERVASI TERBUKA  

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

 

I. Identitas Narasumber 

Kode  : OT 5 

Kelas   : XI IPA 7 

 

II. Pelaksanaan  

Hari / tanggal : Rabu, 5 juni 2013 

Waktu  : 10.30 

Tempat : Gazebo (tempat duduk) Samping Lapangan Basket Depan 

 

III. Daftar Pertanyaan 

1. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kedisiplinan guru biologi anda saat berada di 

dalam kelas? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda?Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Masih sering telat masuk kelas kemudian kelas tidak diawali dengan salam. 

Disiplinnya perlu ditingkatkan karena akan ditiru siswa.  

 SI5 menyatakan bahwa GURU masih kurang disiplin ketika datang ke kelas. 

SI5 berharap agar kedisiplinan GURU lebih ditingkatkan dengan alasan karen 

seorang guru akan menjadi contoh bagi siswanya. 

2. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini tanggungjawab guru biologi anda? Antara lain 

ditujukan dalam bentuk seperti apa sajakah? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 

harapan anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Tanggung jawab kadang sesuai mood gurunya. Tugas kadang hilang diguru 

kemudian guru menanyakan apakah sudah dikumpulkan, ternyata tugas sudah di 

guru. 

 Menurut SI5 tanggung jawab yang dimilki oleh GURU cenderung mengikuti 

suasana hati. Adakalanya GURU menunjukan tanggung jawabnya, tapia 

adakalanya GURU tidak menunjukan tanggung jawabnya. SI5 mencotohkan 

pada saat pengumpulan tugas GURU tidak benar – benar mendata siswa yang 

telah mengumpulkan dan siswa yang belum mengumpulkan. Hal ini menujukan 

kurangnya tanggung jawab yang dimiliki GURU. 

3. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara berpenampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Pakaiannya sopan, berkerudung sering memakai bros lucu, cukup sesuai 

harapan kesannya nyaman dan ke‟ibu‟an. 

 Cara berpenampilan GURU sudah baik sudah sesuai dengan harapan SI5 

4. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini bentuk kejujuran guru biologi anda tunjukan dan 

dapat anda amati dan ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda! 
 Guru saya polos jadi saya rasa jujur dan terbuka. 

 Menurut SI5 GURU merupakan sosok pribadi yang masih lugu dan apa adanya 

sehingga dipandang memiliki pribadi yang jujur dan terbuka. 

5. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini perilaku yang ditunjukan oleh guru biologi anda 

yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum 

mohon ungkapkan harapan anda!  
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 Tidak dalam aspek ketepatan waktu dan sepertinya cara mengajar beliau masih 

model lama jadi saya rasa suasana kelas membuat jenuh muridnya. 

 SI5 menyampaikan secara umum perilaku GURU sudah baik. Hanya saja dari 

aspek disiplin dan model pembelajaran tidak sesuai harapan SI5. Harapan SI5 

agar GURU meningkatkan kedisiplinan dan menggunakan variasi model 

mengajar agar siswa dapat lebih termotivasi dalam belajar. 

6. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini minat yang ditunjukan guru biologi anda setiap 

mengajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Tidak, beliau sepertinya masih kurang cinta sama pekerjaannya. 

 SI5 menyatakan berdasarkan pengalaman pembelajaran dikelas selama ini 

GURU tidak menunjukan kecintaannya terhdap pekerjaannya. Hal tersebut tentu 

saja belum sesuai harapan SI5.  

7. Mohon ceritakan, selama ini keteladanan seperti apa yang anda bisa peroleh dari guru 

biologi anda selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Keramahan dan bagaimana beliau tampil apa adanya tanpa „ jaga image‟, jadilah 

diri sendiri. 

 Menurut SI5 yang dapat diteladani dari GURU adalah keramahan dan 

kesederhanaan yag dimiliki. Harapan SI5 agar GURU tetap menjadi apa adanya 

diri GURU. 

8. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam memahami peserta 

didiknya yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Beliau kurang peduli dengan muridnya hanya sekedar menjalankan kewajiban 

mengajar tanpa adanya rasa ingin tahu untuk memahami siswanya. 

 GURU dipersepsikan kurang perduli kepada siswanya. Menurut SI5, GURU 

hanya menjalankan kewajiban tanpa ada usaha untuk memahami siswanya. 

9. Mohon ceritakan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang guru biologi anda lakukan  

selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Pembelajaran tidak menarik antusiasme murid, kreatifnya kurang. Harapan lebih 

memakai media dan interaksi dengan murid. 

 SI5 mengungkapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan GURU tidak menarik 

dan kurang kreatif, sehingga antusiasme siswa juga tidak muncul. SI5 berharap 

GURU menggunakan media lain yang bisa membangun interaksi antara guru 

dan siswa. 

10. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini yang anda mengenai ketahui cara guru biologi 

anda ketika melakukan evaluasi? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Jika ulangan tidak dibahas, sehingga siswa tidak tahu jawaban yang benar. Nilai 

juga tidak diperlihatkan. 

