
 

 

 
 

 

 

KESIAPAN GURU TIK DALAM PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN TIK DI SMP SE KECAMATAN JUWANA 

KABUPATEN PATI 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Teknologi Pendidikan 

 

Oleh 
 

Andreas Agus Wibawa 

1102404034 

 

 

 

KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 

 

 



ii 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi, pada: 

 

Hari  : 

Tanggal : 

 

 

 

 

Menyetujui, 

 

 

Dosen Pembimbing I    Dosen Pembimbing II 

 

 

Dra. Nurussa’adah,M.si   Drs. Sutomo, M.pd  

NIP.1956 1109 198503 2003   NIP. 1952 1109 198203 1002 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

 

 

Drs. Budiyono, M.Si 

NIP. 19631209 198703 1 002 

 

 

 



iii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Skripsi ini dipertahankan di dalam sidang panitia ujian skripsi, Jurusan Kurikulum 

dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. 

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 25 Agustus 2011 

 

 Panitia Ujian 

 Ketua, Sekretaris,  

 

 

 

 

Drs. Hardjono, M.Pd Heri Triluqman BS, S.Pd 

NIP. 19510801 197903 1 007 NIP. 19820114 200501 1 001 

 

Pembimbing I, Penguji I, 

 

 

 

Dra. Nurussa’adah,M.si Dr.Titi Prihatin, M.Pd  

NIP.1956 1109 198503 2003 NIP. 19630212199903 2 001 

 

Pembimbing II,  Penguji II, 

 

 

Drs. Sutomo, M.pd Dra. Nurussa’adah,M.si  

NIP. 1952 1109 198203 1002                       NIP.1956 1109 198503 2003 

 

 Penguji III,  

 

 

 

 Drs. Sutomo, M.pd 

 NIP. 1952 1109 198203 1002                       

 

 



iv 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Semarang, 03 Agustus  2011 

 

 

Andreas Agus Wibawa 

      NIM. 1102404034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“ Seorang yang optimis akan melihat ada kesempatan dalam setiap 

malapetaka sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam 

setiap kesempatan” ,Tetap optimis dan Percaya Tuhan Yesus. 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

1. Bapak ibuku tercinta, terima kasih atas 

semua yang telah menjadikan aku 

sebagai orang yang paling beruntung. 

2. Istriku lala dan Anakku Marcello 

Tersayang, terima kasih atas 

kesetiaan,kesabaran dan cinta kalian yang 

telah mendukung di setiap detik nafas 

hidupku. 

3. Kakak-kakakku yang terbaik Kak Tanto 

dan Kak Rina serta Adik-adikku 

tersayang Yuli dan Febri yang selalu 

mendukungku. 

4. Almamaterku. 

 



vi 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  yang telah 

memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penullis memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan penulilsan skripsi dengan judul  “Kesiapan Guru TIK Dalam 

Pelaksanaan Pembelajaran TIK di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” 

sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri 

Semarang. 

Penulisan skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, saran, kritik dan bantuan 

dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan kesempatan kepada penullis untuk menuntut ilmu di 

UNNES. 

2. Drs. Hardjono, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah 

memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian. 

3. Drs. Budiyono, M.Si, Ketua Jurusan Kurtekdik Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.  

4. Dr. Titi Prihatin ,M.Pd, Dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktu 

untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

5. Dra. Nurussa’adah,M.si, Dosen pembimbing I yang telah berkenan 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

6. Drs. Sutomo,M.si, Dosen pembimbing II yang telah berkenan meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 



vii 

 

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kurtekdik yang telah membekali ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu. 

8. Staf administrasi dan staf perpustakaan Jurusan Kurtekdik atas bantuannya 

dalam pengurusan administrasi penyusunan skripsi dan penyediaan referensi 

skripsi ini. 

9. Kepala Sekolah SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang telah 

memberikan izin dan fasilitas kepada penulis selama mengadakan penelitian 

dalam skripsi ini. 

10. Guru TIK SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang telah banyak 

membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini. 

11. Bapak, Ibu, Istiku, Anakku, dan Adik-adikku yang telah memberikan 

motivasi, kasih sayang dan doa restu yang tak pernah putus dan tulus dalam 

setiap langkahku. 

12. Kakak-kakak terbaik Kak Tanto, Kak Rina dan Teman-teman Rumah Singgah 

yang selalu memberikan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

13. Kerabat-kerabat Enggar, Alief, Ipung, Hendra, Hadi, Rossas, Inuk, Yudha , 

Triaz, Soegank, Mz Agus, Mz Ari, Mz Brian yang selalu memberikan 

semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman seperjuangan Kurtekdik angkatan 2004 yang selalu memberikan 

semangat dan doa selama penulis menyelesaikan skripsi ini. 

15. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 



viii 

 

Akhirnya penulis berharap semoga Tuhan YME memberikan balasan atas 

keikhlasan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa Skipsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis dengan 

lapang dada menerima kritik dan saran untuk perbaikan penulisan di masa yang 

akan datang. 

           Semarang,   Agustus 2011 

 

Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ABSTRAK 

 

 

Andreas Agus W. 2011. Kesiapan Guru TIK Dalam Pelaksanaan Pembelajaran  

TIK di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Jurusan Kurtekdik 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing I: Dra. Nurussa’adah, M.Si. Dosen Pembimbing II: Drs. 

Sutomo,M.Pd. 

 

Kata Kunci : Kesiapan Guru TIK Dalam Pelaksanaan Pembelajaran TIK. 

 

 Pengetahuan guru dalam merumuskan kesiapan pembelajaran sangat 

penting sebab akan dijadikan pedoman dalam menyampaikan materi agar sesuai 

dengan kurikulum dan mendapatkan hasil yang baik. Permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesiapan guru TIK dalam 

pelaksanaan pembelajaran TIK di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan guru TIK dalam 

pelaksanaan pembelajaran TIK di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

 Variabel dalam penelitian ini adalah kesiapan dan pelaksanaan 

pembelajaran. . Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 

metode observasi, sedangkan analisis data menggunakan deskriftif persentase. 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut.Berdasarkan hasil penelitian, guru  TIK di SMP se Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati dalam merumuskan kesiapan pembelajaran TIK tergolong 

baik dengan dengan skor presentase 70.47%.Berdasarkan hasil penelitian, guru 

TIK di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati  dalam pelaksanan 

pembelajaran TIK juga tergolong baik dengan skor presentasi 69.11%. 

Berdasarkan hasil penelitian variasi perbedaan antara guru TIK Negeri dan 

Swasta dalam merencanakan pembelajaran adalah kemampuan guru sekolah 

Negeri dalam merencanakan pembelajaran adalah 67,8% sedangakan kemampuan 

guru Sekolah swasta dalam merencanakan pembelajaran adalah 79,1% dan 

termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan hasil penelitian variasi perbedaan 

tentang pelaksanaan pembelajaran antara sekolah negeri dan swasta adalah tingkat 

kemampuan guru sekolah Negeri dalam melaksanakan pembelajaran adalah 65% 

dan termasuk dalam kriteria baik sedangakan kemampuan guru Sekolah swasta 

dalam melaksanakan pembelajaran adalah 82,3% dan termasuk dalam criteria 

baik. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran yang direkomendasikan 

diantaranya, Bagi pemegang otoritas di dunia pendidikan untuk menghasilkan 

mutu pelajaran TIK yang lebih baik hendaknya mengeluarkan kebijakan  guru 

TIK berasal dari Sarjana TIK. 

Bagi guru TIK hendaknya tidak hanya menggunakan media pembelajaran 

yang ada di sekolah saja, dan hendaknya Guru bukan hanya mempunyai 

kemampuan secara otodidak tetapi guru TIK harus terus mendalami tentang mata 

pelajaran  TIK untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran TIK. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dapat 

menimbulkan kompleknya tuntutan kehidupan dalam masyarakat, diperlukan 

adanya spesialisasi kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya. Peranan 

pendidikan sangat penting untuk menciptakan manusia yang berkualitas yaitu 

masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Peranan pendidikan tidak 

akan berfungsi secara baik jika tidak ada dukungan dari sumber daya yang baik. 

Salah satu sumber daya yang dimaksud adalah guru. Guru merupakan salah satu 

kunci keberhasilan pendidikan dalam peningkatan dan penjaminan mutu 

pendidikan.Pada dunia pendidikan banyak sarana dan materi untuk membantu 

tercapainya tujuan pendidikan. Menurut (Sutomo, 1998:1) Salah satu komponen 

penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan 

komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, 

khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, 

harusadaspesialisasitugas guru,Adanya spesialisasi tugas diharapkan pekerjaan itu 

akan dapat diselesaikan dengan baik, termasuk di dalamnya tugas 

kependidikannya. 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan 

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui 
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proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal atau diakui dalam masyarakat, hal 

ini sesuai dengan fungsi dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.Sebagai bangsa yang memiliki  harkat dan martabat, Kita harus dapat 

mengikuti perkembangan IPTEK tersebut, jika kita tidak dapat mengikuti 

perkembangan jaman kita pun akan tersisih dan kalah saing di kehidupan sekarang 

ini. Dalam memberikan respon terhadap tuntutan persaingan global tersebut,kita 

perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang kita miliki secara terencana,terarah efektif dan efesien dalam proses 

pembangunan.Guru sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran harus 

memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubungan 

dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Menurut (Mulyasa, 

2006:40) Guru pula yang menentukan hasil pembelajaran sehingga keberhasilan 

pembelajaran merupakan tanggung jawab guru secara profesional. 

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, 

melatih, mengembangkan, mengolah dan memberikan pelayanan teknis dalam 

bidang pendidikan. Guru sebagai pengajar merupakan tenaga pendidik yang 

khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Agar guru dapat melaksanakan 

tugas mengajar dengan baik diperlukan seperangkat kemampuan profesional. 
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Kemampuan profesional disebut juga kompetensi profesional. Kompetensi 

menunjuk pada performance atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi 

spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. 

 

Berdasarkan Observasi awal yang dilakukan oleh penulis di peroleh data 

SMPN 1 Juwana mata pelajaran TIK diampu oleh 2 orang guru bidang studi 

Geografi dan Elektro, SMPN 2 Juwana mata pelajaran TIK diampu oleh 2 orang 

guru bidang studi Elektro dan Ekonomi, SMPN 3 Juwana mata pelajaran TIK 

diampu oleh 2 orang guru pengampu bidang studi Elektro, SMP Islam Juwana 

mata pelajaran TIK diampu oleh guru Tata boga, dan SMPK Juwana mata 

pelajaran TIK diampu oleh guru mata pelajaran Elektro, keterangan bahwa guru 

TIK di kecamatan Juwana Semuanya tidak berkompeten di bidang pengajaran 

TIK karena guru-guru TIK di SMP se Kecamatan Juwana sebenarnya adalah 

guru-guru pengampu mata pelajaran lain dan di perbantukan untuk mengajar TIK. 

keterangan yang diperoleh peneliti dari seorang guru TIK SMP di Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati, bahwa pelajaran TIK kurang mendapat tempat perhatian 

bagi para peserta didik dan mereka malas mempelajarinya, hal ini dikarenakan 

kinerja dari para guru TIK terkesan tidak sesuai dengan tugas dan profesinya, ini 

menyebabkan para siswa menganggap bahwa pelajaran TIK adalah pelajaran yang 

membosankan dan bersifat hafalan dan dalam hal ini fasilitas yang di punyai SMP 

se kecamatan juwana kurang memadai karena laboratorium computer hanya 

didukung komputer yang procesornya rendah dan jumlah computer hanya 

memenuhi separuh kelas saja sehingga pada waktu praktek pelajaran TIK 
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biasanya 1 komputer dipakai 2-3 siswa sehingga proses belajar mengajarnya 

terganggu bahkan di laboratorium SMP Islam Juwana laboratorium komputernya 

hanya ada 5 komputer dan Procesornya rendah.Adanya masalah inilah yang 

menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian tentang kesiapan guru TIK 

dalam pelaksanaan pembelajaran TIK di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten 

Pati. 

Keberadaan TIK dalam struktur progam pengajaran di sekolah sangat 

penting diajarkan karena TIK memberikan pengetahuan, pembentukan nilai dan 

sikap serta ketrampilan kepada siswa secara langsung berinteraksi dengan 

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

pengajaran ketrampilan dan kedisiplinan. Guru dituntut kreatif dalam 

pembelajaran. Penyebab rendahnya daya serap siswa terhadap bahan ajar tersebut 

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

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

membimbing siswa belajar. Menurut(Samana, 1994:18)Guru yang baik harus 

menguasai bahan ajar secara mendalam, berstruktur dan bermakna agar dapat 

mengarahkan serta membimbing belajar siswa secara bermotivasi dan benar. Guru 

dituntut menguasai bahan ajar pokok dan bahan ajar penunjang dengan baik. 

Adanya guru yang profesional, maka akan dapat secara langsung 

memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar harus diberikan secara optimal, sesuai dengan 

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

siswa, sekolah dan orang tua siswa. Orang tua juga berhak berperan serta dalam 
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memilh satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 

pendidikan anaknya.Tampak jelas tugas dan tanggung jawab guru yaitu guru tidak 

hanya cukup mengetahui ilmu pengetahuan yang diajarkan pada siswa, tetapi 

harus mengetahui tujuan yang akan dicapai dan menggunakan metode yang tepat. 

Berdasarkan pernyataan tersebut penting kiranya untuk diungkap sejauh 

mana tingkat kesiapan guru TIK, khususnya dalam pembelajaran TIK di SMP se 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang bermanfaat bagi kalangan pendidikan terutama dalam proses 

belajar TIK. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah tingkat kesiapan guru TIK dalam pelaksanaan pembelajaran 

TIK di SMP  Negeri dan Swasta se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan guru TIK dalam pelaksanaan 

pembelajaran TIK di SMP Negeri dan Swasta se Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan masukan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan 

peranannya dalam meningkatkan kualitas pengajaran sehingga siswa akan 

semakin aktif dalam proses belajar mengajar. 

2. Sebagai masukan bagi dunia pendidikan yang mengarah pada peningkatan 

mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar yang bermutu. 

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

pedoman dalam meningkatkan dan memotivasi siswa dalam proses 

pembelajaran TIK. 

1.5 Penegasan Istilah 

Menghindari salah pengertian tentang judul penelitian ini dan untuk 

membatasi penelitian ini agar tidak meluas dan tetap pada pengertian yang 

dimaksud, maka perlu diberikan batasan konsep permasalahan. 

1. Kesiapan Guru 

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

Dalam hal ini diartikan sebagai upaya kesiapan guru yang dilakukan untuk 

melakukan suatu tindakan-tindakan persiapan dalam proses pembelajaran. 

2. Pembelajaran TIK 

Menurut (Darsono, 2002:24) Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke 

arah yang lebih baik. 
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Yang dimaksud pembelajaran TIK dalam pembelajaran ini adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran TIK. 

 

Maksud dari judul Kesiapan Guru TIK Dalam Pelaksanaan Pembelajaran TIK di 

SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah untuk mengetahui tingkat 

kesiapan guru TIKdalam kegiatan belajar mengajar TIK di SMP se Kecamatan 

Juwana Kabupaten Pati.  
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BAB 2 

   TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kesiapan pembelajaran terdiri dari perangkat pembelajaran,  bahan ajar, 

metode mengajar dan media pembelajaran. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran 

terdiri dari  membuka pembelajaran, proses pembelajaran dan menutup 

pembelajaran. Langkah-langkah tersebut dilakukan guru untuk mempermudah 

guru dalam menyampaikan materi karena urutan-urutan pembelajaran sudah 

terorganisir dengan baik sehingga yang direncanakan akan terlaksana dengan 

baik. 

2.1 Kesiapan Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar merupakan proses yang diatur sedemikian rupa 

menurut langkah-langkah tertentu, agar pelaksanaannya mencapai hasil yang 

diharapkan. Pengaturan ini dituangkan dalam bentuk kesiapan pembelajaran yang 

berkenaan dengan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan pada waktu 

melaksanakan pelajaran. Kesiapan pembelajaran dilakukan oleh guru sebelum 

mengajar. 

2.1.1 Perangkat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran artinya 

kompetensi yang menunjuk pada pembuatan yang bersifat rasional dan memenuhi 

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

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

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

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

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan silabus diserahkan 

sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu 

melakukannya. Oleh karena itu setiap satuan pendidikan harus diberi kebebasan 

dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan 

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

Prosedur pengembangan silabus menurut Mulyasa (2006:203) adalah 

sebagai berikut. 

