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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut 
kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara 
untuk meningkatkan kualitas, harkat, dan martabat manusia. Pendidikan dikatakan 
berkualitas apabila terjadi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan efisien 
dengan melibatkan semua komponen-komponen pendidikan seperti mencakup 
tujuan pembelajaran, guru,  peserta didik, bahan pembelajaran, metode 
pembelajaran, alat, dan sumber pembelajaran.Salah satu faktor 
yangmempengaruhi mutu pendidikan di negara kita adalah faktor tenaga pengajar 
atau guru. Guru merupakan tenaga yang sangat berpengaruh dalam menentukan 
mutu pendidikan di Indonesia. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu(1) bagaimanakah persiapan 
mengajar guru-guru ips di tingkat pendidikan dasar Negeri se-
KecamatanPurworejo.(2) metode apakah yang sering di pakai dalam pembelajaran 
IPS dan apakah sudah sesuaidengan karakteristik dan kebutuhan siswa, (3) 
bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru IPS di tingkat 
pendidikan dasar Negeri se-KecamatanPurworejo, (4) bagaimana pengevaluasian 
guru-guru ips di tingkat pendidikan dasar Negeri se-KecamatanPurworejo 
terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 
persiapaan pembelajaran guru IPS, (2) mengetahui metode yang sering digunakan 
dalam pembelajaran, (3) mengetahui proses pembelajaran guru IPS dan (4) 
mengetahui pengevaluasian guru IPS di tingkat pendidikan dasar Negeri se-
KecamatanPurworejo. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian di 
15 SD Negeri dan 3 SMP Negeri. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan model deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pelayanan guru IPS 
di tingkatpendidikandasar se-KecamatanPurworejo  ditinjau dari aspek persiapan, 
metode, proses dan evaluasi tahun pelajaran 2010/2011. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwapelayanan guru IPS di 
tingkatpendidikandasar se-KecamatanPurworejoditinjau dari aspek persiapan, 
metode, proses dan evaluasi telah berjalan dengan baik. Dalam persiapan 
pembelajaran guru telah mempersiapan perangkat dalam pembelajaran seperti 
membuat silabus, program tahunan, program semester, rencana pembelajaran dan 
media pembelajaran, guru juga memilih metode yang akan digunakan,dan telah 
merencanakan penilaian. Dalam metode pembelajaran, guru telah menggunakan 



 

berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, penugasan, tetapi 
secara umum guru menggunakan metode ceramah bervariasi yaitu metode 
ceramah yang bisa di variasi dengan metode-metode yang lain. Dalam Proses 
pembelajaran secara umum guru telah melakukan tiga tahap pembelajaran secara 
baik yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, tetapi dalam proses 
pembelajaran ada kegiatan-kegiatan yang kadang tidak dilakukan  dari setiap 
tahapnya, hal ini disebabkan alokasi waktu pelajaran sejarah yang cukup sedikit. 
Dalam tahap evaluasi pembelajaran,guru tidak hanya menilai dari hasil akhir 
tetapi juga dari proses itu sendiri. Evaluasi dilakukan bersumber pada hasil 
ulangan harian, tengah semester, semester, hasil tugas, hasil diskusi,dan dari 
prilaku siswa itu sendiri selama pembelajaran. Bentuk evaluasinya berupa tes 
tertulis, dan lisan. Tes tertulis berbentuk essay, pilihan ganda atau campuran. 

Saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalahguru IPS supaya 
lebih mempersiapkan perencanaan pembelajaran lebih baik lagi, lebih selektif 
dalam memilih metode yang   disesuaikan dengan karakteristik materi, siswa dan 
kondisi kelas dan mencari solusi bagaimana menggunakan media pembelajaran 
tanpa mengganggu ke efektifan  pembelajaran IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 

pasal 3 dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Pendidikan 

Nasional bertujuan untuk megembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional maka dirumuskan tujuan 

pendidikan dasar yakni memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga 

negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti 

pendidikan menengah (pasal 3 PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar).  

Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pendidikan selanjutnya dan 

pendidikan nasional.Untuk itu aset suatu bangsa tidak hanya terletak pada sumber 

daya alam yang melimpah, tetapi terletak pada sumber daya alam yang 

berkualitas.Sumber daya alam yang berkualitas adalah sumber daya manusia, 
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maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia Indonesia sebagai kekayaan 

negara yang kekal dan sebagai investasi untuk mencapai kemajuan bangsa. 