 Selama satu semester pembelajarn berlangsung GURU tidak terbuka mengenai 

jawaban soal ulangan dan nilai yang diperoleh siswa. SI5 berharap GURU lebih 

terbuka terhadap hasil evaluasi siswa agar ada perbaikan yang bisa di lakukan 

siswa. 

11. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan yag dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Beliau terkadang menghilang begitu saja. Saya berharap lebih menghargai siswa 

yang masih didalam kelas. 
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 SI5 menceritakan bahwa GURU sering keluar dan tidak kembali ke kelas ketika 

pembelajaran sedang berlangsung. Hal tersebut sering terjadi terutama di jam 

pelajaran terakhir. SI5 berharap GURU lebih memperhatikan siswa yang masih 

menunggu di kelas.  

12. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini penguasaan materi, struktur dan konsep guru 

biologi anda yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Beliau hanya terpusat pada buku, tidak heran siswa kesulitan saat ulangan. 

Beliau perlu mengeksplor bidangnya lagi. 

 Menurut SI5 pengusaan materi, struktur dan konsep yang dimiliki GURU masih 

terpusat pada textbook. Sedangkan soal yang diberikan adakalanya tidak 

terdapat di textbook.sehingga siswa kesuitan saat evaluasi. SI5 berharap GURU 

lebih mengeksplorasi dalam pembelajaran. 

13. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda mengembangkan materi 

pembelajaran yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Kurang banget pengembangannya karena materi hanya dari buku saja. 

 GURU tidak menunjukan pengembangan materi pembelajaran karena menurut 

SI5 semua masih terpusat pada buku. Oleh karena itu materi pembelajaran yang 

disampaikan tidak berkembang. 

14. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam bersosialisasi di 

lingkungan sekolah yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan 

anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Saya kira beliau cukup ramah dan mudah sekali berinteraksi karena siswa suka 

dengan gaya „lucu‟ beliau. 

 SI5 menyampaikan GURU sangat baik dalam bersosialisasi. Mudah berinteraksi 

dengan siswa. Hal tersebut sudah sesuai dengan harapan SI5.  

 

Keterangan simbol : 

 : menunjukan persepsi siswa 

 : menunjukan tanggapan peneliti 
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LEMBAR OBSERVASI TERBUKA  

PERSEPSI  SISWA BERKESULITAN BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI GURU 

BIOLOGI: STUDI KASUS  DI  SMA N 3 SEMARANG 

 

I. Identitas Narasumber 

Kode  : OT6 

Kelas   : XI IPA 7 

 

II. Pelaksanaan  

Hari / tanggal : Rabu, 5 juni 2013 

Waktu  : 10.00 

Tempat : Gazebo (tempat duduk) Samping Lapangan Basket Depan 

 

III. Daftar Pertanyaan 

1. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kedisiplinan guru biologi anda saat berada di 

dalam kelas? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda?Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Belum disiplin, masih sering seenaknya / sesuai mood dan belum tentu sesuai 

harapan. Harapannya agar guru bisa disiplin tapi tidak terlalu ketat. Tahu kapan 

harus disiplin. 

 Menurut SI6, GURU kurang disiplin cenderung mengikuti suasana hati. Hal 

tersebut kadang tidak sesuai dengan harapan SI6. SI6 mengharapkan guru 

biologi yang disiplin tetapi tetap fleksibel tahu kapan harus keras dan kapan 

harus baik kepada siswanya. 

2.  Mohon ceritakan, bagaimana selama ini tanggungjawab guru biologi anda? Antara lain 

ditujukan dalam bentuk seperti apa sajakah? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan 

harapan anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Masih belum, harapan saya semoga dapat meningkatkan tanggung jawab 

apalagi sebagai guru senior. 

 GURU belum memiliki tanggung jawab sesuai harapan SI6. 

3. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara berpenampilan guru biologi anda yang anda 

ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Cara berpenampilannya unik, lucu.saya tidak ada harapan/ kesan khusus untuk 

penampilannya. 

 Cara berpenampilan GURU dianggap unik dan lucu oleh SI6. SI6 tidak 

menyampaikan harapan  khusus untuk penampilan GURU. 

4. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini bentuk kejujuran guru biologi anda tunjukan dan 

dapat anda amati dan ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda! 
 Saya kurang memperhatikan aspek kejujuranya. 

 SI6 tidak dapat menyampaikan persepsinya mengenai kejujuran GURU karena 

SI6 tidak memperhatikan aspek tersebut. Sehingga tidak disampaikan pula 

harapan SI6 terhadap kejujuran GURU. 

5. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini perilaku yang di tunjukan oleh guru biologi anda 

yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum 

mohon ungkapkan harapan anda!  
 Perangainya masih kekanak – kanakan, dengan statusnya sebagai guru senior 

saya ber harap dapat lebih dewasa. 
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 SI6 menganggap GURU masih kekanak – kanakan sehingga SI6 berharap 

kedewasaan sikap dari GURU. 

6. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini minat yang ditunjukan guru biologi anda setiap 

mengajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 - 

 SI6 tidak memahami pertanyaan yang tertulis, oleh sebab itu SI6 tidak 

menuliskan jawaban yang sesuai. 