1) Mengisi kolom identitas 

2) Mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan menganalisis standar 

kompetensi adalah urutan tidak harus sesuai dengan urutan yang ada dalam 

standar isi tapi berdasar hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan 

bahan, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam 

mata pelajaran, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar 

mata pelajaran. 

3) Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar 

Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar harus memperhatikan urutan 

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

kompetensi dasar dengan standar kompetensi. 

 

4) Mengidentifikasi materi standar 

Mengidentifikasi materi standar yang menunjang standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dengan mempertimbangkan tingkat pengembangan fisik 

peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, 

kedalaman dan keluasan materi, relavansi dengan kebutuhan peserta didik dan 

tuntutan lingkungan, alokasi waktu. 

5) Mengembangkan pengalaman belajar (standar proses) 

Pengalaman belajar mmerupakan kegiatan mental dan fisik yang dilakukan 

peserta didik dalam proses pembentukan kompetensi, dengan berinteraksi aktif 

dengan sumber belajar melalui pendekatan, metode dan media pembelajaran 

yang bervariasi. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu 

dikuasai oleh peserta didik.  

6) Merumuskan indikator keberhasilan 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang menunjukkan 

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

peserta didik dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik satuan 

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

operasional yang dapat diukur dan dapat diobservasi, sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian. 
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7) Menentukan penilaian (standar penilaian) 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 

indikator, dngan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun 

lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau 

produk, penggunaan portofolio dan penilaian diri. 

8) Alokasi waktu 

Alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar dilakukan dengan memperhatikan 

jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan 

mempertimbangkan kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan 

dan tingkat kepentingannya. 

9) Menentukan sumber belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan bahan yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan 

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

Penentuan sumber belajar berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, indikator kompetensi serta materi pokok dan kegiatan pembelajaran. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan 

prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 

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

RPP merupakan kompenen penting yang pengembangannya harus dilakukan 

secara professional. Dalam pengembangan RPP, guru diberi kebebasan untuk 
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mengubah, memodifikasi dan menyesuaikan silabus dengan kondisi sekolah dan 

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

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

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

identitas, (2) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang 

telah ditetapkan, (3) Menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta 

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

Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan 

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

materi standar berdasarkan materi pokok/pembelajaran yang terdapat dalam 

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

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

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

penilaian, lembar pengamatan, contoh soal dan teknik penskoran. 

 

2.1.2 Sumber Pembelajaran atau Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

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

Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh 

siswa untukmempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Dalam pengajaran tradisional, guru sering hanya menetapkan 

buku sebagai sumber balajar. Itupun biasanya terbatas hanya dari salah satu buku 
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saja. Dalam proses pengajaran yang dianggap modern sesuai tuntutan standar 

proses pendidikan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi informasi, maka sebaiknya guru memanfaatkan 

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

sumber tertentu saja akan membuat pengetahuan siswa terbatas dari satu sumber 

yang ditetapkan itu (Sanjaya, 2007:174). 

Keberhasilan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran tergantung 

pada wawasan, pengetahuan, pemahaman dan tingkat kreativitasnya dalam 

mengelola bahan ajar. Semakin lengkap bahan yang dikumpulkan dan semakin 

luas wawasan dan pemahaman guru terhadap materi tersebut maka akan semakin 

baik pembelajaran yang dilaksanakan. Bahan yang sudah terkumpul selanjutnya 

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

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

selanjutnya perlu mempelajari secara cermat dan mendalam tentang isi bahan ajar 

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

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

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

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

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

(5) Multi Media, seperti komputer, internet. 
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2.1.3 Metode Pengajaran 

Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu 

peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses mengajar dan 

belajar. Dengan metode ini diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain terciptalah interaksi 

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

sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi 

ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan guru. Oleh 

karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan 

kegiatan belajar siswa (Sudjana, 2005:76). 

Perkembangan mental peserta didik di sekolah antara lain meliputi 

kemampuan untuk bekerja secara abstraksi menuju konseptual. Implikasinya pada 

pembelajaran harus memberikan pengalaman yang bervariasi dengan metode yang 

efektif dan bervariasi. Penggunaan metode yang tepat akan turut menentukan 

efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran perlu dilakukan dengan 

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

menekankan pada interaksi peserta didik. Penggunaan metode yang bervariasi 

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

2008:107). 

Metode mengajar yang tepat dan dilaksanakan secara benar dapat membantu 

siswa memahami materi pelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

mengajar yang diterapkan guru dipengaruhi oleh:1) tujuan pembelajaran, 2) 
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karakteristik siswa, 3) situasi belajar mengajar, 4) fasilitas, 5) materi, 6) guru dan 

kemampuannya. Keberhasilan guru tertentu menerapkan metode mengajar 

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

2005:152).  

Berikut ini adalah macam – macam metode mengajar menurut Djamarah 

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

demonstrasi, eksperimen. 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa  dihadapkan 

suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat 

problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

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

bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan 

belajar,  metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

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

dari siswa kepada guru. Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan 

pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa syatu proses, 

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

tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Metode eksperimen 

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

dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. 
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Merencanakan metode mengajar yang akan dilaksanakan guru memang 

harus teliti karena masing-masing metode tersebut mempunyai keunggulan-

keunggulan sendiri sehingga guru harus jeli memilihnya. 

 

2.1.4 Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Sugandi, 

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

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan 

sangat membantu keefektifan proses pebelajaran dan penyampaian pesan dan isi 

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

Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap 

kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk 

mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan 

demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa.  

Hal ini perlu ditekankan sebab sering media dipersiapkan hanya dilihat dari 

sudut kepentingan guru (Sanjaya, 2007:173). 

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

antara lain: Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, bahan pengajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, metode mengajar akan lebih 
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bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

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

melakukan, mendemonstrasikan. Contoh sederhana, guru akan mengajarkan 

masalah kepadatan penduduk kota. Guru dapat menggunakan berbagai media 

pembelajaran antara lain gambar atau foto kota yang padat penduduknya beserta 

permasalahannya. Gambar atau foto tersebut akan lebih menarik bagi siswa 

dibandingkan cerita guru tentang padatnya penduduk kota tersebut. Kemudian 

guru menyajikan suatu grafik pertumbuhan penduduk kota tersebut dari tahun ke 

tahun, sehingga dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap pertumbuhan 

penduduk. 

 Kriteria-kriteria pemilihan media pembelajaran adalah ketepatannya dengan 

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

instruksional yang telah ditetapkan, dukungan terhadap isi bahan pelajaran 

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

media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh atau memungkinkan untuk 

dibuat sendiri oleh guru, ketrampilan guru dalam menggunakannya dalam proses 

belajar mengajar, tersedia waktu untuk menggunakannya dan sesuai dengan taraf 

berpikir siswa, memilih media pembelaajaran harus sesuai dengan taraf berpikir 

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

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

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar 

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

dan semua itu tidak akan lepas dari pengaruh interaksi antara proses belajar 
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mengajar dengan lingkuangan belajar itu sendiri. Penggunaan media pembelajaran 

di dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan karena dengan mengunakan 

indra ganda dapat memberi keuntungan yang lebih bagi siswa sehingga siswa 

dapat meningkatkan perhatian dan motivasi belajar.  

Guru harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pembelajaran yang meliputi media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar, fungsi media dalam rangka mencapai 

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

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

pemilihan dan penggunaan media pambelajaran, berbagai jenis atau alat dan 

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

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

Media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu media visual 

yang dilihat; filmstrip, trasparasi, chart, diagram, grafik, , media audifit; hanya 

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

dan televisi, media benda-benda tiga dimensi; bak pasir, dan dramatisasi; 

panthomin, sosioderama dan demonstrasi. 

2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran terdiri dari tiga bagian yaitu membuka pembelajaran, proses 

pembelajaran dan menutup pembelajaran yang dirumuskan oleh guru untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi karena urutan-urutan 

pembelajaran sudah terorganisir dengan baik sehingga yang direncanakan akan 

terlaksana dengan baik. 
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2.2.1 Membuka Pembelajaran 

Kegiatan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari (Abimanyu, 1984:2). Membuka 

pelajaran ini biasanya dilakukan bukan hanya pada tiap awal pelajaran tapi juga 

pada tiap penggal pelajaran atau tiap awal sub pokok bahasan. 

Membuka pelajara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal, 

agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan disajikan 

(Mulyasa,  2008:84). 

Guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar harus mempunyai kompetensi 

yang cukup tinggi supaya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Mendidik dan 

mengajar pada dasarnya adalah menyediakan kondisi yang seoptimal mungkin 

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

mengkondisikan siswa serta kelasnya supaya dapat menciptakan situasi yang 

seoptimal mungkin bagi terjadinya proses belajar mengajar yang berkaitan erat 

dengan peningkatan mutu pendidikan karena apabila kondisi yang ada dapat 

memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar secara maksimal maka materi 

yang diserap siswa akan maksimal juga. 

Beberapa hal yang harus dilakukan guru supaya bisa membuka pelajaran 

dengan baik yaitu menarik perhatian siswa, menimbulakan motivasi dan membuat 

kaitan. 
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a. Menarik perhatian siswa 

Banyak cara yang dapat dilakukan guru untuk menarik perhatian peserta 

didik terhadap pelajaran yang akan disajikannya. Antara lain dapat dilakukan 

melalui gaya mengajar guru, menggunakan media dan sumber belajar yang 

bervariasi dan menggunakan pola interaksi belajar mengajar yang bervariasi 

antara lain 1) guru menerangkan dan mengajukan pertanyaan, siswa 

mendengarkan dan menjawab pertanyaan, 2) guru beremonstrasi, siswa 

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

2005:186). 

Memilih cara untuk membuat siswa memperhatikan pelajaran haruslah 

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

menimbulkan motivasi pada siswa merupakan langkah yang dapat mempermudah 

dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

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

masih ada sebagian guru yang masih kurang pengetahuannya dalam menarik 

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

berusaha menarik perhatian siswa agar siswa lebih fokus pada pelajaran. 

 

b. Menimbulkan motivasi 

Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan, ada beberapa macam motivasi 

berdasarkan sifatnya adalah (1) motivasi internal adalah motivasi yang timbul dari 
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diri sendiri karena menyadari bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi dirinya 

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

timbul dari luar ( Mappa, 1983:24). 

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

harus dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi peserta didik, yaitu. 

1) Kehangatan dan semangat 

Guru hendaknya memiliki sikap yang ramah, penuh semangat dan hangat 

dalam berinteraksi dengan peserta didik. Sikap demikian akan membangkitkan 

motivasi belajar, rasa senang dan semangat peserta didik. 

2) Membangkitkan rasa ingin tahu 

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

melakukan berbagai tindakan, antara lain bercerita, yang menimbulkan rasa 

pertanyaan dan penasaran, mendemonstrasikan suatu peristiwa kemudian 

memberi kesempatan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. 

3) Mengemukakan ide yang bertentangan 

Ide dan pertanyaan yang dikemukakan perlu disesuaikan dengan tingkat kelas. 

4) Memperhatikan minat belajar peserta didik 

Agar proses pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar, maka apa 

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

didik memiliki perbedaan individual. 

Motivasi berdasarkan latar belakangnya dibedakan menjadi dua yaitu (1) 

motivasi primer adalah motivasi bawaan yang setiap manusia  memilikinya tanpa 

perlu harus dipelajari, (2) motivasi sekunder adalah motivasi yang dibentuk dari 
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lingkungannya sehingga motivasi ini perlu dipelajari (Darsono, 2000:62). Cara 

yang dapat dilakukan guru dalam memotivasi siswa adalah kebermaknaan yaitu 

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

yaitu materi akan mudah diserap siswa apabila guru mengajarkannya dalam 

bentuk tingkah laku model, komunikasi terbuka yaitu penyajian materi dengan 

terstruktur (Hamalik, 2003:157). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

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

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

motivasi ketika pembelajaran akan berlangsung. 

c. Membuat kaitan 

Untuk membuat kaitan dalam membuka pelajaran, guru dapat melakukannya 

dengan menghubungkan antara materi yang akan disampaikan dengan materi yang 

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

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

pertanyaan apersepsi, mengulas sepintas garis besar isi pelajaran yang telah lalu, 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan peserta didik dan 

menghubungkan bahan pelajaran yang sejenis dan berurutan (Mulyasa, 2008:87-

88). 

Untuk dapat membuat siswa siap melaksanakan proses pelajaran maka guru 

harus dapat membuka pelajaran dengan baik. Membuka pelajaran dalam proses 

pembelajaran bertujuan untuk mempersiapkan siswa supaya siswa siap menerima 

materi yang dilakukan dalam kegiatan inti dalam proses pembelajaran, jadi 
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apabila kegiatan membuka pelajaran dilakukan dengan baik maka siswa siap 

menerima materi yang akan disampaikan guru.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

Dalam mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, guru 

SMP termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru SMP 

memiliki pengetahuan yang baik dalam membuat hubungan antara materi yang 

baru dengan pengalaman-pengalaman siswa. 

 

2.2.2 Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran terdiri dari menyampaikan materi pelajaran, memberi 

penguatan, mengajukan pertanyaan, interaksi belajar mengajar dan pengelolaan 

kelas. 

 

a. Menyampaikan materi pelajaran 

Kegiatan inti pembelajaran guru menyampaikan materi kepada siswa sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Bahan  atau materi yang diberikan kepada siswa 

sesuai dengan kurikulum, secara umum sifat bahan pelajaran dapat dibedakan 

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

hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan materi pelajaran yaitu bahan harus 

sesuai dengan harus menunjang tercapainya tujuan, bahan yang ditulis dalam 

rencana pengajaran hanya garis besarnya saja, urutan bahan pengajaran 

hendaknya berkesinambungan dan bahan disusun dari yang sederhana menuju 

yang komplek (Suryosubroto, 2002:42). 
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 Materi pelajaran merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran 

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

dalam memilih materi pelajaran yaitu tujuan instruksional, materi pelajaran 

supaya terjabar, relevan dengan kebutuhan siswa, kesesuaiaan dengan kondisi 

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

dalam ruang lingkup dan bersumber dari buku sumber. 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

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

dalam menyampaikan materi pelajaran. Penyampaian materi pelajaran merupakan 

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

akan membawa dampak yang positif terhadap ketuntasan belajar siswa.  

 

b. Memberi penguatan 

Penguatan adalah respon terhadap perilaku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan terulangnya kembali perilaku itu. Pemberian penguatan ini terlihat 

sederhana dalam proses belajar mengajar, namun dalam kenyataannya jarang guru 

yang menerapkan dengan berbagai variasi. Jarangnya penerapan ini karena 

kurangnya dilandasi oleh pengakuan atas prestasi subyek didik yang 

ditampilkannya. Oleh karena itu keberhasilan subyek didik dipengaruhi banyak 

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

dan sebagainya (Soetopo, 2005:192). 

Penguatan dapat ditujukan kepada pribadi tertentu, kelompok tertentu 

maupun kepada kelas secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya penguatan harus 
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dilakukan dengan segera dan bervariasi. Hal yang harus diperhatikan guru dalam 

memberi penguatan antara lain harus diberikan dengan sungguh-sungguh, 

memiliki makna yang sesuai dengan kompetensi, hindarkan respon negatif dan 

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

Pola dasar pemberian penguatan adalah pola berkesinambungan dan pola 

sebagian-sebagian. Penguatan yang berkesinambungan adalah penguatan yang 

seratus persen dibutuhkan bagi tingkah laku kelas tertentu.  

Sedangkan penguatan yang sebagian-sebagian adalah penguatan yang diberikan 

terhadap suatu respon tertentu tetapi tidak keseluruhan. Pola dan frekuensi 

pemberian penguatan akan berhubungan dengan kenutuhan individu, kepentingan, 

tingkah laku dan kemampuan yang semuanya merupakan prinsip-prinsip yang 

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

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. 

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

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

memberi penguatan. 

 

c. Mengajukan pertanyaan 

Ketrampilan bertanya sengat perlu dikuasai guru untuk menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir dalam setiap tahap 

pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan 

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

2008:70). 
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Katrampilan dasar bertanya perlu dikuasai guru karena telah mengakarnya 

kecenderungan mengajar dengan ceramah, kehidupan siswa di keluarga yang 

tidak menopang kemampuan mengajukan pendaoat, penggalakan cara belajar 

siswa aktif dan adanya pandangan salah bahwa pertanyaan hanya untuk 

mengevaluasi (Soetopo, 2005:188). 

Pemberian waktu dalam mengajukan pertanyaan memberi arti tambahan dan 

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

setelah guru bertanya dan setelah siswa memberi jawaban dari pertanyaan yang 

kompleks. Siswa memerlukan waktu berpikir agar jawaban tepat dan efektif. 