Pendidikan merupakan kunci bagi suatu bangsa untuk bisa menyiapkan 

masa depan dan sanggup bersaing dengan bangsa lain. Dunia pendidikan dituntut 

memberikan respons lebih cermat terhadap perubahan-perubahan yang tengah 

berlangsung di masyarakat. Oleh karena itu pendidikan dasar ibarat bangunan 

merupakan fondasi dari seluruh jenjang pendidikan. Jika fondasi itu tidak kokoh, 

maka rapuhlah dasar jenjang pendidikan selanjutnya. Selain meletakan dasar-

dasar yang kokoh,  Pendidikan Dasar juga dituntut lebih baik, misalnya; dengan 

menyiapkan peserta didik dan membekali mereka dengan kemampuan-

kemampuan lain, agar sanggup menjawab setiap perubahan yang akan terjadi baik 

dari dalam maupun dari luar. 

Sistem pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. Perubahan sistem ini bertujuan untuk memasuki era globalisasi, di mana 

persaingan kualitas sumber daya manusia yang semakin ketat di semua sektor 

kehidupan baik di sektor pendidikan maupun non pendidikan. Pada kenyataannya  

hal ini tidak didukung oleh kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Para ahli pendidikan kurang memperhatikan  kualitas/kompetensi 

dalam pembelajaran. Sikap dan presepsi seperti ini disebabkan karena sudah 

berpuluh-puluh tahun sistem pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan 

berbagai kekurangan.  

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas lembaga pendidikan di Indonesia dan diharapkan dapat 
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menghasilkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih, sehingga dalam proses 

selanjutnya akan memiliki kemampuan yang profesional baik dalam bekerja 

maupun dalam berkarya. Guru harus dapat mengoptimalkan peranannya dalam 

proses pembelajaran. Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah antara lain adalah dengan cara 

pemberian bantuan alat/sarana dan prasarana pendidikan guna untuk kemajuan 

sekolah (Depdikbud,1996:5). Dalam  meningkatkan mutu pendidikan banyak 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Kita tidak boleh menyalahkan atau 

mencari siapa yang salah dan bertanggung jawab dalam memecahkan masalah ini, 

karena mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua warga negara. Akan 

tetapi, yang perlu kita renungkan dan fikirkan adalah bagaimana meningkatkan 

mutu pendidikan sehingga mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Seorang guru memegang peranan yang penting dalam 

pendidikan. Guru tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

pengalaman teoretis saja tetapi juga harus memiliki kemampuan praktis. Kedua 

hal ini sangat penting karena seorang guru dalam proses pembelajaran bukanlah 

sekedar menyampaikan materi saja  tetapi juga harus berupaya agar mata 

pelajaran yang disampaikan dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang 

menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apabila guru tidak dapat 

menyampaikan materi dengan tepat dan menarik, dapat menimbulkan kesulitan 

belajar bagi siswa, sehingga siswa tersebut  mengalami ketidaktuntasan dalam 

belajarnya. 
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Salah satu faktor yang  mempengaruhi mutu pendidikan adalah faktor 

tenaga pengajar atau guru. Guru merupakan tenaga yang sangat berpengaruh 

dalam menentukan mutu pendidikan di Indonesia.Walaupun guru bukan 

merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, namun 

kehadiran guru dalam proses belajar mengajar masih memiliki peranan 

penting.Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh 

mesin, radio, tape recorder, ataupun komputer  yang paling modern sekalipun. 

Masih banyak unsur-unsur manusiawi  seperti sikap, sistem nilai, perasaan, 

motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang diharapkan  merupakan hasil dari proses 

pengajaran , tidak dapat dicapai  melalui alat-alat atau  teknologi yang diciptakan 

oleh manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya. 

Dalamsistem  pengajaran, guru selalu menjadi bagian yang tak 

terpisahkan, hanya peran yang dimainkan akan berbeda  sesuai dengan tuntutan 

sistem tersebut.Dalam proses pengajaran guru  memegang peran sebagai sutradara 

dan aktor,artinya pada guru lah tugas dan tanggung jawab merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran di sekolah. 

Begitu pentingnya peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, 

maka pemerintah menyelenggarakan berbagai progam untuk meningkatkan 

kualitas para guru. Program - program yang diselenggarakan antara lain: 

penataran bagi para guru, Seminar dan lokakarya, beasiswa dalam jabatan dan 

adanya kelompok MGMP (musyawarah guru mata pelajaran). MGMP diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas para guru. Dalam MGMP juga dimungkinkan adanya 

saling tukar pendapat dan pengalaman antar guru mata pelajaran yang bisa 
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berujung pada pemecahan masalah bersama. Program termutakhir pemerintah 

adalah adanya sertifikasi guru, dengan harapan masing-masing guru dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Di samping itu, 

guru dapat meningkatkan, mutu dan kualitas guru. Hal ini akan berujung pula 

pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab 

guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru 

untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian kemampuan 

profesionalnya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan 

proses pembelajaran peserta didik. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi 

satu-satunya orang yang paling well informed terhadap berbagai informasi dan 

pengetahuan yang sedang tumbuh, berkembang, berinteraksi dengan manusia di 

jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai di 

tengah-tengah peserta didiknya. 

Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi 

yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Apabila  hal ini terjadi, 

guru akan kehilangan kepercayaan baik dari peserta didik, orang tua maupun 

masyarakat. Guru perlu berfikir secara antisipatif dan proaktif, artinya, guru harus 

melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus 

menerus. Guru harus  memiliki persiapan yang matang untuk mendukung 

pembelajaran, sehingga keefektivitasan pembelajaran dapat tercapai. 

Di Kecamatan Purworejo sendiri, pelayanan guru (aspek persiapan, 

metode, proses) dan sistem evaluasi yang diberikan pada tingkat pendidikan dasar 
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belum dilaksanakan secara optimal, hal itu tampak pada hasil pembelajaran dan 

kurangnya minat siswa terhadap pelajaran IPS.Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang kualifikasi pelayanan guru (aspek persiapan, metode dan 

proses) dan sistem evaluasi pada tingkat pendidikan dasar di Kecamatan 

Purworejo.  

  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah persiapan mengajar guru-guru pada tingkat Pendidikan 

Dasar di Kecamatan Purworejo ? 

2. Apakah metode yang digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai   

dengan karakteristik dan kebutuhan siswa? 

3. Apakah  proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada tingkat 

Pendidikan Dasar di Kecamatan Purworejo sudah sesuaiannya dengan 

metode yang digunakan ? 

4. Apakah sistem evaluasi yang digunakan oleh guru tingkat Pendidikan 

Dasar di Kecamatan Purworejo  sudah sesuai dengan standar penilaian 

evaluasi ?   

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Ingin megetahui persiapan mengajar guru-guru   pada tingkat Pendidikan 

Dasar di Kecamatan Purworejo? 

2. Ingin mengetahui metode yang digunakan dalam pembelajaran sudah 

sesuai   dengan karakteristik dan kebutuhan siswa? 
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3. Ingin mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada 

tingkat Pendidikan Dasar di Kecamatan Purworejo sudah sesuaiannya 

dengan metode yang digunakan ? 

4. Ingin mengetahui sistem evaluasi yang digunakan oleh guru tingkat 

Pendidikan Dasar di Kecamatan Purworejo  sudah sesuai dengan standar 

penilaian evaluasi ?   

 

D.    Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

2. Manfaat Bagi Guru 

Dapat meningkatkan kualifikasi pembelajarannya, baik dari aspek 

persiapan, metode, proses/cara penyampaian materi dan juga evaluasi. 

3.  Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi 

pihak sekolah dalam upaya sosialisasi mengenai perlunya kemampuan 

guru dalam usaha peningkatan kualitas pembelajaran. Serta 

memberikan suasana belajar yang menyenangkan serta menumbuhkan 

keaktifan belajar, sehingga siswa termotivasi untuk belajar serta lebih 

memahami konsep-konsep pada mata pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 
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4.   Manfaat Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian, peneliti dapat mengetahui bagaimana 

kualifikasi guru sejarah yang dapat dilihat dari aspek  persiapan, aspek 

metode,aspek cara penyampaian, aspek evaluasi, peneliti bisa 

mengetahui apakah cara pengevaluasiannya sudah baik atau belum. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
 

A. Tinjauan Tentang Pelayanan Guru (Aspek Persiapan, 

Metode, Proses). 

1. Pelayanan 

Pelayanan yang berasal dari kata dasar “layan” yang berarti 

membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang,  

ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an menjadi “pelayanan”, yaitu 

berarti perihal atau cara melayani. Pelayanan disini adalah dimana seorang 

guru memberi kemudahan dalam proses belajar siswa (KBBI). 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi 

dalam interaksi langsung  antara seorang dengan orang lain atau mesin 

secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelangan. Sedangkan melayani 

adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 

Menurut Moenir (2000:16) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktifitas orang lain secara langsung. Pelayanan umum adalah adalah 

segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, 

intansi-intans pemerintahan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. 

Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, 

profesinya) mengajar (KBBI).Guru memiliki tugas yang beragam yang 

berimplementasi dalam bentuk pelayanan. Tugas tersebut meliputi bidang 
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profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan.Tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih.Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan.Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa. 