7. Mohon ceritakan, selama ini keteladanan seperti apa yang anda bisa peroleh dari guru 

biologi anda selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Keteladanan mungkin mengenai keramahan yang baik, harapan kedepannya 

agar dapat memberi suatu keteladanan yang lebih dengan statusnya sebagai guru 

senior. 

 Keteladanan yang dapat diperoleh dari sosok GURU adalah mengenai 

keramahan yang ditunjukan.tetapi SI6 mengharapkan keteladanan yang lebih 

dari seorang GURU. 

8. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam memahami peserta 

didiknya yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Jarang menunjukan keperdulian 

 Menurut SI6 GURU jarang menunjukan keperdulian terhadap siswa. SI6 

menyampaikan harapan agar GURU lebih perduli terhadap siswanya. 

9. Mohon ceritakan, bagaimana kegiatan pembelajaran yang guru biologi anda lakukan  

selama ini? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika belum mohon 

ungkapkan harapan anda!  
 Klasikal dan textbook, siswa menginginkan pembelajaran yang inovatif dan 

kreatif. 

 SI6 menyampaikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh GURU selama ini 

masih klasikal danterpaku pada buku. SI6 mengharapkan agar GURU dapat 

melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. 

10. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini yang anda mengenai ketahui cara guru biologi 

anda ketika melakukan evaluasi? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Memberikan tes dan remidi, itu sudah sesuai harapan. 

 GURU hanya melakukan tes saja untuk evaluasi. Namun hal tersebut sudah 

sesuai dengan harapan SI6. 

11. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini kegiatan yag dilakukan guru biologi anda ketika 

mengakhiri pembelajar? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? Jika 

belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Terkadang tidak jelas akhirnya, saya ingin diakhir pembelajaran diberi simpulan 

mengenai materi. 

 SI6 menyampaikan GURU kegiatan mengahiri pembelajaran yang dilakukan 

GURU sering tidak ada kepastian. SI6 berharap GURU kegiatan mengakhiri 

pelajaran tetap dilakukan seperti penarikan kesimpulan dari kegiatan 

pembelajarn yang telah berlangsung. 

12. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini penguasaan materi, struktur dan konsep guru 

biologi anda yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 - 
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 SI6 tidak memahami pertanyaan yang tertulis, oleh sebab itu SI6 tidak 

menuliskan jawaban yang sesuai 

13. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda mengembangkan materi 

pembelajaran yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan anda? 

Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Klasikal dan textbook, pengembangan harus dengan cara inovatif dan kreatif 

 Sama seperti sebelumnya SI6 menyampaikan bahwa pembelajaran yang 

dilakukan oleh GURU selama ini masih klasikal dan terpaku pada buku. SI6 

mengharapkan agar GURU dapat melakukan pembelajaran yang lebih kreatif 

dan inovati 

14. Mohon ceritakan, bagaimana selama ini cara guru biologi anda dalam bersosialisasi di 

lingkungan sekolah yang anda ketahui? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan harapan 

anda? Jika belum mohon ungkapkan harapan anda!  
 Ia disegani karena statusnya sebagai guru senior.  

 Menurut SI6 GURU disegani karena dianggap sebagai salah satu guru senior. 

 

Keterangan simbol : 

 : menunjukan persepsi siswa 

 : menunjukan tanggapan peneliti 
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JADWAL MENGAJAR GURU SEMESTER GENAP 2012/ 2013 

 

NO JAM / HARI SENIN SELASA RABU KAMIS JUM’AT SABTU 

1 06.45 – 07.30  XI IPA 8
bio1 

 XI IPA 6bio4 
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2 07.30 – 08.15 X IPA 5
bio 1 

XI IPA 8
bio1 

 XI IPA 6bio4 

3 08.15 – 09.00 X IPA 5
bio 1

 X IPA 5
bio 4

 XI IPA 6bio1  

4 09.00 – 09.45 XI IPA 7
bio1 

X IPA 5
bio 4

 XI IPA 6bio1 XI IPA 8bio1 

5 10.00 – 10.45   X IPA 5bio 1 XI IPA 5bio1 

6 10.45 – 11.30 XI IPA 5
bio4 

 X IPA 5bio 1 XI IPA 5bio1 

7 11.30 – 12.15 XI IPA 6
bio4 

 XI IPA 7bio5  

8 13.00 – 13.45 XI IPA 8
bio1 

 XI IPA 7bio5  

9 13.45 – 14.30 XI IPA 8
bio1 

XI IPA 5
bio1 

 XI IPA 7bio1 

10 14.30 – 15.15  XI IPA 5
bio1 

 XI IPA 7bio1 

 

 

Lampiran  29 
1
2
9
 



 

 
 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menanggapi pertanyaan siswa           Guru membacakan materi 

pelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukti kedekatan guru dengan siswa 

 

Contoh tindakan acuh siswa saat proses 

KBM berlangsung 

 

Contoh kondisi kelas X IPA 5 Contoh kondisi kelas XI IPA 7 
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