Pemberian waktu setelah respon siswa akan meningkatkan refleksi jawaban, dapat 

mengembangkan jawaban lebih lanjut dan jawaban lebih teliti. Pemberian waktu 

ini juga bermanfaat untuk guru karena dapat mempersiapkan pertanyaan 

berikutnya (Djamarah, 2005:117). 

Daya serap siswa dalam pembelajaran perlu diketahui. Salah satu teknik 

yang sering digunakan guru adalah memberikan pertanyaan. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007. Menunjukkan 

bahwa guru SMP termasuk dalam kategori sangat tinggi dalam mengajukan 

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

dalam mengajukan pertanyaan sebagai alat evaluasi. 

 

d. Interaksi belajar mengajar 

Interaksi belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bersifat interaktif dari 

berbagai komponen untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran yang 
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telah ditetapkan dalam perencanaan pengajaran. Proses interaksi ini merupakan 

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

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

adalah media. Dengan demikian, interaksi belajar mengajar dapat didefinisikan 

sebagai pendekatan khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran (Aqib dan 

Rohmanto, 2007:58). 

Guru di dalam interaksi belajar memegang kendali utama untuk keberhasilan 

tercapainya tujuan. Oleh karena itu, guru harus memiliki ketrampilan mengajar, 

mengelola tahapan pembelajaran, memanfaatkan metode yang tersedia, 

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

Siswa di dalam interaksi belajar mengajar adalah subyek yang akan 

mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk hasil belajar. Setiap siswa memiliki 

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

mengajar di lingkungan sekolah harus disesuaikan dengan tingkatan usia anak 

didik (Aqib dan Rohmanto, 2007:62). 

Hubungan yang terjalin antara siswa dengan guru lebih harmonis, terbuka 

akan tumbuh motivasi dan lebih mudah dalam menyerap materi yang disampaikan 

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

guru SMP dalam menciptakan interaksi belajar mengajar tergolong tinggi. 
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e. Pengelolaan kelas 

Pengelolaan kelas merupakan ketrampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses interaksi edukatif. Suatu kondisi belajar yang optimal 

dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta 

mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi 

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

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah 

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

hal positif, penanaman disiplin diri (Mulyasa, 2008:91). 

Pengelolaan kelas merupakan usaha guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi yang optimal dan untuk mengembalikan kondisi yang optimal 

apabila terdapat gangguan dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007 

menunjukkan bahwa guru SMP dalam pengelolaan kelas termasuk kategori tinggi. 

Hal ini dikarenakan pengelolaan kelas merupakan ketrampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan ketrampilan untuk 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam 

proses belajar mengajar.  
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2.2.3 Menutup Pembelajaran 

Menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengetahui pencapaiaan tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi 

yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Menutup 

pembelajaran perlu dilakukan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang 

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

Kegiatan inti pembelajaran merupakan kegiatan dimana guru menyampaikan 

materi pelajaran, setelah guru merencanakan kegiatan inti selanjutnya guru 

merencanakan kegiatan akhir  atau menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran 

dilakukan pada setiap penggal pelajaran atau pada akhir jam pelajaran dengan 

tujuan supaya siswa mendapat pemahaman yang utuh tentang materi pelajaran. 

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

meninjau kembali materi dan mengevaluasi atau penilaian kelas (Abimanyu, 

1984:9) 

Berdasarkan uraian di atas kegiatan menutup pembelajaran merupakan 

kegiatan meninjau kembali materi dan kegiatan mengevaluasi yang dilakukan 

guru dalam setiap pembelajaran untuk mengetahui sampai dimana siswa dapat 

menyerap materi setelah pembelajaran berlangsung. 

 

a. Meninjau kembali materi 

Meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan dapat dilakukan dengan 

cara merangkum inti pelajaran atau menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada 

tujuan yang telah dirumuskan. Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan pokok-
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pokok materi yang telah disajikan. Kegiatan merangkum dan menarik kesimpulan 

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

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

Guru meninjau apakah materi pelajaran pada hari itu telah dikuasai oleh 

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

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

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

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Suhermanto tahun 2007 

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

tergolong tinggi. Meninjau kembali materi dilakukan guru untuk mengetahui 

apakah pembelajaran yang dilakukan telah dikuasai siswa atau belum, dalam 

meninjau kembali terdapat dua cara yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat 

ringkasan. Pada dasarnya merangkum inti dilakukan oleh guru dalam setiap 

penggal pelajaran setelah guru menjelaskan pokok bahasan tertentu sehingga 

siswa lebih paham tentang materi yang disampaikan, membuat ringkasan dapat 

dilakukan oleh guru atau siswa. 

 

b. Mengevaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran yang 

dilakukan dan untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan 

dapat dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Hasil evaluasi dapat 

digunakan untuk berbagai kepentingan, untuk memberikan penilaian terhadap 
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peserta didik dan juga sebagai balikan untuk memperbaiki program pembelajaran 

(Mulyasa, 2008:88). 

Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk mendemonstrasikan ketrampilan, 

mengaplikasikan ide baru pada situasi lain, mengekspresikan pendapat siswa dan 

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

Kegiatan lain dalam menutup pembelajaran adalah mengevaluasi yang 

digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan secara 

utuh  tentang konsep yang diajarkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Suhermanto tahun 2007 diperoleh gambaran bahwa guru SMP dalam 

mengevaluasi termasuk dalam kategori tinggi. 

2.3 Mata Pelajaran TIK 

Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan 

tingkah laku. TIK merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang Teknologi 

Informasi (TI) seperti yang didefinisikan dalam Information Technology 

Association of America (ITAA) adalah studi, perancangan, lapangan, dukungan 

atau manajemen sistem informasi berbasis computer, khususnya perangkat lunak 

aplikasi dan perangkat keras komputer. 

 

2.3.1 Pengertian Mata Pelajaran TIK 

 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan perluasan dari TI 

dengan menggabungkan konsep Teknologi Komunikasi dalam Teknologi 

Informasi. Hal ini disebabkan oleh begitu kuatnya keterikatan antara Teknologi 

Informasi dengan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi 
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mempunyai pengertian dari dua aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi 

Komunikasi. Teknologi Informasi, mempunyai pengertian luas yang meliputi 

segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, 

manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi Komunikasi mempunyai 

pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak 

terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala aspek yang terkait 

dengan manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media 

menggunakan teknologi tertentu. Salah satu peralatan TIK yang sangat diperlukan 

dalam berbagai bidang antara lain komputer. 

Karakteristik mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK adalah 

sebagai berikut : 

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan kajian secara terpadu 

tentang data, informasi, pengolahan dan metode penyampainnya. 

Keterpaduan berarti masing-masing komponen saling terkait bukan 

merupakan bagian yang terpisah-pisah atau parsial 

2. Materi Teknologi Informasi dan komunikasi berupa tema-tema esensial, 

aktual dan global yang berkembang dalam kemajuan teknologi masa kini, 

sehingga mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan 

pelajaran yang dapat mewarnai perkembangan perilaku dalam kehidupan. 
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3. Tema-tema esensial dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi 

merupakan perpaduan dari cabang-cabang ilmu komputer, matematik, 

teknik elektro, teknik elektronika, telekomunikasi, sibernetika dan 

informatika itu sendiri. 

 Tema-tema esensial tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok akan 

informasi sebagai ciri abad 21 seperti pengolah kata, spreadsheet, 

presentasi, basis data, internet dan e-mail. Tema-tema esensial tersebut 

terkait dengan asfek kehidupan sehari-hari. 

 Penerapan dan pengembangan kurikulum mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah adalah salah satu langkah strategis 

dalam menyongsong masa depan pendidikan Indonesia. Hal ini sesuai dengan 

kebijakan yang ada di dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 

2005-2009. Kurikulum masa depan TIK bukan sekedar mengikuti trend global 

melainkan merupakan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses 

dan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. 

Selain itu, bukan hanya bahan kajian saja yang harus dikuasai oleh siswa tetapi 

juga kompetensi untuk menggali, menyeleksi, mengolah dan menginformasikan 

bahan kajian yang telah diperoleh meskipun telah menyelesaikan pendidikannya. 

Dengan demikian, siswa memiliki bekal berupa potensi untuk belajar sepanjang 

hayat serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Salah satu fasilitas 

untuk menunjang kompetensi tersebut siswa perlu dikenalkan dengan mata 
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pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berfungsi sebagai 

bahan maupun media pembelajaran. 
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BAB  3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

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

Populasi dalam penelitian ini berada di SMP se Kecamatan Juwana Kabupaten 

Pati. Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua guru TIK SMP se 

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Persebaran populasi secara terperinci dapat 

dilihat sebagai berikut. 

Tabel 1. Daftar Populasi Penelitian 

No Nama Sekolah Guru TIK 

1 SMP N 1 Juwana 2 

2 SMP N 2 Juwana 2 

3 SMP N 3 Juwana 2 

4 SMP I Juwana 1 

5 SMP K Juwana 1 

 Jumlah 8 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Tahun 2010 
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3.2 Sampel  

Pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari 

suatu obyek, dengan cara mengamati sebagian dari populasi. Mengenai besar 

kecilnya populasi yang dijadikan sampel sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak 

berapa persen yang harus diambil dari populasi. 

Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel harus 

representative dalam arti mewakili populasi. Untuk mengambil sampel secara 

representative dilaksankan dengan teknik tertentu. Apabila subyek kurang dari 

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

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

Berdasarkan pendapat di atas sampel yang diambil menggunakan total 

sampling atau diambil seluruhnya dari populasi yang ada dengan jumlah 8 orang 

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

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

sampel penelitian. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian, Arikunto (2002:94) berpendapat bahwa variabel sebagai sebuah 

konsep, sedangkan (Sutrisno Hadi, 2002:94) mendefinisikan variabel sebagai 

gejala yang bervariasi. Bertitik tolak dari judul yang diajukan dalam penelitian 

maka variabel yang diajukan adalah kesiapan pembelajaran TIK dan pelaksanaan 

pembelajaran TIK dengan faktor sebagai berikut. 
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3.3.1 Kemampuan Merencanakan Pembelajaran 

Terdiri dari subvariabel sebagai berikut. 

1).  Menentukan bahan perbaikan pembelajaran dan merumuskan 

tujuan/indicator 

Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum dan masalah yang diperbaiki. Kurikulum yang dimaksud 

adalah silabus atau GBPP yang berlaku di sekolah. 

2).  Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media  

       (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar. 

Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan deskriptor-deskriptor 

berikut. 

a. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) yang sesuai dengan 

kurikulum dan permasalahan yang diatasi. 

b. Sistematika materi. 

c. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

d. Kemutakhiran (sesuai dengan perkembangan terakhir dalam 

bidangnya). 

3).  Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran 

Kegiatan belajar dapat berupa mendengarkan penjelasan guru, 

observasi, belajar kelompok, melakukan percobaan, membaca, dan 

sebagainya. Penggunaan lebih dari satu jenis kegiatan belajar sangat 
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diharapkan dengan maksud agar perbedaan individual siswa dapat 

dilayani dan kebosanan siswa dapat dihindari. 

Kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang hendaknya : 

a. Sesuai dengan tujuan/indikator, 

b. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

c. Sesuai dengan perkembangan anak,  

d. Sesuai dengan waktu yang tersedia, 

e. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang 

tersedia, 

f. Bervariasi, 

g. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring, serta 

h. Memungkinkan keterlibatan siswa. 

 

4).  Merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran 

Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan dan 

pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat, duduk, perabot, dan alat 

pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan kegiatan perbaikan 

pembelajaran yang dirancang. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut ini. 

a. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

perkembangan siswa. 

b. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan. 



39 

 

 

 

c. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan waktu. 

d. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan lingkungan. 

5). Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian perbaikan    

pembelajaran 

Prosedur penilaian meliputi: 

- Penilaian awal, 

- Penilaian tengah (dalam proses), dan 

- Penilaian akhir 

              Jenis penilaian meliputi: 

- Tes lisan, 

- Tes tertulis, dan 

- Tes perbuatan. 

Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan lembar 

observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa kunci jawaban yang 

benar atau rambu-rambu jawaban. 

6). Kebersihan dan kerapian rencana perbaikan pembelajaran dapat dilihat 

dari penampilan fisik rencana perbaikan pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor berikut. 

a. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

b. Tidak banyak coretan. 

c. Bentuk tulisan ajeg (konsisten). 

d. Ilustrasi tepat dan menarik. 

Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana perbaikan pembelajaran 

hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis yang baik. 
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 Untuk menilai butir ini diperhatikan descriptor berikut. 

 

a. Bahasa komunikatif. 

b. Pilihan kata tepat. 

c. Struktur kalimat baku. 

d. Cara penulisan kalimat sesuai dengan EYD. 

 

3.3.2 Kemampuan Pelaksanaan pembelajaran 

1).  Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

fasilitas pembelajaran dan sumber belajar yang dimanfaatkan guru 

dalam kelas 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran  

b. Fasilitas yang diperlukan tersedia. 

c. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

d. Fasilitas dan sumber belajar mudah dimanfaatkan. 

Fasilitas Pembelajaran terdiri dari 

a. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

b. Kehadiran siswa. 

c. Kebersihan serta kerapian perabot kelas dan pakaian siswa. 

d. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 
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2).  Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran sesuaian antara 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, perubahan 

situasi, dan lingkungan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran sesuai dengan tujuan dan atau hakikat materi 

pembelajaran. 

b. Pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. 

c. Pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat mengendalikan 

pelajaran, perhatian siswa terfokus pada pelajaran, disiplin kelas 

terpelihara). 

d. Pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan belajar (ruang, 

perabotan, perubahan situasi dan sebagainya). 

3).  Mengelola interaksi kelas 

memusatkan perhatian pada prosedur dan cara yang digunakan 

guru dalam mempersiapkan, menarik minat, dan mendorong siswa untuk 

berpartisipasi dalam pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut. 

a. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau pengetahuan 

yang sudah diperolehnya. 

b. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka yang 

mampu menggali reaksi siswa. 
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d. Merespons/menanggapi secara positif siswa yang berpartisipasi. 

4). Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar. 

Guru harus bersikap ramah, hangat, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

a. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

b. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang berperilaku 

kurang sopan. 

c. Menggunakan kata-kata sopan dalm menegur siswa. 

d. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antarsiswa maupun 

antara guru dengan siswa. 

 

5). Mendemonstrasikan Kemampuan Khusus dalam perbaikan pembelajaran 

mata pelajaran tertentu (TIK). 

            Materi pembelajaran TIK meliputi empat aspek yaitu: 

                       a.Pembahasan 

                       b.Pemahaman  

                       c.Pengunaan media 

                       d.Apresiasi media 

 Guru harus Menerapkan metode dan media pembelajaran yang tepat . 

a. Menggunakan satu metode dan media pembelajaran 

b. Menggunakan metode dan media yang tepat untuk membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran TIK  
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c. Menyebutkan sumber-sumber belajar termasuk media yang 

membantu siswa mendalami konsep pendidikan TIK 

d. Mengelola keseluruhan proses pembelajaran pendidikan TIK 

6). Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan mendapatkan 

balikan mengenai tahap pencapaian tujuan selama proses pembelajaran. 

Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

7). Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Kesan umum pelaksanaan pembelajaran mengacu kepada tingkat 

keberhasilan guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan proses pembelajaran.  

 

Guru dikatakan berhasil apabila sudah sesuai dengan butir-butir berikut 

a. Pembelajaran lancar. 

b. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

c. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

d. Mengarah pada terbentuknya dampak pengiring (misalnya ada 

kesempatan bagi siswa untuk dapat  bekerja sama, bertanggung jawab, 

tenggang rasa). 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan penelitian adalah merumuskan alat pengumpul data yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti.  Merumuskan alat pengumpulan data 

berkenaan dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Metode Dokumentasi 

Menurut ( Arikunto, 2002:200). Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip nilai, buku, surat 

kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya  

2. Metode Observasi 

        Observasi merupakan kegiatan memperhatikan dengan akurat, mencatat 

fenomena yang muncul dan mengamati fenomena yang muncul dan 

mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. 

Keunggulan Observsi : 

 Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks yang akan diteliti 

 Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, beropreantasi pada 

pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati permasalahan 

secara induktif. 

 Dengan berada di lapangan nyata, kecenderungan untuk dipengaruhi 

berbagai konseptualisasi tentang topik yang diamati menjadi berkurang. 