Guru adalah posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan 

pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur 

manapun dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin 

signifikannya keberadaan guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin 

terjamin terciptanya kehandalan dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan 

kata lain potret manusia yang akan datang tercermin dari potret guru di masa 

sekarang dan gerak maju dinamika kehidupan sangat bergantung dari “citra” 

guru di tengah-tengah masyarakat.Peran guru dalam proses belajar mengajar 

meliputi banyak hal seperti sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, 

motivator, konsuler, eksplorator, dan sebagainya. 

Sedangkan pelayanan guru yang maksud dalam penelitian ini dimana 

guru memberikan materi kepada siswa dilihat dari aspek persiapan, proses , 

metode dan sistem evaluasi yang diberikan guru terhadap siswa. 

2. Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan 

jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan tentang apa 

yang dilakukan. Dengan demikian, persiapan mengajar merupakan upaya 
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untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran, terutama berkaitan dengan pembentukan kompetensi. Dalam 

pengembangan persiapan mengajar, terlebih dahulu harus menguasai secara 

teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam persiapan mengajar. 

Kemampuan membuat persiapan mengajar merupakan langkah awal yang 

harus dimiliki guru dan sebagai muara dari segala pengetahuan teori, 

keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar 

dan situasi pembelajar. 

Dalam persiapan mengajar harus jelas kompetensi dasar yang akan 

dikuasai peserta didik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, 

bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana guru mengetahui bahwa 

peserta didik telah menguasai kompetensi tertentu. Aspek-aspek tersebut 

merupakan unsur utama yang secara minimal harus ada dalam setiap 

persiapan  mengajar sebagai pedoman guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dan membentuk kompetensi peserta didik. 

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan  persiapan mengajar, diantaranya : 

1. Kompetensi yang dirumuskan dalam persiapan mengajar harus jelas, 

makin konkrit kompetensi makin mudah diamati, dan makin tepat 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi 

tersebut. 
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2. Persiapan mengajar harus sederhana dan fleksibel serta dapat 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi peserta didik. 

3. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan  dalam persiapan 

mengajar harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan. 

4. Persiapan mengajar yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh 

serta jelas pencapaiannya. 

5. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di sekolah, 

terutama apabila pembelajaran dilaksakan secara tim (team teaching) 

atau moving class. 

E. Mulyasa (2003) menyebutkan bahwa guru profesional harus 

mampu mengembangkan persiapan mengajar yang baik, logis dan 

sistematis, karena disamping untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran, 

persiapan mengajar merupakan bentuk dari “profesional accoutability”. 

Dengan mengutip pemikiran Cythia, E. Mulyasa (2003) mengemukakan 

bahwa persiapan mengajar akan membantu guru dalam mengorganisasikan 

materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah 

yang mungkin timbul dalam pembelajaran. 

3. Metode-metode dalam pembelajaran 

Beberapa contoh metode yang sering digunakan dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut. E. Mulyasa (2003) 
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1.  Metode ceramah 

Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan 

pelajaran secara lisan. Metode ini banyak dipilih guru karena 

mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus 

serta tidak perlu merancang kegiatan siswa. Dalam pengajaran 

yang menggunakan metode ceramah terdapat unsur paksaan. 

Dalam hal ini siswa hanya diharuskan melihat dan mendengar 

serta mencatat tanpa komentar informasi penting dari guru yang 

selalu dianggap benar itu. Padahal dalam diri siswa terdapat 

mekanisme psikologis yang memungkinkannya untuk menolak 

disamping menerima informasi dari guru. Inilah yang disebut 

kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan diri. 

2. Metode Tanya jawab 

Metode tanya jawab dapat menarik dan memusatkan 

perhatian siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, 

siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikir. 

Kemampuan berpikir siswa dan keruntutan dalam 

mengemukakan pokok-pokok pikirannya dapat terdeteksi ketika 

menjawab pertanyaan. Metode ini dapat menjadi pendorong 

bagi siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada 

berbagai sumber belajar. Metode ini akan lebih efektif dalam 

mencapai tujuan apabila sebelum proses pembelajaran siswa 

ditugasi membaca materi yang akan dibahas.   
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3. Metode diskusi 

Metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan 

memunculkan masalah. Dalam diskusi terjadi tukar menukar 

gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. 

Dengan metode diskusi keberanian dan kreativitas siswa dalam 

mengemukakan gagasan menjadi terangsang, siswa terbiasa 

bertukar pikiran dengan teman, menghargai dan menerima 

pendapat orang lain, dan yang lebih penting melalui diskusi 

mereka akan belajar bertanggung jawab terhadap hasil 

pemikiran bersama. 

4. Metode belajar kooperatif 

Dalam metode ini terjadi interaksi antar anggota 

kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Semua 

anggota harus turut terlibat karena keberhasilan kelompok 

ditunjang oleh aktivitas anggotanya, sehingga anggota 

kelompok saling membantu. Model belajar kooperatif yang 

sering diperbincangkan yaitu belajar kooperatif model jigsaw 

yakni tiap anggota kelompok mempelajari materi yang berbeda 

untuk disampaikan atau diajarkan pada teman sekelompoknya. 

5. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran 

dengan memeragakan suatu proses kejadian. Metode 

demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-
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alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, 

perangkat alat-alat laboratorium dan lain-lain. Akan tetapi, alat 

demonstrasi yang paling pokok adalah papan tulis dan white 

board, mengingat fungsinya yang multi proses. Dengan 

menggunakan papan tulis guru dan siswa dapat menggambarkan 

objek, membuat skema, membuat hitungan matematika, dan 

lain-lain peragaan konsep serta fakta yang memungkinkan. 

6. Metode Ekspositori 

Metode ekspositori adalah suatu penyajian visual 

dengan menggunakan benda dua dimensi atau tiga dimensi, 

dengan maksud mengemukakan gagasan atau sebagai alat untuk 

membantu menyampaikan informasi yang diperlukan. 

7. Metode karyawisata/widyawisata 

Metode karyawisata/widyawisata adalah cara penyajian 

dengan membawa siswa mempelajari materi pelajaran di luar 

kelas. Karyawisata memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar, dapat meransang kreativitas siswa, informasi dapat lebih 

luas dan aktual, siswa dapat mencari dan mengolah sendiri 

informasi. Tetapi karyawisata memerlukan waktu yang panjang 

dan biaya, memerlukan perencanaan dan persiapan yang tidak 

sebentar. 
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8. Metode penugasan 

Metode ini berarti guru memberi tugas tertentu agar 

siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini dapat 

mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar 

lebih banyak, membina disiplin dan tanggung jawab siswa, dan 

membina kebiasaan mencari dan mengolah sendiri informasi. 

Tetapi dalam metode ini sulit mengawasi mengenai 

kemungkinan siswa tidak bekerja secara mandiri. 

9. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran 

dengan menggunakan percobaan. Dengan melakukan 

eksperimen, siswa menjadi akan lebih yakin atas suatu hal 

daripada hanya menerima dari guru dan buku, dapat 

memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, dan 

hasil belajar akan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. 

Metode ini paling tepat apabila digunakan untuk merealisasikan 

pembelajaran dengan pendekatan inkuiri atau pendekatan 

penemuan. 

10. Metode bermain peran 

Pembelajaran dengan metode bermain peran adalah 

pembelajaran dengan cara seolah – olah berada dalam suatu 

situasi untuk memperoleh suatu pemahaman tentang suatu 

konsep. Dalam metode ini siswa berkesempatanm terlibat secara 
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aktif sehingga akan lebih memahami konsep dan lebih lama 

mengingat, tetapi memerlukan waktu lama. 

Pendekatan dan metode yang dipilih guru dalam 

memberikan suatu materi pelajaran sangat menentukan terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran. Tidak pernah ada satu 

pendekatan dan metode yang cocok untuk semua materi 

pelajaran, dan pada umumnya untuk merealisasikan satu 

pendekatan dalam mencapai tujuan digunakan multi metode 

Metode dibedakan dari pendekatan , metode lebih 

menekankan pada pelaksanaan kegiatan, sedangkan pendekatan 

ditekankan pada perencanaannya. Ada lima hal yang perlu 

diperhatikan guru dalam memilih suatu metode mengajar yaitu : 

a. Kemampuan guru dalam menggunakan metode. 

b. Bahan pengajaran yang perlu dipelajari siswa. 

c. Perbedaan individual dalam memanfaatkan inderanya. 

d. Sarana dan prasarana yang ada disekolah. 

4. Proses/prosedur pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Peristiwa 

belajar mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh 

karena itu perwujudan belajar mengajar dapat terjadi dalam berbagai model 

( Usman, 2005: 4). 
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Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Interaksi atau hubungan timbal balik antar guru dan siswa itu merupakan 

syarat utama bagi proses belajar mengajar. Proses pembelajaran mempunyai 

makna dan pengertian yang lebih luas daripada pengertian belajar. Dalam 

proses belajar mengajar tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak 

terpisahkan antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar (Usman, 

2005: 4). 

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung 

jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat 

bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Tugas guru sebagai profesi meliputi 

mendidik, mengajar, dan melatih. Kompetensi yang harus dimiliki setiap 

calon guru salah satunya adalah kemampuan melaksanakan program 

pengajaran yang merupakan salah satu kriteria keberhasilan pendidikan 

sebagai guru, maka perlu ada semacam instrumen penilaian yang dapat 

mengungkapkan aspek-aspek keterampilan yang sifatnya dasar dan umum 

(Usman, 2005: 7). 