 Mendapatkan informasi yang tidak disadari oleh subjek peneltiian 

 Mendapatkan data-data yang tidak terungkap melalui wawancara 
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Jenis – Jenis Observasi  

a. Observasi Partisipan : Observer turut ambil bagian dalam kehidupan observee. 

b. Observasi Quasi Partisipan : Observer ikut dalam sebagian kegiatan observee. 

c. Observasi Non Partisipan : Observer hanya sebagai pengamat, tidak turut 

dalam kehidupan observee. 

d. Observasi Sistematik : disebut observasi berkerangka/structured observation. 

Yaitu terdapat kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah 

dikategorisasikan terlebih dahulu. 

e. Observasi Non Sistematik : disebut juga unstructured observation. Yaitu 

kerangka yang memuat faktor-faktor perilaku yang akan diobservasi tidak 

dikategorisasikan.  

f. Observasi Langsung atau Direct Observation : Observer langsung mengamati 

perilaku observe 

g. Observasi Tidak Langsung atau Indirect Observation : Observer mengamati 

perilaku observee secara tidak langsung, seperti lewat rekaman atau foto yang 

dibuat orang lain.  

          Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung dengan alat 

pencatat observasi APKG dalam bentuk skala penilaian (Rating Scale).APKG 

merupakan lembar observasi yang merupakan instrument yang menuntut 

kemampuan guru untuk mempertimbangkan secara langsung dari pemakainya 

untuk membantu menyimpulkan.APKG di bagi menjadi 2,yaitu APKG 1 dan 

APKG 2,APKG 1 yaitu untuk menilai guru dalam merencanakan pembelajaran 

sedangkan APKG 2 yaitu untuk menilai kesiapan guru dalam pelaksanaan 
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pembelajaran. APKG bermanfaat untuk menilai kemampuan guru dan sebagai 

acuan dalam pendidikan dan pembinaan guru,dan juga untuk memperoleh 

gambaran kemampuan guru melalui skor skala nilai yang di peroleh. Alasan 

peneliti menggunakan observasi secara langsung dengan APKG karena peneliti 

ingin memeperoleh data secara langsung dari subjek penelitian melalui aspek 

yang diamati, observasi juga lebih tepat untuk menilai Kesiapan guru dalam 

proses pembelajaran di kelas. Peneliti menggunakan alat pencatat observasi 

dengan teknik skala penilaian (Rating Scale) yaitu nilai maksimal mencerminkan 

kemampuan ideal guru, karena peneliti dalam membuat penilaian berdasarkan 

deskriptor-deskriptor dari indicator yang diamati dengan cara memberi tanda (V) 

pada kolom penilaian yang telah dibuat skala penilaiannya apabila indikator ada. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut (Arikunto, 2002:126)  Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen yang digunakan untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini berupa APKG, APKG ini diperoleh dari 

Buku Alat Penilaian Kesiapan Guru penerbit UT. 

Metode observasi menggunakan APKG adalah observasi langsung yaitu 

lembar APKG di tujukan langsung kepada guru pada saat proses belajar mengajar. 

Data yang diperoleh dari lembar APKG  itu berupa skor. 

 



47 

 

 

 

3.6 Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikutnya adalah 

mengadakan analisis terhadap semua data yang telah dikumpulkan. Analisis data 

adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat 

memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk dapat 

menjawab permasalahn yang telah dirumuskan. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif persentase. Dalam 

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

indikator atau subindikator dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya 

sehingga akan diperoleh persentase skor. Dari diskriptip inilah selanjutnya 

dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya.  

Penelitian deskripsi dengan data kuantitatif yang berwujud angka-angka 

hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan cara membuat tabel 

berisi klasifikasi variabel beserta indikator sehingga merupakan satu susunan  

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

yang diperoleh, untuk lebih lanjut diproses menjadi perhitungan pengambilan 

kesimpulan  atau untuk kepentingan visualisasi data. 

 

Langkah-langkah analisis data dalan penelitian ini adalah. 

a) Mengecek kelengkapan data. 

b) Menyusun tabulasi data kemudian memasukan jawaban sesuai skornya ke 

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

jawaban. 
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Tabel 2. Tingkat Skor 

No Pilihan Skor 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Sumber: Arikunto (2002:215) 

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

kategori masing-masing, kemudian menjumlahkan skor per subvariabel dan 

seluruhnya. Setelah skor tersebut dijumlahkan baik per subvariabel, indikator 

maupun sub indikator untuk setiap pertanyaan maupun secara keseluruhan, 

kemudian dicari persentase masing-masing dengan memasukan jumlah skor 

tersebut kedalam rumus persentase sebagai berikut. 

Presentase Skor (%) = %100x
N

n
 

Dimana: n: skor empirik/skor yang diperoleh 

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

Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kriteria 

persentase untuk ditarik kesimpulan. 

 

Interval Persen Kriteria 

84% - 100% Sangat Baik 

68% - 84% Baik 

52% - 68% Cukup 

36% -52 % Tidak baik 

≤ 36 % Sangat tidak baik 
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BAB  4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskriptif Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai deskripsi data masing-masing 

variabel penelitian yaitu kemampuan merencanakan pembelajaran (X1) dan 

kemampuan melaksanakan pembelajaran (X2). 

 

4.1.1 Kemampuan Merencanakan Pembelajaran 

Pada variabel deskriptif kemampuan merencanakan pembelajaran, 

penilaian dilakukan dengan 6 indikator diantaranya adalah menentukan bahan 

perbaikan pembelajaran, mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

merencanakan skenario perbaikan pembelajaran, merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran, merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian 

perbaikan pembelajaran, dan menampilkan dokumen rencana perbaikan 

pembelajaran. Berikut adalah tabel deskriptif kemampuan merencanakan 

pembelajaran. 

Tabel 4.1 Distribusi variabel kemampuan merencanakan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% 
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat kemampuan merencanakan pembelajaran sebagai berikut. 2 guru 

(25%) memiliki tingkat kemampuan merencanakan pembelajaran dengan kriteria 

sangat baik, 4 guru (50%) memiliki tingkat kemampuan merencanakan 

pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat kemampuan 

merencanakan pembelajaran dengan kriteria tidak baik, dan tidak ada guru yang 

memiliki  tingkat kemampuan merencanakan pembelajaran dengan kriteria cukup 

baik dan sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat kemampuan merencanakan pembelajaran. 

diagram 1  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat kemampuan merencanakan 

pembelajaran 
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Untuk melihat tingkat kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran dapat dilihat pada table dibawah ini. 

 

Tabel 4.2 Tabel tingkat kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran . 

No Nama indikator 
Skor 

maksimal 

Skor 

yang 

diperoleh 

Persentase 

skor 
Kriteria 

1 Bahan perbaikan Pembelajaran 80 53 66.25% CB 

2 
Mengembangkan dan 

Mengorganisasikan Materi 
120 83 69.17% B 

3 
Merencanakan Skenario 

Perbaikan Pembelajaran 
200 140 70.00% B 

4 
Merancang Pengelolaan Kelas 

Perbaikan Pembelajaran 
80 58 72.50% B 

5 

Merencanakan Prosedur dan 

Menyiapkan Alat Penilaian 

Perbaikan Pembelajaran 

80 56 70.00% B 

6 
Menampilkan Dokumen Rencana 

Perbaikan Pembelajaran 
80 61 76.25% B 

Rata rata kemammpuan merencanakan 

pembelajar 
640 451 70.47% B 

 

 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel kemampuan merencanakan 

pembelajaran dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator kemampuan 

merencanakan pembelajaran berikut ini: 

4.1.1.1 Menentukan Bahan Perbaikan Pembelajaran dan Merumuskan 

Tujuan / Indikator Perbaikan Pembelajaran 

Gambaran tentang menentukan bahan perbaikan pembelajaran berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Distribusi menentukan bahan perbaikan pembelajaran 

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

66.25% 

68% - 84% Baik 2 25% 

52% - 68% Cukup 2 25% 

36% -52 % Tidak baik 1 13% 

≤ 36% Sangat tidak baik 1 13% 

Jumlah 8 100% CB 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat menentukan bahan perbaikan pembelajaran sebagai berikut. 2 guru 

(25%) memiliki tingkat menentukan bahan perbaikan pembelajaran dengan 

kriteria sangat baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat menentukan bahan perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat menentukan 

bahan perbaikan pembelajaran dengan kriteria cukup baik, 1 guru (13%) memiliki 

tingkat menentukan bahan perbaikan pembelajaran dengan kriteria tidak baik, 1 

guru (13%) memiliki tingkat menentukan bahan perbaikan pembelajaran dengan 

kriteria sangat tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam 

menentukan bahan perbaikan pembelajaran sebesar 66,25% dan termasuk dalam 

kategori cukup baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat menentukan bahan perbaikan pembelajaran. 
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diagram 2  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat menentukan bahan perbaikan 

pembelajaran 

 

 

4.1.1.2 Mengembangkan dan Mengorganisasikan Materi Media ( alat bantu 

pembelajaran), Sumber Belajar 

Gambaran tentang mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

69.17% 

 

68% - 84% Baik 3 38% 

52% - 68% Cukup 1 13% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat mengembangkan dan mengorganisasikan materi sebagai berikut. 2 

guru (25%) memiliki tingkat mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

dengan kriteria sangat baik, 3 guru (38%) memiliki tingkat mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi dengan kriteria baik, 1 guru (13%) memiliki tingkat 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi dengan kriteria cukup baik, 2 

guru (25%) memiliki tingkat mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

dengan kriteria tidak baik, dan tidak ada guru yang memiliki tingkat 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi dengan kriteria sangat tidak baik. 

Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi sebesar 69.17% dan termasuk dalam kategori baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat 

mengembangkan dan mengorganisasikan materi. 
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diagram 3  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi media dan sumber belajar

 

4.1.1.3 Merencanakan Skenario Perbaikan Pembelajaran 

Gambaran tentang merencanakan skenario perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi merencanakan skenario perbaikan pembelajaran 

Interval 

Persen 
Kriteria Frekuensi Persentasi 

 

Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25%  

 

70.00% 
68% - 84% Baik 3 38% 

52% - 68% Cukup 1 13% 

36% -52 % Tidak baik 1 13% 

≤ 36% Sangat tidak baik 1 13% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat merencanakan skenario perbaikan pembelajaran sebagai berikut.  
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2 guru (25%) memiliki tingkat merencanakan skenario perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria sangat baik, 3 guru (38%) memiliki tingkat 

merencanakan skenario perbaikan pembelajaran dengan kriteria baik, 1 guru 

(13%) memiliki tingkat merencanakan skenario perbaikan pembelajaran dengan 

kriteria cukup baik, 1 guru (13%) memiliki tingkat merencanakan skenario 

perbaikan pembelajaran dengan kriteria tidak baik, 1 guru (13%) memiliki tingkat 

merencanakan skenario perbaikan pembelajaran dengan kriteria sangat tidak baik. 

Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam merencanakan skenario 

perbaikan pembelajaran sebesar 70% dan termasuk dalam kategori baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat merencanakan 

skenario perbaikan pembelajaran. 

 

diagram 4  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat merencanakan skenario 

perbaikan pembelajaran 
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4.1.1.4 Merancang Pengelolaan Kelas Perbaikan Pembelajaran 

Gambaran tentang merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 Distribusi merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata rata 

84% - 100% Sangat Baik 1 13%  

 

72.50% 
68% - 84% Baik 5 63% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran sebagai 

berikut. 1 guru (13%) memiliki tingkat merancang pengelolaan kelas perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria sangat baik, 5 guru (63%) memiliki tingkat 

merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru 

(25%) memiliki tingkat merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran 

dengan kriteria tidak baik, dan tidak ada siswa yang memiliki tingkat merancang 

pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran dengan kriteria cukup baik dan sangat 

tidak baik. secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam merancang 

pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran sebesar 72.50% dan termasuk dalam 
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kategori baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang 

tingkat merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran. 

diagram 5  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

 

4.1.1.5 Merencanakan Prosedur , Jenis dan Menyiapkan Alat Penilaian 

Perbaikan Pembelajaran 

Gambaran tentang merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian 

perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian 

perbaikan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25%  

 

70.00% 
68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 0 0% 
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≤ 36% Sangat tidak baik 2 25% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian perbaikan 

pembelajaran sebagai berikut. 2 guru (25%) memiliki tingkat merencanakan 

prosedur dan menyiapkan alat penilaian perbaikan pembelajaran dengan kriteria 

sangat baik, 4 guru (50%) memiliki tingkat merencanakan prosedur dan 

menyiapkan alat penilaian perbaikan pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru 

(25%) memiliki tingkat merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian 

perbaikan pembelajaran dengan kriteria sangat tidak baik, dan tidak ada guru yang 

memiliki tingkat merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria cukup baik dan tidak baik.  

Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam merencanakan 

prosedur dan menyiapkan alat penilaian perbaikan pembelajaran sebesar 70% dan 

termasuk dalam kategori baik Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang tingkat merencanakan prosedur dan menyiapkan alat penilaian 

perbaikan pembelajaran. 

diagram 6  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat merencanakan prosedur dan 

menyiapkan alat penilaian perbaikan pembelajaran 
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4.1.1.6 Tampilan  Dokumen Rencana Perbaikan Pembelajaran 

Gambaran tentang menampilkan dokumen rencana perbaikan 

pembelajaran berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi menampilkan dokumen rencana perbaikan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25%  

 

 

76.25% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat menampilkan dokumen rencana perbaikan pembelajaran sebagai 

berikut. 2 guru (25%) memiliki tingkat menampilkan dokumen rencana perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria sangat baik, 4 guru (50%) memiliki tingkat 
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menampilkan dokumen rencana perbaikan pembelajaran dengan kriteria baik, 2 

guru (25%) memiliki tingkat menampilkan dokumen rencana perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria tidak baik, dan tidak ada siswa yang memiliki 

tingkat menampilkan dokumen rencana perbaikan pembelajaran dengan kriteria 

cukup baik dan sangat tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru 

dalam menampilkan dokumen rencana perbaikan pembelajaran sebesar 76.25% 

dan termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang tingkat menampilkan dokumen rencana perbaikan pembelajaran. 

diagram 7  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat menampilkan dokumen 

rencana perbaikan pembelajaran 

 

 

4.1.2 Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran 

Pada variabel deskriptif kemampuan melaksanakan pembelajaran, 

penilaian dilakukan dengan 7 indikator diantaranya adalah mengelola ruang dan 
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fasilitas pembelajaran, melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran, mengelola 

interaksi kelas, bersikap terbuka dan luwes, mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu, melaksanakan penilaian 

proses dan hasil belajar, dan kesan umum pelaksanaan pembelajaran. Berikut 

adalah tabel deskriptif kemampuan melaksanakan pembelajaran. 

Tabel 4.9 Distribusi variabel kemampuan melaksanakan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 1 13% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% 

 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat kemampuan melaksanakan pembelajaran sebagai berikut. 1 siswa 

(13%) memiliki tingkat kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan kriteria 

sangat baik, 4 guru (50%) memiliki tingkat kemampuan melaksanakan 

pembelajaran dengan kriteria baik, 1 guru (13%) memiliki tingkat kemampuan 

melaksanakan pembelajaran dengan kriteria cukup baik, 2 guru (25%) memiliki 

tingkat kemampuan melaksanakan pembelajaran dengan kriteria tidak baik dan 

tidak ada guru yang memiliki  tingkat kemampuan melaksanakan pembelajaran 

dengan kriteria sangat tidak baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram 

batang tentang tingkat kemampuan melaksanakan pembelajaran. 
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diagram 8  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat kemampuan melaksanakan 

pembelajaran 

 

Untuk lebih detailnya mengenai variabel kemampuan melaksanakan 

pembelajaran dapat dilihat dari deskripsi tiap-tiap indikator kemampuan 

melaksanakan pembelajaran berikut ini: 

Untuk melihat tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dapat dilihat pada table dibawah ini 

 

Tabel 4.10 Tabel tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran . 

 

No Nama indikator 
Skor 

maksimal 

Skor yang 

diperoleh 

Persentase 

skor 
Kriteria 

1 

Mengelola Ruang 

dan Fasilitas 

Pembelajaran 

80 56 70.00% B 
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2 

Melaksanakan 

Kegiatan Perbaikan 

Pembelajaran 

240 169 70.42% B 

3 
Mengelola Interaksi 

Kelas 
200 134 67.00% CB 

4 
Bersikap Terbuka 

dan Luwes 
240 166 69.17% B 

5 

Mendemonstrasikan 

Kemampuan 

Khusus dalam 

Pembelajaran Mata 

Pelajaran Tertentu 

120 80 66.67% CB 

6 

Melaksanakan 

Penilaian Proses 

dan Hasil Belajar 

80 59 73.75% B 

7 

Kesan Umum 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

160 110 68.75% B 

Rata rata kemampuan 

melaksanakan pembelajar 
1120 774 69.11% B 

 

4.1.2.1 Mengelola Ruang dan Fasilitas Pembelajaran 

Gambaran tentang mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut 

Tabel 4.11 Distribusi mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 1 13%  

 

70.00% 
68% - 84% Baik 5 63% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran sebagai berikut. 1 guru 
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(13%) memiliki tingkat mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran dengan 

kriteria sangat baik, 5 guru (63%) memiliki tingkat mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat mengelola 

ruang dan fasilitas pembelajaran dengan kriteria tidak baik, dan tidak ada guru 

yang memiliki tingkat mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran dengan kriteria 

cukup baik dan sangat tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru 

dalam mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran sebesar 70% dan termasuk 

dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran. 

diagram 9  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
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4.1.2.2 Melaksanakan Kegiatan Perbaikan Pembelajaran 

Gambaran tentang melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Distribusi melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25%  

 

 

70.42% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran sebagai berikut. 2 

guru (25%) memiliki tingkat melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

dengan kriteria sangat baik, 4 guru (50%) memiliki tingkat melaksanakan kegiatan 

perbaikan pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat 

melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran dengan kriteria tidak baik, dan 

tidak ada guru yang memiliki tingkat melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran dengan kriteria cukup baik dan sangat tidak baik. Secara 

keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan perbaikan 

pembelajaran sebesar 70,40% dan termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat melaksanakan kegiatan 

perbaikan pembelajaran. 
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diagram 10  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat melaksanakan kegiatan 

perbaikan pembelajaran 

 

 

4.1.2.3 Mengelola Interaksi Kelas 

Gambaran tentang mengelola interaksi kelas berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi mengelola imteraksi kelas 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 1 13%  

 

 

67.00% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 1 13% 

36% -52 % Tidak baik 1 13% 

≤ 36% Sangat tidak baik 1 13% 

Jumlah 8 100% CB 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat mengelola interaksi kelas sebagai berikut. 1 guru (13%) memiliki 

tingkat mengelola interaksi kelas dengan kriteria sangat baik, 4 guru (50%) 

memiliki tingkat mengelola interaksi kelas dengan kriteria baik, 1 guru (13%) 

memiliki tingkat mengelola interaksi kelas dengan kriteria cukup baik, 1 guru 

(13%) memiliki tingkat mengelola interaksi kelas dengan kriteria tidak baik, 1 

guru (13%) memiliki tingkat mengelola interaksi kelas dengan kriteria sangat 

tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam mengelola 

interaksi kelas sebesar 67.00% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Untuk 

lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat mengelola 

interaksi kelas. 

 

 

diagram 11  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat mengelola interaksi kelas 
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4.1.2.4 Bersikap Terbuka dan Luwes 

Gambaran tentang bersikap terbuka dan luwes berdasarkan hasil observasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi bersikap terbuka dan luwes 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 2 25%  

 

 

69.17% 

68% - 84% Baik 3 38% 

52% - 68% Cukup 1 13% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat bersikap terbuka dan luwes sebagai berikut. 2 guru (25%) 

memiliki tingkat bersikap terbuka dan luwes dengan kriteria sangat baik, 3 guru 

(38%) memiliki tingkat bersikap terbuka dan luwes dengan kriteria baik, 1 guru 

(13%) memiliki tingkat bersikap terbuka dan luwes dengan kriteria cukup baik, 2 

guru (25%) memiliki tingkat bersikap terbuka dan luwes dengan kriteria tidak 

baik, dan tidak ada guru yang memiliki tingkat bersikap terbuka dan luwes dengan 

kriteria sangat tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam 

bersikap terbuka dan luwes sebesar 69.17% dan termasuk dalam kategori baik. 

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat bersikap 

terbuka dan luwes. 
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diagram 12  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat bersikap terbuka dan luwes 

 

 

4.1.2.5 Mendemonstrasikan Kemampuan Khusus dalam Pembelajaran Mata 

Pelajaran Tertentu 

Gambaran tentang mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran mata pelajaran tertentu berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Distribusi mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran mata pelajaran tertentu 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 1 13%  

 

66.67% 
68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 3 38% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% CB 
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Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu sebagai berikut. 1 guru (13%) memiliki tingkat 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu dengan kriteria sangat baik, 4 guru (50%) memiliki tingkat 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu dengan kriteria baik, 3 guru (38%) memiliki tingkat mendemonstrasikan 

kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu dengan kriteria 

tidak baik, dan tidak ada guru yang memiliki tingkat mendemonstrasikan 

kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu dengan kriteria 

cukup baik dan sangat tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru 

dalam mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata 

pelajaran tertentu sebesar 66.67% dan termasuk dalam kategori cukup baik.  

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat 

mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran 

tertentu. 
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diagram 13  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat mendemonstrasikan 

kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu 

 

4.1.2.6 Melaksanakan Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

Gambaran tentang melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

berdasarkan hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Distribusi melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 0 0%  

 

73.75% 
68% - 84% Baik 0 0% 

52% - 68% Cukup 5 63% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 1 13% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar sebagai berikut. 5 

guru (63%) memiliki tingkat melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 
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20%

30%

40%

50%

Sangat Baik Baik Cukup Tidak baik Sangat tidak 
baik

13%

50%

0%

38%

0%

mendemonstrasikan kemampuan 
khusus
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dengan kriteria cukup baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar dengan kriteria tidak baik, 1 guru (13%) 

memiliki tingkat melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar dengan kriteria 

sangat tidak baik, dan tidak ada guru yang memiliki tingkat melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar dengan kriteria baik dan sangat baik. Secara 

keseluruhan tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar sebesar 73.75% dan termasuk dalam kategori baik. Untuk lebih 

jelasnya berikut disajikan diagram batang tentang tingkat melaksanakan penilaian 

proses dan hasil belajar. 

diagram 14  

Diagram batang deskriptif persentasi tentang tingkat melaksanakan penilaian 

proses dan hasil belajar 
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4.1.2.7 Kesan Umum Pelaksanaan Pembelajaran 

Gambaran tentang kesan umum pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

hasil observasi sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Distribusi kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi Rata-rata 

84% - 100% Sangat Baik 1 13%  

 

68.75% 
68% - 84% Baik 3 38% 

52% - 68% Cukup 2 25% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 36% Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% B 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui dari 8 guru diperoleh keterangan 

tentang tingkat kesan umum pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. 1 guru 

(13%) memiliki tingkat kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan kriteria 

sangat baik, 3 guru (38%) memiliki tingkat kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran dengan kriteria baik, 2 guru (25%) memiliki tingkat kesan umum 

pelaksanaan pembelajaran dengan kriteria cukup baik, 2 guru (25%) memiliki 

tingkat kesan umum pelaksanaan pembelajaran dengan kriteria tidak baik, dan 

tidak ada guru yang memiliki tingkat kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

dengan kriteria sangat tidak baik. Secara keseluruhan tingkat kemampuan guru 

dalam kesan umum pelaksanaan pembelajaran sebesar 68.75% dan termasuk 

dalam kategori baik. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan diagram batang 

tentang tingkat kesan umum pelaksanaan pembelajaran. 
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Diagram 15 

batang deskriptif persentasi tentang tingkat kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

 

4.2   Variasi Perbedaan Antara Guru TIK Sekolah Negeri dan Swasta 

Guru yang mengajar di swasta dengan guru yang mengajar di negeri 

tentunya memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda, untuk 

mengetahui perbandingan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini,  
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Tabel 4.18 Perbandingan kemampuan guru dalam merencanakan 

pembelajaran 

Variabel Indikator 

6 Guru Negeri 2 Guru Swasta 

Persentase 

skor 
Kriteria 

Persentas

e skor 
Kriteria 

1 Bahan perbaikan 

Pembelajaran 
61.7% CB 80.0% B 

2 Mengembangkan dan 

Mengorganisasikan Materi 
66.7% CB 76.7% B 

3 Merencanakan Skenario 

Perbaikan Pembelajaran 
66.0% CB 82.0% B 

4 Merancang Pengelolaan 

Kelas Perbaikan 

Pembelajaran 

70.0% B 80.0% B 

5 Merencanakan Prosedur dan 

Menyiapkan Alat Penilaian 

Perbaikan Pembelajaran 

65.0% CB 85.0% SB 

6 Menampilkan Dokumen 

Rencana Perbaikan 

Pembelajaran 

76.7% B 75.0% B 

7 Mengelola Ruang dan 

Fasilitas Pembelajaran 
68.3% B 75.0% B 

Rata rata kemampuan guru dalam 

merencanakan pembelajar 67.8% 

 

CB 79.1% 

 

B 

 

berdasarkan tabel diatas diperoleh keterangan tingkat kemampuan guru 

sekolah Negeri dalam merencanakan pembelajaran adalah 67,8% sedangkan 

kemampuan guru Sekolah swasta dalam merencanakan pembelajaran adalah 

79,1% dan termasuk dalam kriteria baik.  
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Tabel 4.19 Perbandingan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran 

Variabe

l 
Indikator 

6 Guru Negeri 2 Guru Swasta 

Persentas

e skor 

Kriteri

a 

Persentas

e skor 

Kriteri

a 

1 Melaksanakan Kegiatan 

Perbaikan Pembelajaran 
66.7% CB 81.7% B 

2 Mengelola Interaksi Kelas 
62.0% CB 82.0% B 

3 Bersikap Terbuka dan 

Luwes 
63.9% CB 85.0% SB 

4 Mendemonstrasikan 

Kemampuan Khusus dalam 

Pembelajaran Mata 

Pelajaran Tertentu 

62.2% CB 80.0% B 

5  Melaksanakan Penilaian 

Proses dan Hasil Belajar 
70.0% B 85.0% SB 

6 Kesan Umum Pelaksanaan 

Pembelajaran 
65.0% CB 80.0% B 

Rata rata kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran 
65.0% CB 82.3% B 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh keterangan tingkat kemampuan guru 

sekolah Negeri dalam melaksanakan pembelajaran adalah 65% dan termasuk 

dalam kriteria baik sedangkan kemampuan guru Sekolah swasta dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah 82,3% dan termasuk dalam kriteria baik. 
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4.3 Pembahasan Mengenai Kesiapan Guru TIK Dalam Pelaksanaan 

Pembelajaran TIK di SMP se- Kecamatan Juwana Kabupaten Pati 

4.3.1   Kesiapan guru TIK dalam pelaksanaan pembelajaran TIK 

Berdasarankan hasil analisis deskriptif persentaae tentang kesiapan guru 

dalam merencanakan pembelajaran dan kemampuan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran diperoleh keterangan bahwa tingkat kesiapan guru dalam 

merencanakan pembelajaran sebesar 70,47% dan termasuk dalam kategori baik. 

Hal ini disebabkan profesi seorang guru yang notabennya adalah seorang pengajar 

tentunya sudah tau apa saja yang akan diajarkan, dalam merencanakan 

pembelajaran, salah satunya adalah strategi mengondisikan kelas. Dalam 

kurukilum KTSP seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran diharuskan 

untuk membuat RPP terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. Dengan perencanaan semua lebih terstruktur, 

pembelajaran lebih sistematis dan para siswapun tak akan kesulitan dalam 

menerima pembelajaran. Prosedur dan alat penilaian yang telah dipersiapkan oleh 

para guru juga sudah termasuk dalam kategori baik, penilaian merupakan 

pengukuran keberhasilan siswa dalam belajar, metode penilaian hasil belajar 

siswa harus sesuai dengan materi yang sedang diajarkan, sebagai contoh, materi 

pelajaran yang lebih menitik beratkan pada praktek, maka penilainnyapun harus 

dilakukan dari hasil praktek siswa, bukan dari tes tertulis. Satu satunya indicator 

yang belum mencapai kriteria baik adalah indicator bahan perbikan pembelajaran, 

hal ini disebabkan bahan pembelajaran yang dipersiapkan oleh guru dari waktu ke 
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waktu ke waktu relative sama, dengan demikian perlu adanya upaya pengayaan 

bahan ajar bagi seorang seorang guru agar guru lebih mudah dalam 

mempersiapkan dan mengembangkan bahan ajarnya. 

Tingkat kemampuan guru TIK di SMP se kecamatan juwana kabupaten 

Pati dalam melaksanaan pembelajaran sebesar 69,11% dan termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa system pembelajaran TIK di SMP 

sekecamatan Juwana sudah termasuk dalam kateori baik. Dari 7 indikator yang 

menjadi bahan penilaian indicator Mendemonstrasikan Kemampuan Khusus 

dalam Pembelajaran Mata Pelajaran Tertentu menempati urutan terendah yaitu 

hanya memiliki persentase 66,67% dan masih dalaam kategori cukup. Hal ini 

disebabkan kebanyakan guru TIK SMP di Juwana rata-rata memang menguasai 

ilmu TIK secara umum saja dan tidak menekankan pada salah satu materi tertentu. 

Tingkat tertinggi terjadi pada indicator melaksanakan penilaian proses hasil 

belajar, hal ini mengidentifikasikan guru TIK di kecamatan Juwana sudah benar-

benar mahir dengan system penilai dalam mata pelajaran TIK.  

 

4.3.1 Variasi perbedaan antara guru TIK SMP Negeri dan SMP Swasta 

dalam pelaksanaan pembelajaran TIK 

Variasi perbedaan sekolah negeri dan swasta dalam merencanakan pembelajaran 

adalah tingkat kemampuan guru sekolah Negeri dalam merencanakan 

pembelajaran adalah 67,8% sedangakan kemampuan guru Sekolah swasta dalam 

merencanakan pembelajaran adalah 79,1% dan termasuk dalam kriteria baik. 

Sedangkan variasi perbedaan tentang pelaksanaan pembelajaran antara sekolah 
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negeri dan swasta adalah tingkat kemampuan guru sekolah Negeri dalam 

melaksanakan pembelajaran adalah 65% dan termasuk dalam kriteria baik 

sedangakan kemampuan guru Sekolah swasta dalam melaksanakan pembelajaran 

adalah 82,3% dan termasuk dalam criteria baik. 
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BAB  5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil penelitian, guru  TIK di SMP se Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati dalam merumuskan kesiapan pembelajaran TIK tergolong 

baik dengan dengan skor presentase 70.47%.  

2. Berdasarkan hasil penelitian, guru TIK di SMP se Kecamatan Juwana 

Kabupaten Pati  dalam pelaksanan pembelajaran TIK juga tergolong baik 

dengan skor presentasi 69.11%. 

3. Berdasarkan hasil penelitian variasi perbedaan antara guru TIK Negeri dan 

Swasta dalam merencanakan pembelajaran adalah kemampuan guru sekolah 

Negeri dalam merencanakan pembelajaran adalah 67,8% sedangakan 

kemampuan guru Sekolah swasta dalam merencanakan pembelajaran adalah 

79,1% dan termasuk dalam kriteria baik 

4. Berdasarkan hasil penelitian variasi perbedaan tentang pelaksanaan 

pembelajaran antara sekolah negeri dan swasta adalah tingkat kemampuan 

guru sekolah Negeri dalam melaksanakan pembelajaran adalah 65% dan 

termasuk dalam kriteria baik sedangakan kemampuan guru Sekolah swasta 

dalam melaksanakan pembelajaran adalah 82,3% dan termasuk dalam kriteria 

baik. 
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5.2  Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang direkomendasikan diantaranya. 

1. Bagi pemegang otoritas di dunia pendidikan untuk menghasilkan mtu 

pelajaran TIK yang lebih baik hendaknya mengeluarkan kebijakan  guru TIK 

berasal dari Sarjana TIK. 

2. Bagi guru TIK hendaknya tidak hanya menggunakan media pembelajaran 

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

sendiri yang dapat mendukung proses pembelajaran.  

3. Bagi guru TIK hendaknya bukan hanya mempunyai kemampuan secara 

otopdidak tetapi guru TIK harus terus mendalami tentang mata pelajaran  TIK 

untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran TIK, 
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  

APKG - 1 

LEMBAR PENILAIAN 

KEMAMPUAN MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

 

 Baca dengan cermat rencana perbaikan pembelajaran yang akan digunakan 

oleh guru ketika mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam 

rencana tersebut dengan menggunakan butir penilaian di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA GURU                          :   ………………………………….. 

NIP     :   ………………………………….. 

TEMPAT MENGAJAR  :   ………………………………….. 

KELAS    :   ………………………………….. 

MATA PELAJARAN   :   ………………………………….. 

WAKTU    :   ………………………………….. 