Untuk memenuhi harapan tersebut yang dapat mengetahui dan 

mengungkapkan kemampuan dalam mengajar sebagai salah satu aspek 

kelayakan kemampuan guru dapat digunakan instrumen penilaian 
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kemampuan guru yaitu lembar keterampilan melaksanakan prosedur 

mengajar atau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Format penilaian 

kemampuan mengajar menggunakan rentangan nilai 1 sampai 5 (Usman, 

2005: 119). 

Menurut Sanjaya (2006:19) peran guru dalam proses pembelajaran 

adalah guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai 

pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, guru 

sebagai motivator, dan guru sebagai evaluator. 

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia mau 

belajar. Guru dituntut mampu mengelola proses belajar mengajar yang 

memberikan rangsangan kepada siswa belajar. Dengan demikian aktivitas 

murid sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 

muridlah yang seharusnya banyak aktif (Usman, 2005: 21) 

Menurut Usman (2005:22) selain mengajar, aktivitas murid juga 

sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Aktivitas murid yang 

dimaksud disini adalah aktivitas jasmaniah maupun aktivitas mental. 

Aktivitas belajar murid dapat digolongkan dalam beberapa hal:  

a. Aktivitas visual seperti membaca, menulis,melakukan eksperimen, dan 

demonstrasi. 

b. Aktivitas lisan seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, 

menyanyi. 

c. Aktivitas mendengarkan seperti  mendengarkan penjelasan guru, 

ceramah, pengarahan. 
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d. Aktivitas gerak seperti senam, atletik, menari, melukis. 

e. Aktivitas menulis seperti mengarang, membuat makalah, membuat 

surat. 

Secara umum, prosedur pembelajaran dilakukan melalui 3 tahapan 

yaitu : (1) kegiatan pendahuluan; (2) kegiatan inti; (3) kegiatan akhir dan 

tindak lanjut : 

1. Pendahuluan 

Udin S. Winataputra, dkk. (2003) mengemukakan hal-hal yang 

dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, yaitu : 

a.  Menciptakan Kondisi Awal Pembelajaran; meliputi: membina 

keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik dan 

menciptakan suasana belajar yang demokratis. 

b. Apersepsi/Pre test; meliputi : kegiatan mengajukan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi sebelumnya, memberikan komentar atas 

jawaban yang diberikan peserta didik dan membangkitkan motivasi 

dan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Sementara itu, Depdiknas (2003) mengemukakan bahwa dalam 

kegiatan pendahuluan, perlu dilakukan pemanasan dan apersepsi, 

didalamnya mencakup: (a) bahwa pelajaran dimulai dengan hal-hal yang 

diketahui dan dipahami peserta didik; (b) motivasi peserta didik 

ditumbuhkan dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi peserta 

didik; dan (c) peserta didik didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-

hal yang baru. 
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2. Kegiatan Inti  

Udin S. Winataputra, dkk. (2003) mengemukakan hal-hal 

yang dilakukan dalam kegiatan inti, yaitu : 

a. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, baik 

secara lisan maupun tulisan. 

b. Menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan 

ditempuh 

c. Membahas Materi 

Depdiknas (2003) membagi kegiatan inti ke dalam tiga tahap 

kegiatan yaitu: (1) eksplorasi; (2) konsolidasi pembelajaran, dan (3) 

pembentukan sikap dan perilaku.  

1) Kegiatan eksplorasi merupakan usaha memperoleh atau mencari 

informasi baru. Yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 

eksplorasi, yaitu: (a) memperkenalkan materi/keterampilan baru; 

(b) mengaitkan materi dengan pengetahuan yang sudah ada pada 

peserta didik; (c) mencari metodologi yang paling tepat dalam 

meningkatkan penerimaaan peserta didik akan materi baru 

tersebut. 

2) Konsolidasi merupakan merupakan negosiasi dalam rangka 

mencapai pengetahuan baru. Dalam kegiatan konsolidasi 

pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah : (a) melibatkan 

peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami 

materi ajar baru; (b) melibatkan peserta didik secara aktif dalam 
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pemecahan masalah; (c) meletakkan penekanan pada kaitan 

struktural, yaitu kaitan antara materi pelajaran yang baru dengan 

berbagai aspek kegiatan dan kehidupan di dalam lingkungan; 

dan (d) mencari metodologi yang paling tepat sehingga materi 

ajar dapat terproses menjadi bagian dari pengetahuan peserta 

didik. 