TANGGAL    :   ………………………………….. 

1.  Menentukan bahan perbaikan 

pembelajaran dan 

merumuskan tujuan/ indikator 

perbaikan Pembelajaran 

 

1.1 Menggunakan bahan 

perbaikan pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum dan 

masalah yang diperbaiki 

1.2 Merumuskan tujuan 

khusus/indikator perbaikan 

pembelajaran 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 
 

            Jumlah butir 1 = A  
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2. Mengembangkan dan 

mengorganisasikanmateri,med

ia (alat bantu pembelajaran), 

dan sumber belajar 

 

    2.1 mengembangkan dan 

          mengorganisasikan materi 

          pembelajaran 

     

 
    2.2 Menentukan dan 

          mengembangkan alat bantu 

          perbaikan pembelajaran 

    2.3 Memilih sumber belajar 

 

 

 

 

 

3. Merencanakan skenario 

perbaikan pembelajaran 

    3.1 Menentukan jenis kegiatan 

          perbaikan pembelajaran 

    3.2 Menyusun langkah-langkah 

          perbaikan pembelajaran 

    3.3 Menentukan alokasi waktu 

          perbaikan pembelajaran 

    3.4 Menentukan cara-cara 

          memotivasi siswa 

    3.5 Menyiapkan pertanyaan 

 

 

 

 

4. Merancang pengelolaan kelas 

perbaikan pembelajaran 

    4.1 Menentukan penataan ruang 

          dan fasilitas belajar 

    4.2 Menentukan cara-cara 

          pengorganisasian siswa agar 

          siswa dapat berpartisipasi 

          dalam perbaikan 

          pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

    Jumlah butir  2 = B   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            Jumlah butir 3 = C       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah butir 4 = D 
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5. Merencanakan prosedur, jenis, 

    dan menyiapkan alat penilaian 

    perbaikan pembelajaran 

    5.1 Menentukan prosedur dan 

          jenis penilaian 

    5.2 Membuat alat-alat penilaian 

          dan kunci jawaban 

       Jumlah butir 5 = E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tampilan dokumen rencana 

    perbaikan pembelajaran 

     6.1 Kebersihan dan kerapian 

     6.2 Penggunaan bahasa tulis 

 

 

 

 
 

 Jumlah butir 6 = F    

 

 

Nilai APKG 1 = R 

 

      R =  A+B+C+D+E+F  
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PENJELASAN SKALA NILAI APKG 1 

LEMBAR PENILAIAN 

KEMAMPUAN MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 

 

1. Menentukan bahan perbaikan pembelajaran dan merumuskan 

tujuan/indikator 

Indikator :  1.1. Menggunakan bahan perbaikan pembelajaran yang 

   sesuai dengan kurikulum dan masalah yang diperbaiki. 

       Penjelasan : Kurikulum yang dimaksud adalah silabus atau GBPP yang 

berlaku di sekolah 1, permasalahan yang diatasi adalah 

permasalahan hasil identifikasi. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran dicantumkan bahan 

pembelajaran yang : 

Tidak sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang 

diperbaiki 

Sesuai dengan kurikulum, tetapi tidak dijabarkan atau tidak 

sesuai dengan permasalahan yan diperbaiki 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahn yang diperbaiki, 

disertai dengan penjabaran singkat 

Sesuai dengan kurikulum dan permasalahan yang diperbaiki, 

disertai dengan penjabaran rinci atau sesuai dengan 

kurikulum dan permasalahan yang diperbaiki, disertai 

dengan penjabaran rinci dan jelas. 

 

Indikator :  1.2. Merumuskan tujuan khusus/indikator perbaikan 

   pembelajaran 

Penjelasan : Untuk butir ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran 

dari Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)/kompetensi 
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dan dinyatakan dengan jelas sehingga tidak 

menimbulkan tafsiran ganda. 

b. Rumusan tujuan khusus/indikator dengan lengkap, bila 

disebutkan rambu-rambu : 

- Subjek belajar (A** = audience) 

- Tingkah laku yang diharapkan dapat diamati dan 

diukur (B = behavior) 

- Kondisi (C** = condition) 

- Kriteria keberhasilan (D** = degree) 

** tidak berlaku untuk indikator 

c. Tujuan khusus/indikator berurutan secara logis, dari 

yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke 

yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, atau 

dari ingatan hingga menilai. 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana pembelajaran : 

Rumusan tujuan khusus/indikator bukan merupakan jabaran 

dari tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator merupakan jabaran dari 

tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas dan merupakan 

jabaran daru tujuan umum/kompetensi, 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, dan 

merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi, atau 

Rumusan tujuan khusus/indikator jelas, logis, lengkap, dan 

merupakan jabaran dari tujuan umum/kompetensi. 
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2. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu 

pembelajaran), dan sumber belajar 

Indikator : 2.1. Mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran. 

Penjelasan : Dalam mengembangkan dan mengorganisasikan materi 

pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan deskriptor-

deskriptor berikut. 

e. Cakupan materi (keluasan dan kedalaman) yang sesuai 

dengan kurikulum dan permasalahan yang diatasi. 

f. Sistematika materi. 

g. Kesesuaian dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. 

h. Kemutakhiran (sesuai dengan perkembangan terakhir 

dalam bidangnya). 

Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penelitian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Satu deskriptor tampak, 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak, atau 

Empat deskriptor tampak. 

 

 Indikator : 2.2. Menentukan dan mengembangkan alat bantu 

perbaikan pembelajaran. 

 Penjelasan : Yang dimaksud dengan alat bantu perbaikan pembelajaran 

(media) adalah segala sesuatu yang digunakan dalam 

kegiatan perbaikan pembelajaran, sehingga memudahkan 

siswa belajar (misalnya gambar, model, benda asli, peta, 

dan “chart”), tidak termasuk papan tulis, penghapus, kapur, 

dan yang sejenis. 
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  Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penelitian Penjelasan  

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak direncanakan penggunaan alat bantu perbaikan 

pembelajaran (media), 

Direncanakan penggunaan satu macam media, tetapi tidak 

tampak kesesuaiannya dengan tujuan/indicator, 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media, 

tetapi tidak kelihatan kesesuaiannya dengan 

tujuan/indicator, 

Direncanakan penggunaan satu macam media dan tampak 

kesesuaiannya dengan tujuan/indikator, atau 

Direncanakan penggunaan lebih dari satu macam media 

dan kelihatan kesesuaiannya dengan tujuan/indikator 

 

 Indikator : 2.3. Memilih sumber belajar 

 Penjelasan : Sumber belajar dapat berupa buku paket, buku pelengkap, 

manusia sumber, museum, lingkungan, laboratorium. 

  Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor seperti 

di bawah ini. 

a. Kesesuaian sumber belajar dengan tujuan/indicator 

b. Kesesuaian sumber belajar dengan perkembangan 

siswa. 

c. Kesesuaian sumber belajar dengan materi yang akan 

diajarkan 

d. Kesesuaian sumber belajar dengan lingkungan siswa. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak,  

Satu deskriptor tampak,  

Dua deskriptor tampak, 

Tiga deskriptor tampak, 

Empat deskriptor tampak. 

 

3. Merencanakan skenario perbaikan pembelajaran 

Indikator :  2.3. Menentukan jenis perbaikan pembelajaran 

Penjelasan : Kegiatan belajar dapat berupa mendengarkan penjelasan 

guru, observasi, belajar kelompok, melakukan percobaan, 

membaca, dan sebagainya. Penggunaan lebih dari satu jenis 

kegiatan belajar sangat diharapkan dengan maksud agar 

perbedaan individual siswa dapat dilayani dan kebosanan 

siswa dapat dihindari. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

 Kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang 

hendaknya : 

i. Sesuai dengan tujuan/indikator, 

j. Sesuai dengan bahan yang akan diajarkan, 

k. Sesuai dengan perkembangan anak,  

l. Sesuai dengan waktu yang tersedia, 

m. Sesuai dengan sarana dan atau lingkungan yang 

tersedia, 

n. Bervariasi, 

o. Memungkinkan terbentuknya dampak pengiring, serta 

p. Memungkinkan keterlibatan siswa. 
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Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Satu sampai dua deskriptor tampak, 

Tiga sampai empat deskriptor tampak, 

Lima sampai enam deskriptor tampak, atau 

Tujuh sampai delapan deskriptor tampak. 

 

Indicator : 3.2. Menyusun langkah-langkah perbaikan pembelajaran 

Penjelasan : Langkah-langkah perbaikan pembelajaran adalah tahap-

tahap perbaikan pembelajaran yang direncanakan guru 

sejak awal sampai akhir perbaikan pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak dicantumkan langkah-langkah perbaikan 

pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup tetapi 

tidak dirinci, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci, tetapi tidak sesuai dengan tujuan/indicator dan materi 

perbaikan pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan atau sesuai dengan tujuan/indikator atau materi 

perbaikan pembelajaran, 

Dicantumkan langkah pembukaan, inti, dan penutup secara 

rinci dan sesuai dengan tujuan/indikator dan materi 

perbaikan pembelajaran. 
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Indicator : 3.3. Menentukan alokasi waktu perbaikan pembelajaran 

Penjelasan : Alokasi waktu perbaikan pembelajaran adalah pembagian 

waktu untuk setiap tahapan/jenis kegiatan dalam suatu 

pertemuan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan penyediaan 

waktu bagi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup 

sebagaimana tampak pada deskriptor sebagai berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Alokasi waktu keseluruhan tidak dicantumkan pada rencana 

perbaikan pembelajaran. 

Alokasi waktu keseluruhan dicantumkan pada rencana 

perbaikan pembelajaran. 

Alokasi waktu untuk setiap langkah (kegiatan pembukaan, 

inti, dan penutup) dicantumkan. 

Alokasi waktu kegiatan inti lebih besar daripada jumlah 

waktu kegiatan pembukaan dan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap kegiatan dalam langkah-langkah 

perbaikan pembelajaran dirinci secara proporsional. 

 

Indicator : 3.4. Menentukan cara-cara memotivasi siswa 

Penjelasan : Memotivasi siswa adalah upaya guru untuk membuat siswa 

belajar secara aktif. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor 

berikut. 

 Cara memotivasi siswa dapat dilihat dari cara guru: 

a. Mempersiapkan bahan pengait (termasuk apersepsi) 

yang menarik bagi siswa, 

b. Mempersiapkan media, 

c. Menetapkan jenis kegiatan yang menarik, serta 

d. Melibatkan siswa dalam kegiatan. 
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Dalam menilai butir ini perlu dikaji seluruh komponen 

rencana perbaikan pembelajaran. 

Skala Penilaian Penjelasan  

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak,  

Satu deskriptor tampak,  

Dua deskriptor tampak, 

Tiga deskriptor tampak, atau 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indicator : 3.5. Menyiapkan pertanyaan 

Penjelasan : pertanyaan yang dirancang dapat mencakup pertanyaan 

tingkat rendah yang menuntut kemampuan mengingat dan 

pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut kemampuan 

memahami, menerapkan, menganalisis, mensintetis, dan 

mengevaluasi. Pertanyaan yang disiapkan guru dapat 

digunakan untuk berbagai tujuan. Guru mempersiapkan 

pertanyaan untuk menilai/memotivasi siswa pada awal 

pelajaran, menilai siswa dalam proses belajar, dan 

menilai/memotivasi siswa pada akhir pelajaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak terdapat pertanyaan, 

Terdapat pertanyaan ingatan saja, 

Terdapat pertanyaan pemahaman , 

Terdapat pertanyaan penerapan, atau 

Terdapat pertanyaan analisis atau sintesis atau evaluasi 
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4. Merancang pengelolaan kelas perbaikan pembelajaran 

Indicator :  4.1. Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar 

Penjelasan : Penataan ruang dan fasilitas belajar mencakup persiapan 

dan pengaturan ruangan dan fasilitas (tempat, duduk, 

perabot, dan alat pelajaran) yang diperlukan sesuai dengan 

kegiatan perbaikan pembelajaran yang dirancang. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor 

berikut ini. 

e. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

perkembangan siswa. 

f. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan jenis 

kegiatan. 

g. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

waktu. 

h. Penataan ruang dan fasilitas belajar sesuai dengan 

lingkungan. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Satu deskriptor tampak, 

Dua deskriptor tampak, 

Tiga deskriptor tampak, atau 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indicator : 4.2. Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar 

siswa dapat berpartisipasi dalam perbaikan pembelajaran. 

Penjelasan : Yang dimaksud dengan pengorganisasian siswa adalah 

kegiatan guru dalam menentukan pengelompokan, member 

tugas, menata alur kerja dan cara kerja, sehingga siswa 

dapat berpartisipasi aktif dalam perbaikan pembelajaran 

yang dirancang. 
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 Pengorganisasian siswa ditandai oleh descriptor berikut. 

 Dalam rencana perbaikan pembelajaran tercantum: 

a. Pengaturan pengorganisasian siswa (individu, 

kelompok, klasikal), 

b. Penugasan, 

c. Alur dan cara kerja, serta 

d. Kesempatan bagi siswa untuk mendiskusikan hasil 

tugas. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Deskriptor a tampak, 

Deskriptor a dan b tampak, 

Deskriptor a, b, dan c tampak, atau 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

  

5. Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian 

perbaikan pembelajaran 

Indicator :  5.1. Menentukan prosedur dan jenis penilaian 

Penjelasan : Prosedur penilaian meliputi: 

- Penilaian awal, 

- Penilaian tengah (dalam proses), dan 

- Penilaian akhir 

    Jenis penilaian meliputi: 

- Tes lisan, 

- Tes tertulis, dan 

- Tes perbuatan. 
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    Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak dinyatakan prosedur dan jenis penelitian, 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian tetapi tidak sesuai 

dengan tujuan/indikator, 

Tercantum prosedur atau jenis penilaian yang sesuai dengan 

tujuan/indicator, 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, salah satu 

diantaranya sesuai dengan tujuan/indikator, atau 

Tercantum prosedur dan jenis penilaian, keduanya sesuai 

dengan tujuan/indikator. 

 

Indicator :  5.2. Membuat alat-alat penilaian dan kunci jawaban 

Penjelasan : Alat penilaian dapat berbentuk pertanyaan, tugas, dan 

lembar observasi, sedangkan kunci jawaban dapat berupa 

kunci jawaban yang benar atau rambu-rambu jawaban. 

  

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran : 

Tidak terdapat soal/pertanyaan, 

Ada soal/pertanyaan untuk setiap TPK/indikator, 

Setiap soal/pertanyaan mengukur TPK/indikator, 

Bahas dan/atau format setiap soal/pertanyaan memenuhi 

syarat penyusunan butir soal, atau 

Setiap soal/pertanyaan disertai kunci/rambu jawaban yang 

benar. 
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6. Tampilan dokumen rencana perbaikan pembelajaran 

Indicator :  6.1. Kebersihan dan kerapian 

Penjelasan : Kebersiah dan kerapian rencana perbaikan pembelajaran 

dapat dilihat dari penampilan fisik rencana perbaikan 

pembelajaran. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor 

berikut. 

e. Tulisan dapat dibaca dengan mudah. 

f. Tidak banyak coretan. 

g. Bentuk tulisan ajeg (konsisten). 

h. Ilustrasi tepat dan menarik. 

Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Salah satu deskriptor tampak, 

Deskriptor a dan b, atau a dan c, atau a dan d tampak, 

Deskriptor a, b, c; atau a, b, dan d; atau a, c, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

Indicator :  Penggunaan bahasa tulis. 

Penjelasan : Bahasa tulis yang digunakan dalam rencana perbaikan 

pembelajaran hendaknya mengikuti kaidah bahasa tulis 

yang baik. 

 Untuk menilai butir ini diperhatikan descriptor berikut. 

e. Bahasa komunikatif. 

f. Pilihan kata tepat. 

g. Struktur kalimat baku. 

h. Cara penulisan kalimat sesuai dengan EYD. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Dalam rencana perbaikan pembelajaran: 

Tidak satu deskriptor pun tampak, 

Salah satu deskriptor tampak, 

Deskriptor a dan b, atau a dan c, atau a dan d tampak, 

Deskriptor a, b, c; atau a, b, dan d; atau a, c, dan d tampak 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 
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ALAT PENILAIAN KEMAMPUAN GURU  

APKG –2 

LEMBAR PENILAIAN KEMAMPUAN MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK 

1. Amatilah dengan cermat pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2. Pusatkanlah perhatian Anda pada kemampuan guru dalam mengelola 

permbelajaran serta dampaknya pada diri siswa. 

3. Nilailah kemampuan guru tersebut dengan menggunakan butir-butir 

penilaian berikut. 