3) Pembentukan sikap dan perilaku merupakan pemrosesan 

pengetahuan menjadi nilai, sikap dan perilaku. Yang perlu 

diperhatikan dalam pembentukan sikap dan perilaku, adalah : (a) 

peserta didik didorong untuk menerapkan konsep atau 

pengertian yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari; (b) 

peserta didik membangun sikap dan perilaku baru dalam 

kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipelajari; 

dan (c) cari metodologi yang paling tepat agar terjadi perubahan 

sikap dan perilaku peserta didik. 

3. Kegiatan Akhir dan Tindak Lanjut Pembelajaran 

Udin S. Winataputra, dkk. (2003) mengemukakan hal-hal 

yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan tindak lanjut 

pembelajaran , yaitu : (a) penilaian akhir; (b) analisis hasil 

penilaian akhir; (c) tindak lanjut; (d) mengemukakan topik yang 

akan dibahas pada waktu yang akan datang; dan (e) menutup 

kegiatan pembelajaran. 
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Mulyasa (2003) mengemukakan dua kegiatan pokok pada 

akhir pembelajaran, yaitu : (a) pemberian tugas dan (b) post tes. 

Sementara itu, Depdiknas (2003) mengemukakan dalam 

kegiatan akhir perlu dilakukan penilaian formatif, dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: (a) kembangkan cara-cara untuk 

menilai hasil pembelajaran peserta didik; (b) gunakan hasil 

penilaian tersebut untuk melihat kelemahan atau kekurangan 

peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru; dan (c) 

cari metodologi yang paling tepat yang sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

B. TinjauanTentang Evaluasi. 

a. Konsep Evaluasi  
 

1)  Prinsip Dasar  

  Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai. Mengukur 

lebih besifat kuantitatif, sedangkan menilai lebih bersifat 

kualitatif. Namun secara umum orang hanya mengidentikkan 

kegiatan evaluasi sama dengan menilai, karena aktifitas mengukur 

sudah termasuk didalamnya. Dan tak mungkin melakukan 

penilaian tanpa didahului oleh kegiatan pengukuran.  

  Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisa dan menafsirkan tentang proses dan hasil belajar 

siswa yang dilakukan secara sistematik dan bermakna dalam 

pengambilan keputusan. Untuk itu dalam mewujudkan 
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tercapainya tujuan dan fungsi evaluasi, maka perlu diterapkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Menyeluruh, artinya dilaksanakan secara bulat dan utuh baik 

yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, dan 

ketrampilan.  

b. Berkesinambungan, artinya penilaian harus dilakukan secara 

berencana, bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh 

gambaran tentang perkembangan hasil belajar siswa sebagai 

hasil kegiatan belajar mengajar.  

c. Berorientasi pada tujuan, artinya hasil belajar siswa diharapkan 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar suatu mata pelajaran 

yang telah dirumuskan dalam bentuk tujuan pengajaran, maka 

penilaian harus dapat menentukan sejauh mana siswa telah 

mencapai tujuan pengajaran.  

d. Obyektif, artinya penilaian harus menghindarkan diri dari sifat 

subyektif sehingga menggambarkan aspek-aspek yang dapat 

diukur.  

e. Terbuka, artinya proses dan hasil penilaian perlu diketahui dan 

diterima oleh semua pihak baik siswa, sekolah, masyarakat, 

pemerintah, orang tua, petugas-petugas pendidikan dan pihak-

pihak lain yang mencakup persoalan pertanggung jawaban 

sosial, ekonomi, dan moral sebagai suatu konsekuensi logis 

dalam kegiatan pembaharuan pendidikan( Sudjana, 1989: 218).  
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f. Kebermaknaan, artinya bagi guru hasil penilaian bermakna dan 

berguna bagi diri sendiri sebagai umpan balik untuk perbaikan 

Proses Belajar Mengajar, sedangkan bagi siswa hasil penilaian 

berguna untuk memperbaiki atau meningkatkan cara 

belajarnya.  

g. Kesesuaian, artinya penilaian harus sesuai dengan pendekatan 

kegiatan belajar mengajar yang diikuti dalam pelaksanaan 

kurikulum.  

h. Mendidik, artinya hasil penilaian untuk membina dan 

memberikan dorongan kepada siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar , karena itu hasil penilaian harus dinyatakan dan dapat 

dirasakan sebagai penghargaan bagi siswa yang berhasil dan 

sebaliknya merupakan peringatan bagi siswa yang belum 

berhasil. Dengan demikian usaha penilaian dapat memperkuat 

perilaku atau sikap yang positif, sehingga evaluasi dapat 

memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa untuk dapat 

memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya 

( Sudijono, 1998:11). 

2)  Tujuan dan Fungsi Evaluasi  

a. Tujuan Evaluasi.  

 Evaluasi yang dilakukan oleh guru di sekolah 

mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu:  

  (1) Untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi 
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tentang taraf perkembangan dan kemajuan siswa dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan kurikulum.  