4. Khusus untuk butir 5, yaitu mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam 

pembelajaran, pilihlah salah satu butir penilaian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang sedang diajarkan. 

5. Nilailah semua aspek kemampuan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NAMA GURU                    :   …………………………………….. 

2. NIP      :   …………………………………….. 

3. TEMPAT MENGAJAR             :   …………………………………….. 

4. KELAS    :   …………………………………….. 

5. MATA PELAJARAN  :   …………………………………….. 

6. WAKTU    :   …………………………………….. 

7. TANGGAL   :   …………………………………….. 

1. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 

1.1 Menata fasilitas dan 

sumber belajar 

1.2 Melaksanakan tugas rutin 

kelas 

 

 

2. Melaksanakan kegiatan 

perbaikan pembelajaran  

2.1 Memulai pembelajaran 

2.2 Melaksanakan 

pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan, siswa, 

situasi, dan lingkungan 

 

 

 

   1    2    3    4    5 

 

 

 

 

 

 Jumlah butir 1 = A 
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2.3 Menggunakan alat bantu 

(media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, 

siswa, situasi, dan 

lingkungan 

2.4 Melaksanakan 

pembelajaran dalam urutan 

yang logis 

2.5 Melaksanakan perbaikan 

pembelajaran secara 

individual, kelompok atau 

klasikal 

2.6 Mengelola waktu 

pembelajaran secara efisien 

 

 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

3.1 Memberi petunjuk dan 

penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran 

3.2 Menangani pertanyaan dan 

respons siswa 

3.3 Menggunakan ekspresi 

lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan 

3.4 Memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

3.5 Memantapkan penguasaan 

materi pembelajaran 

 

 

4. Bersikap terbuka dan luwes 

serta membantu 

mengembangkan sikap positif 

siswa terhadap belajar 

4.1 Menunjukkan sikap ramah, 

luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar 

kepada siswa 

4.2 Menunjukkan kegairahan 

dalam mengajar 

4.3 Mengembangkan hubungan 

antar pribadi yang sehat 

dan serasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah butir 2 = B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah butir 3 = C 
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4.5 Membantu siswa 

menyadari kelebihan dan 

kekurangannya 

4.6 Membantu siswa 

menumbuhkan 

kepercayaan diri 

 

 

 

5. Mendemonstrasikan 

kemampuan khusus dalam 

perbaikan pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

a. Bahasa Indonesia 

5.1 Mendemonstrasikan 

penguasaan materi TIK 

5.2 Menguasai kemampuan 

menggunakan media 

pembelajaran 

5.3 Meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam kegiatan 

praktek 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah butir  4 =D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jumlah butir 5 = E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Melaksanakan penilaian proses 

dan hasil belajar 

6.1 melaksanakan penilaian 

selama proses 

pembelajaran 

6.2 melaksanakan penilaian 

pada akhir pembelajaran 

 

 

7. Kesan umum pelaksanan 

pembelajaran 

7.1 Keefektifan proses 

pembelajaran 

7.2 Penggunaan bahasa 

Indonesia lisan 

7.3 Peka terhadap kesalahan 

berbahas siswa 

7.4 Penampilan guru dalam 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jumlah butir  = F 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            Jumlah butir  = G    
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*) Coret yang tidak perlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai APKG 2 = Y 

        

Y = A+B+C+D+E+F+G = 
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PENJELASAN SKALA NILAI APKG PKP 2 

LEMBAR PENILAIAN 

KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

 

1. Mengelola ruang dan fasilitas pembelajaran 

Indikator :  1.1 Menata fasilitas dan sumber belajar 

Penjelasan :  Indikator ini meliputi fasilitas pembelajaran dan sumber 

belajar yang dimanfaatkan guru dalam kelas. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

e. Tata ruang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran  

f. Fasilitas yang diperlukan tersedia. 

g. Sumber belajar yang diperlukan tersedia. 

h. Fasilitas dan sumber belajar mudah dimanfaatkan. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 1.2 Melaksanakan tugas rutin kelas 

Penjelasan : Tugas-tugas rutin mungkin berhubungan atau tidak 

berhubungan langsung dengan pembelajaran. Pelaksanaan 

tugas rutin yang efektif dan efisien sangan menunjang 

proses pembelajaran. 

  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah 

guru/calon guru memeriksa dan menindaklanjuti hal-hal 

berikut. 
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e. Ketersediaan alat tulis (kapur, spidol) dan penghapus. 

f. Kehadiran siswa. 

g. Kebersihan serta kerapian perabot kelas dan pakaian 

siswa. 

h. Kesiapan siswa mengikuti pelajaran. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

2. Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran 

Indikator :  2.1 Memulai pembelajaran 

Penjelasan : Memulai pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dalam rangka menyiapkan fisik dan mental siswa 

untuk mulai belajar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

 Memulai pembelajaran dapat dilakukan dengan cara : 

a. Menarik perhatian siswa, 

b. Memotivasi siswa, 

c. Mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa, 

dan 

d. Menggambarkan garis besar materi dan kegiatan 

sebagai pijakan pembelajaran. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.2 Melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan. 

Penjelasan : Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan 

siswa, perubahan situasi, dan lingkungan. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

e. Pembelajaran sesuai dengan tujuan dan atau hakikat 

materi pembelajaran. 

f. Pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan siswa. 

g. Pembelajaran terkoordinasi dengan baik (guru dapat 

mengendalikan pelajaran, perhatian siswa terfokus pada 

pelajaran, disiplin kelas terpelihara). 

h. Pembelajaran sesuai dengan situasi dan lingkungan 

belajar (ruang, perabotan, perubahan situasi dan 

sebagainya). 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.3 Menggunakan alat bantu (media) pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan, siswa, situasi, dan lingkungan. *) 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian kepada penggunaan 

alat bantu (media) pembelajaran yang digunakan guru 

dalam kelas, tidak termasuk papan tulis, kapur/spidol, dan 

penghapus. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

Guru tidak menggunakan alat bantu pembelajan 

Guru menggunakan sendiri alat bantu pembelajaran. 

Beberapa siswa dilibatkan dalam menggunakan alat bantu 

pembelajaran. 

Siswa dikelompokkan untuk menggunakan alat bantu 

pembelajaran. 

Siswa mendapat kesempatan menggunakan alat bantu 

pembelajaran secara kelompok dan individual. 

*) jika dalam pembelajaran tidak dibutuhkan media, butir ini tidak 

diperhitungkan. 

 Indikator :  2.4 Melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menentukan apakah guru 

dapat memilih dan mengatur secara logis kegiatan belajar 
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sehingga kegiatan satu dengan yang lain merupakan tatanan 

yang runtun. 

  

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Kegiatan disajikan dari mudah ke yang sukar. 

b. Kegiatan yang disajikan berkaitan satu dengan yang 

lain. 

c. Kegiatan bermuara pada suatu kesimpulan. 

d. Ada tindak lanjut yang dapat berupa pertanyaan, tugas-

tugas, atau PR pada akhir pembelajaran. 

 

Skala penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 2.5 Melaksanakan perbaikan pembelajaran secara 

individual, kelompok, atau klasikal 

Penjelasan : Dalam pembelajaran, variasi kegiatan yang bersifat 

individual, kelompok, dan klasikal sangat penting 

dilakukan untuk memenuhi perbedaan individual siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor 

sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau 

individual sesuai dengan tujuan/materi/kebutuhan 

siswa. 
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b. Pelaksanaan kegiatan klasikal, kelompok atau 

individual sesuai dengan waktu dan fasilitas 

pembelajaran. 

c. Perubahan dari kegiatan individual ke kegiatan 

kelompok, klasikal ke kelompok, atau sebaliknya 

berlangsung dengan lancar. 

d. Peran guru sesuai dengan jenis kegiatan (klasikal, 

kelompok atau individual) yang sedang dikelola. 

e. Dalam setiap kegiatan (klasikal, kelompok, atau 

individual) siswa terlibat secara optimal. 

 

Skor Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat atau lima deskriptor tampak. 

 

 Indikator :  2.6 Mengelola waktu pembelajaran secara efisien. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada pemanfaatan secara optimal 

waktu pembelajaran yang telah dialokasikan. 

 Untuk menilai butir ini perlu deskriptor berikut. 

a. Pembelajaran dimulai tepat waktu. 

b. Pembelajaran dilaksanakan sampai habis waktu yang 

telah dialokasikan. 

c. Tidak terjadi penundaan kegiatan selama pembelajaran. 

d. Tidak terjadi penyimpangan yang tidak diperlukan 

selama pembelajaran. 
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Skala penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

3. Mengelola interaksi kelas 

Indikator : 3.1 Memberi petunjuk dan penjelasan yang berkaitan 

dengan isi pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini digunakan untuk menilai kemampuan guru 

dalam menjelaskan secara efektif konsep, ide, dan prosedur 

yang bertalian dengan isi pelajaran. Penilai perlu 

mengamati reaksi siswa agar skala penilaian dapat 

ditentukan secara tepat. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Petunjuk dan penjelasan guru sulit dimengerti dan tidak ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa. 

Petunjuk atau penjelasan guru sulit dimengerti dan ada 

usaha guru untuk mengurangi kebingungan siswa tetapi 

tidak efektif. 

Meskipun siswa umumnya mengerti, guru menjelaskan 

kembali untuk menghilangkan kesalahpahaman. 

Hanya beberapa siswa yang salah mengerti; guru membantu 

siswa secara individual, misalnya setelah pembelajaran. 

Tidak Nampak adanya siswa yang bingung karena 

penjelasan guru dapat dipahami dengan mudah. 
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 Indikator :  3.2 Menangani pertanyaan dan respons siswa 

Penjelasan : Indikator ini merujuk kepada cara guru menangani 

komentar dan pertanyaan siswa. 

 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Menggunakan kata atau tindakan yang mengurangi 

keberanian siswa untuk bertanya atau memberi tanggapan 

/menjawab. 

Mengabaikan siswa yang ingin mengajukan pendapat dan/ 

atau tidak menanggapi kontribusi (pendapat) siswa. 

Tanggap terhadap siswa yang ingin mengajukan pendapat; 

sesekali menggali respons atau pertanyaan siswa dan 

memberikan respons yang sepadan. 

Menggali respons atau pertanyaan siswa selama 

pembelajaran berlangsung dan memberikan balikan bagi 

siswa. 

Guru meminta siswa lain untuk merespons pertanyaan 

temannya atau menampung respons dan pertanyaan siswa 

untuk kegiatan selanjutnya. 

 

Indikator : 3.3 Menggunakan ekspresi lisan, tulisan, isyarat, dan 

gerakan badan. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu pada kemampuan guru dalam 

berkomunikasi, dengan bahasa lisan, tulisan, isyarat, 

ataupun dengan gerakan badan. 
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Pembicaraan lancar. 

b. Pembicaraan dapat dimengerti. 

c. Materi yang tertulis di papan tulis atau di kertas manila 

(berupa tulisan dan gambar) dan lembar kerja dapat 

dibaca dengan jelas. 

d. Isyarat dan gerakan badan tepat. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

 Indikator :  3.4 Memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

Penjelasan : Indikator ini memusatkan perhatian pada prosedur dan cara 

yang digunakan guru dalam mempersiapkan, menarik 

minat, dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

e. Membantu siswa mengingat kembali pengalaman atau 

pengetahuan yang sudah diperolehnya. 

f. Mendorong siswa yang pasif untuk berpartisipasi. 

g. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

terbuka yang mampu menggali reaksi siswa. 

h. Merespons/menanggapi secara positif siswa yang 

berpartisipasi. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

 

 Indikator :  3.5 Memantapkan penguasaan materi pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini berkaitan dengan kemampuan guru 

memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan cara 

merangkum, meringkas, mereviu (meninjau ulang), dan 

sebagainya. Kegiatan ini dapat terjadi beberapa kali selama 

proses pembelajaran. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian sebagai 

berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Tidak ada kegiatan merangkum, meringkas, atau meninjau 

ulang. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang tetapi 

tidak lengkap. 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang secara 

lengkap 

Guru merangkum atau meringkas atau meninjau ulang dengan 

melibatkan siswa. 

Guru membimbing siswa membuat rangkuman atau ringkasan 

atau meninjau ulang. 
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4. Bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap belajar. 

Indikator : 4.1 Menunjukkan sikap ramah, luwes, terbuka, penuh 

pengertian, dan sabar kepada siswa. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap ramah, hangat, luwes, 

terbuka, penuh pengertian, dan sabar kepada siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah 

guru/calon guru melakukan hal-hal berikut. 

e. Menampilkan sikap bersahabat kepada siswa. 

f. Mengendalikan diri pada waktu menghadapi siswa yang 

berperilaku kurang sopan. 

g. Menggunakan kata-kata sopan dalm menegur siswa. 

h. Menghargai setiap perbedaan pendapat, baik antarsiswa 

maupun antara guru dengan siswa. 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

*) jika keadaan ini tidak muncul dalam pembelajaran, maka butir ini tidak ikut di 

perhitungkan. 

 

 Indikator :  4.2 Menunjukkan kegairahan dalam mengajar. 

Penjelasan : Indikator ini akan mengukur tingkat kegairahan guru dalam 

mengajar. Tingkat kegairahan ini dapat diperlihatkan 

melalui wajah, nada suara, gerakan, isyarat. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan apakah 

guru/calon guru menunjukkan kesungguhan dengan: 

a. Pandangan mata dan ekspresi wajah,  

b. Nada suara pada bagian pelajaran yang penting, 
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c. Cara mendekati siswa dan memperhatikan hal yang 

sedang dikerjakan, dan 

d. Gerakan atau isyarat pada bagian pelajaran yang 

penting. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

Indikator : 4.3 Mengembangkan hubungan antarpribadi yang sehat 

dan serasi 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap mental guru terhadap 

hal-hal yang dirasakan dan dialami siswa ketika mereka 

menghadapi kesukaran. 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Tidak memberi perhatian terhadap masalah-masalah siswa. 

Memberi perhatian dan tanggapan terhadap siswa yang 

membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan. 

Mendorong siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri. 

Mendorong siswa untuk membantu temannya yang 

membutuhkan. 

*) jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, maka 

butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 
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Indikator : 4.4 Membantu siswa menyadari kelebihan dan 

kekurangannya. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada sikap dan tindakan guru 

dalam menerima kenyataan tentang kelebihan dan 

kekurangan setiap siswa. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

sebagai berikut. 

a. Menghargai perbedaan individual setiap siswa. 

b. Memberikan perhatian kepada siswa yang 

menampakkan penyimpangn (misalnya cacat fisik, 

pemalu, agresif). 

c. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang 

memiliki kelebihan dalam belajar atau membantu siswa 

yang lambat belajar. 

d. Mendorong kerja sama antara siswa yang lambat dan 

yang cepat dalam belajar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

*) jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang mengalami kesulitan, maka 

butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

 Indikator :  4.5 Membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada usaha guru dalam membantu 

siswa menumbuhkan rasa percaya diri. 
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 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan descriptor 

berikut. 

a. Mendorong siswa agar berani mengemukakan pendapat 

sendiri. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memberikan 

alasan tentang pendapatnya. 

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin. 

d. Member pujian kepada siswa yang berhasil dan atau 

memberi semangat kepada siswa yang belum berhasil. 

 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

  

 

5. Mendemonstrasikan Kemampuan Khusus dalam perbaikan 

pembelajaran mata pelajaran 

Indikator :      5.1  Mendemonstrasikan penguasaan materi TIK 

Penjelasan :   Materi pembelajaran TIK meliputi empat aspek yaitu: 

                       a.pembahasan 

                       b.pemahaman  

                       c.pengunaan media 

                       d.apresiasi media 

 

untuk menilai butir ini perlu di perhatikan kemunculan penguasaan guru 

dalam 4 aspek tersebut. 
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Skala penilaian                        Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak 

Satu deskriptor tampak 

Dua  deskriptor tampak 

Tiga  deskriptor tampak 

Empat  deskriptor tampak 

 

   Indikator :   5.2  Menguasai kemampuan menggunakan media pembelajaran 

         Penjelasan : Materi akan mudah di mengerti oleh siswa jika guru mampu  

                              Menerapkan metode dan media pembelajaran yang tepat . 

e. Menggunakan satu metode dan media pembelajaran 

f. Menggunakan metode dan media yang tepat untuk membantu 

tercapainya tujuan pembelajaran TIK  

g. Menyebutkan sumber-sumber belajar termasuk media yang membantu 

siswa mendalami konsep pendidikan TIK 

h. Mengelola keseluruhan proses pembelajaran pendidikan TIK 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satupun descriptor tampak 

Satu deskriptor tampak 

Dua deskriptor tampak 

Tiga deskriptor tampak 

Empat deskriptor tampak 

 

Indikator :  5.1  Meningkatkan keterlibatan siswa melalui memberikan                  

ketrampilan dengan berbagai kegiatan praktek 

         Penjelasan :  Latihan ketrampilan siswa dengan tujuan  agar  siswa dapat 

                         menggunakan media ,praktek dianggap efektif apabila dilakukan 

                         secara terpadu antara teori, praktek dan evaluasi. 

                        Untuk menilai butir inidigunakan skala penilaian 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Tidak ada ketrampilan TIK. 

Siswa mendapat latihan  ketrampilan TIK tetapi tidak 

terpadu. 

Sebagian kecil siswa mendapat latihan secara terpadu. 

Sebagian besar siswa mendapat latihan secara terpadu. 

Hampir semua siswa mendapat latihan terpadu. 

 

6. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

Indikator : 6.1 Melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran 

Penjelasan : Penilaian dalam proses pembelajaran bertujuan 

mendapatkan balikan mengenai tahap pencapaian tujuan 

selama proses pembelajaran. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Tidak melakukan penilaian selama proses pembelajaran. 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan 

atau memberikan tugas kepada siswa. 

Menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan 

dan memberikan tugas kepada siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui kinerja yang ditunjukkan 

siswa. 

Menilai penguasaan siswa melalui isyarat yang ditunjukkan 

siswa. 
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 Indikator :  6.2 Melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran 

Penjelasan : Penilaian pada akhir proses pembelajaran bertujuan 

mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Guru tidak memberikan penilaian akhir. 

Guru memberikan penilaian akhir, tetapi tidak sesuai dengan 

tujuan. 

Sebagian kecil penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

Sebagian besar penilaian ahir sesuai dengan tujuan. 

Semua penilaian akhir sesuai dengan tujuan. 

 

7. Kesan umum pelaksanaan pembelajaran 

Indikator :  7.1 Keefektifan proses pembelajaran 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada tingkat keberhasilan guru 

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan 

perkembangan proses pembelajaran. 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

e. Pembelajaran lancar. 

f. Suasana kelas terkendali sesuai dengan rencana. 

g. Suasana kelas terkendali melalui penyesuaian. 

h. Mengarah pada terbentuknya dampak pengiring 

(misalnya ada kesempatan bagi siswa untuk dapat  

bekerja sama, bertanggung jawab, tenggang rasa). 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak ada satu deskriptor pun tampak. 

Deskriptor a tampak. 

Deskriptor a dan b tampak. 

Deskriptor a, b, dan c atau a, b, dan d tampak. 

Deskriptor a, b, c, dan d tampak. 

 

 Indikator :  7.2 Penggunaan bahasa Indonesia lisan 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Ucapan jelas dan mudah dimengerti. 

b. Pembicaraan lancar (tidak tersendat-sendat). 

c. Menggunakan kata-kata baku (membatasi penggunaan 

kata-kata daerah atau asing). 

d. Berbahasa dengan menggunakan tata bahasa yang 

benar. 

 

Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 

 

 Indikator :  7.3 Peka terhadap kesalahan berbahasa siswa 

Penjelasan : Guru perlu menunjukkan rasa peka terhadap kesalahan 

berbahasa siswa agar siswa terbiasa menggunakan bahasa 

Indonesia secara baik dan benar. Rasa peka dapat 
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ditunjukkan dengan berbagai cara, seperti menegur, 

menyuruh memperbaiki atau menanyakan kembali. 

 

 Untuk menilai butir ini digunakan skala penilaian berikut. 

 

Skala Penilaian Penjelasan *) 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Membiarkan siswa melakukan kesalahan berbahasa. 

Memberitahu kesalahan siswa dalam berbahasa tanpa 

memperbaiki. 

Memperbaiki langsung kesalahan siswa dalam berbahasa. 

Meminta siswa lain menemukan dan memperbaiki kesalahan 

bebahasa temannya dengan tuntunan. 

Mengarahkan siswa menemukan dan memperbaiki kesalahan 

berbahasa sendiri. 

*) jika selama pembelajaran tidak ada siswa yang melakukan kesalahan 

berbahasa, maka butir ini tidak disertakan dalam penilaian. 

 

 Indikator :  7.4 Penampilan guru dalam pembelajaran. 

Penjelasan : Indikator ini mengacu kepada penampilan guru secara 

keseluruhan dalam mengelola pembelajaran (fisik, gaya 

mengajar, dan ketegasan). 

 

 Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor 

berikut. 

a. Berbusana rapi dan sopan. 

b. Suara dapat didengar oleh seluruh siswa dalam kelas 

yang bersangkutan. 

c. Posisi bervariasi (tidak terpaku pada satu tempat). 

d. Tegas dalam mengambil keputusan. 
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Skala Penilaian Penjelasan 

1 

2 

3 

4 

5 

Tidak satu deskriptor pun tampak. 

Satu deskriptor tampak. 

Dua deskriptor tampak. 

Tiga deskriptor tampak. 

Empat deskriptor tampak. 
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No 
No 

Kues 

Kemampuan merencanakan pembelajaran 

Menentukan 

bahan 

perbaikan 

pembelajaran 

dan 

merumuskan 

tujuan/indikator 

perbaikan 

pembelajaran  

Mengembangkan 

dan 

mengorganisasikan 

materi, media (alat 

bantu 

pembelajaran), dan 

sumber belajar   

Merencanakan 

skenario perbaikan 

pembelajaran 
Merancang 

pengelolaan 

kelas 

perbaikan 

pembelajara

n 

Merencanakan 

prosedur, jenis, 

dan 

menyiapkan 

alat penilaian 

perbaikan 

pembelajaran 

Tampilan dokumen 

rencana perbaikan 

pembelajaran  

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

1 R-1 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 

2 R-2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 

3 R-3 4 2 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 

4 R-4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 R-5 2 1 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 

6 R-6 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 

7 R-7 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 R-8 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 

Skor maksimal 80 120 200 80 80 80 

Skor yang 

diperoleh 53 83 140 58 56 61 

% skor 66.25% 69.17% 70.00% 72.50% 70.00% 76.25% 

Kriteria CB B B B B B 

 



127 

 

 

 

% skor Kriteria 

91.25% SB 

87.50% SB 

72.50% B 

72.50% B 

38.75% TB 

41.25% TB 

81.25% B 

78.75% B 

70.47% B 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

Kemampuan melaksanakan pembelajaran 

Mengelola 

ruang dan 

fasilitas 

pembelajaran 

Melaksanakan kegiatan 

perbaikan pembelajaran 

Mengelola interaksi 

kelas 

Bersikap terbuka dan 

luwes serta membantu 

mengembangkan sikap 

positif siswa terhadap 

belajar  

Mendemosntrasikan 

kemampuan khusus 

dalam perbaikan 

pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

Melaksanakan 

penilaian 

proses dan hasil 

belajar 

 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 

5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 
 

4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 
 

4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 1 3 4 
 

4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
 

2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 
 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 
 

80 240 200 240 120 80 
 

56 169 134 166 80 59 
 

70.00% 70.42% 67.00% 69.17% 66.67% 73.75% 
 

B B CB B CB B 
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% skor Kriteria 

Kesan umum 

pelaksanaan 

pembelajaran 

41 42 43 44 

4 5 5 5 89.29% SB 

4 4 2 2 76.43% B 

3 5 3 2 65.71% CB 

4 4 4 4 74.29% B 

3 3 2 1 42.86% TB 

3 2 2 2 40.71% TB 

4 4 4 4 81.43% B 

4 4 4 4 82.14% B 

160 

69.11% B 
110 

68.75% 

B 
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 0 0% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% 
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25%

0%
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pembelajaran
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Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

68% - 84% Baik 4 50% 

52% - 68% Cukup 1 13% 

36% -52 % Tidak baik 2 25% 

≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

Jumlah 8 100% 
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No 
No 

Kues 

Kemampuan merencanakan pembelajaran 

Menentukan bahan perbaikan 

pembelajaran dan merumuskan 

tujuan/indikator perbaikan 

pembelajaran  

        

1 2         

1 R-1 4 5 0.9 SB     

2 R-2 4 4 0.8 B 
  

3 R-3 4 2 0.6 CB     

4 R-4 4 2 0.6 CB     

5 R-5 2 1 0.3 STB     

6 R-6 3 2 0.5 TB     

7 R-7 5 4 0.9 SB     

8 R-8 4 3 0.7 B     

   

 

     

    
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

    
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

    
68% - 84% Baik 2 25% 

    
52% - 68% Cukup 2 25% 

    
36% -52 % Tidak baik 1 13% 

    
≤ 0.36 Sangat tidak baik 1 13% 

    
Jumlah 8 100% 
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Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, 

media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar   
        

3 4 5         

4 5 4 0.866666667 SB     

5 4 4 0.866666667 SB 
  

4 4 4 0.8 B     

3 4 3 0.666666667 CB     

3 1 2 0.4 TB     

2 2 2 0.4 TB     

4 4 4 0.8 B     

4 4 3 0.733333333 B     

       

   
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

   
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

   
68% - 84% Baik 3 38% 

   
52% - 68% Cukup 1 13% 

   
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

   
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

  

 

 

 

 

Jumlah 8 100% 
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Merencanakan skenario perbaikan 

pembelajaran 
        

6 7 8 9 10         

5 5 5 4 5 0.96 SB     

4 4 5 5 4 0.88 SB 
  

3 3 2 4 4 0.64 CB     

3 3 4 4 4 0.72 B     

2 3 2 1 2 0.4 TB     

2 1 2 2 2 0.36 STB     

4 4 4 4 4 0.8 B     

4 4 4 4 5 0.84 B     

         

     
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

     
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

     
68% - 84% Baik 3 38% 

     
52% - 68% Cukup 1 13% 

     
36% -52 % Tidak baik 1 13% 

    

 

 
≤ 0.36 Sangat tidak baik 1 13% 

     
Jumlah 8 100% 
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Merancang pengelolaan 

kelas perbaikan 

pembelajaran 

        

11 12         

4 5 0.9 SB     

4 4 0.8 B 
  

4 4 0.8 B     

4 4 0.8 B     

2 2 0.4 TB     

3 2 0.5 TB     

4 4 0.8 B     

4 4 0.8 B     

      

  
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

  
84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

  
68% - 84% Baik 5 63% 

  
52% - 68% Cukup 0 0% 

  
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

  
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

  
Jumlah 8 100% 

 

 

 

 
    



139 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sangat Baik Baik Cukup Tidak baik Sangat tidak 
baik

13%

63%

0%

25%

0%

X1.4



140 

 

 

 

Merencanakan prosedur, jenis, dan 

menyiapkan alat penilaian perbaikan 

pembelajaran 

        

13 14         

4 4 0.8 B     

4 5 0.9 SB 
  

4 4 0.8 B     

4 4 0.8 B     

2 1 0.3 STB     

1 2 0.3 STB     

4 4 0.8 B     

4 5 0.9 SB     

      

  
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

  
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

  
68% - 84% Baik 4 50% 

  
52% - 68% Cukup 0 0% 

  
36% -52 % Tidak baik 0 0% 

  
≤ 0.36 Sangat tidak baik 2 25% 

  
Jumlah 8 100% 
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Tampilan dokumen rencana 

perbaikan pembelajaran  
        

15 16         

5 5 1 SB     

5 5 1 SB 
  

4 4 0.8 B     

4 4 0.8 B     

3 2 0.5 TB     

2 3 0.5 TB     

4 4 0.8 B     

3 4 0.7 B     

      

  
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

  
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

  
68% - 84% Baik 4 50% 

  
52% - 68% Cukup 0 0% 

  
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

  
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

  
Jumlah 8 100% 
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Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran 
        

17 18         

5 4 0.9 SB     

4 4 0.8 B 
  

4 4 0.8 B     

4 4 0.8 B     

2 2 0.4 TB     

2 2 0.4 TB     

4 4 0.8 B     

4 3 0.7 B     

      

  
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

  
84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

  
68% - 84% Baik 5 63% 

  
52% - 68% Cukup 0 0% 

  
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

  
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

  
Jumlah 8 100% 
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Melaksanakan kegiatan perbaikan pembelajaran         

19 20 21 22 23 24         

5 5 5 4 5 4 0.933333333 SB     

4 4 5 5 4 4 0.866666667 SB 
  

3 3 3 4 4 4 0.7 B     

3 3 4 4 4 4 0.733333333 B     

2 3 2 2 1 2 0.4 TB     

2 2 2 1 2 2 0.366666667 TB     

4 4 4 4 4 4 0.8 B     

4 4 4 4 5 4 0.833333333 B     

      
  

   

      
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

      
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

      
68% - 84% Baik 4 50% 

      
52% - 68% Cukup 0 0% 

      
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

      
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

      
Jumlah 8 100% 
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Mengelola interaksi kelas         

25 26 27 28 29         

4 4 4 4 4 0.8 B     

4 3 4 4 4 0.76 B 
  

4 3 4 4 3 0.72 B     

3 3 5 4 2 0.68 CB     

2 2 2 2 2 0.4 TB     

2 1 3 2 1 0.36 STB     

3 3 5 5 3 0.76 B     

5 4 4 5 4 0.88 SB     

     
  

   

     
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

     
84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

     
68% - 84% Baik 4 50% 

     
52% - 68% Cukup 1 13% 

     
36% -52 % Tidak baik 1 13% 

     
≤ 0.36 Sangat tidak baik 1 13% 

     
Jumlah 8 100% 
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Bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif siswa terhadap belajar  
        

30 31 32 33 34 35         

4 4 4 5 4 5 0.866666667 SB     

3 4 4 4 3 4 0.733333333 B 
  

5 3 3 3 3 2 0.633333333 CB     

3 4 4 4 4 3 0.733333333 B     

2 2 3 2 2 3 0.466666667 TB     

1 2 2 3 2 2 0.4 TB     

5 5 5 4 4 4 0.9 SB     

4 5 4 4 3 4 0.8 B     

      
  

   

      
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

      
84% - 100% Sangat Baik 2 25% 

      
68% - 84% Baik 3 38% 

      
52% - 68% Cukup 1 13% 

      
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

      
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

     

 

 

 

 

Jumlah 8 100% 
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Mendemosntrasikan kemampuan khusus 

dalam perbaikan pembelajaran mata 

pelajaran tertentu 

        

36 37 38         

5 5 4 0.933333333 SB     

4 3 5 0.8 B 
  

2 3 1 0.4 TB     

3 4 4 0.733333333 B     

3 2 1 0.4 TB     

2 3 2 0.466666667 TB     

4 4 4 0.8 B     

4 4 4 0.8 B     

   
  

   

   
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

   
84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

   
68% - 84% Baik 4 50% 

   
52% - 68% Cukup 0 0% 

   
36% -52 % Tidak baik 3 38% 

   
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

   
Jumlah 8 100% 

  

 

 

 
    



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Sangat Baik Baik Cukup Tidak baik Sangat tidak 
baik

13%

50%

0%

38%

0%

X2.5



154 

 

 

 

Melaksanakan penilaian proses dan 

hasil belajar 
        

39 40         

5 4 0.662222222 CB     

4 4 0.586666667 CB 
  

3 4 0.493333333 TB     

4 4 0.582222222 CB     

3 2 0.36 STB     

2 3 0.364444444 TB     

4 4 0.586666667 CB     

5 4 0.653333333 CB     

  
  

   

  
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

  
84% - 100% Sangat Baik 0 0% 

  
68% - 84% Baik 0 0% 

  
52% - 68% Cukup 5 63% 

  
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

  
≤ 0.36 Sangat tidak baik 1 13% 

  
Jumlah 8 100% 
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Kesan umum pelaksanaan 

pembelajaran 
            

41 42 43 44         Y Y
2
 

4 5 5 5 0.95 SB     208.52 43481.52 

4 4 2 2 0.6 CB 
  

186.79 34891.75 

3 5 3 2 0.65 CB     158.19 25023.02 

4 4 4 4 0.8 B     170.65 29121.04 

3 3 2 1 0.45 TB     95.727 9163.595 

3 2 2 2 0.45 TB     94.918 9009.385 

4 4 4 4 0.8 B     188.55 35549.85 

4 4 4 4 0.8 B     187.34 35096.28 

    
  

     

    
Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

  

    
84% - 100% Sangat Baik 1 13% 

  

    
68% - 84% Baik 3 38% 

  

    
52% - 68% Cukup 2 25% 

  

    
36% -52 % Tidak baik 2 25% 

  

    
≤ 0.36 Sangat tidak baik 0 0% 

  

    
Jumlah 8 100% 
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