(2) Agar guru atau pendidik dalam menilai daya guna, 

pengalaman serat kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan sekaligus mempertimbangkan hasilnya. 

 (3) Untuk mengetahui apakah metode mengajar dan sistem 

pengajaran yang digunakan sudah sesuai dengan yang 

diharapkan di dalam kurikulum.  

b. Fungsi Evaluasi  

 Evaluasi alam bidang pendidikan dan pengajaran 

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:  

(1) Fungsi administratif  

- Menentukan peserta didik dapat dinaikkan ke tingkatan 

yang lebih tinggi , lulus/tidak, dapat dinyatakan tamat 

belajar/ tidak.  

- Memindahkan atau menempatkan peserta didik pada 

kelompok atau bidang yang sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya.  

- Menentukan apakah seorang peserta didik layak 

menerima beasiswa /tidak.  

- Menentukan apakah seorang peserta didik dapat 

diberikan rekomendasi /tidak guna menempuh program 

pendidikan tertentu / program pendidikan lanjutan  
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- Memberikan gambaran tentang prestasi belajar para 

peserta didik kepada para calon pemakai tenaga kerja.  

(2) Fungsi Informatif  

Pemberian nilai akhir ini, berfungsi memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti: para 

orang tua atau wali murid, wali kelas, penasehat 

akademik, dan lain-lain tentang prestasi belajar siswa.  

(3) Fungsi Bimbingan  

Penentuan nilai akhir ini berfungsi memberikan 

bimbingan dan bantuan psikologis kepada peserta didik 

terutama pada peserta didik yang mempunyai nilai 

rendah , siswa yang selalu bikin onar, dll. 

(4) Fungsi pronostik 

Berguna untuk memprediksi kompetensi lanjutan yang 

mungkin dapat dicapai oleh pembelajar. Artinya, dengan 

hasil tes yang ada, dapat direncanakan kompetensi apa 

yang dapat dikuasai pada tahap berikutnya. 

Menyamaratakan kemampuan pembelajar pada awal 

proses akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pembelajar itu. Selaku pembelajar, tiap individu 

berbeda-beda kemampuan dasarnya. Perbedaan itu harus 

dicermati dan diakomodir dengan memberikan 

perlakuann yang berbeda juga. Perbedaan itu meliputi 
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pemberian materi lanjutan yang akan dibahas, 

penugasan, dan penghargaan. 

(5) Fungsi Instruksional  

Penentuan nilai akhir ini berfungsi memberikan umpan 

balik (feed back) yang mencerminkan seberapa jauh 

peserta didik telah dapat mencapai tujuan yang telah 

ditentukan dalam program pengajaran, sehingga dapat 

diketahui keberhasilan atau ketidak berhasilan tujuan 

pengajaran tersebut. 

(6) Fungsi diagnostik 

Yaitu menganalisis kemampuann pembelajar pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Fokusnya adalah 

membantu mereka bagaimana supaya mampu memiliki 

kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Langkah- langkah Evaluasi  
 

Dalam proses evaluasi hasil belajar diperlukan langkah-

langkah penyusunan alat yang terdiri dari:  

1) Perencanaan  

Menyusun alat tes tidak hanya memerlukan penguasaan 

materi, teori edukasi, dan teori tes tetapi perlu kiat. Agar tes 

berhasil, maka perencanaan tes harus dibuat sebaik mungkin 

dengan mengingat tujuan pengukuran , teknik pengukuran , 

dan kondisi siswa. Dalam perencanan pembuatan tes hal-hal 
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yang perlu diperhatikan antara lain: 

 -  mengidentifikasi tujuan pelajaran yang akan diukur  

- mengidentifikasikan tujuan pelajaran dalam kalimat 

khusus sehingga dapat diukur 

- membuat rambu-rambu garis besar faktor- faktor yang 

akan diukur 

2) Penyusunan tes 

Penyusunan tes dapat dikategorikan berdasar pada: tes 

objektif dengan jawaban yang sudah pasti, seperti pilihan 

ganda, benar/ salah, menjodohkan, menyusun jawaban 

dengan pernyataan , tes jawaban terbuka, tes jawaban 

melengkapi, dan tes jawaban tersedia.  

3) Uji coba  

Setelah alat disusun, untuk mengetahui kecanggihannya 

dilakukan uji coba terhadap sejumlah siswa yang akan di tes, 

jumlah responden uji coba tersebut kurang lebih 100 orang 

anak yang setara dengan kemampuan dengan mereka yang 

akan di tes. Hasil uji coba tesebut kemudian dievaluasi. 

4) Pengujian alat  

Pengujian alat atau analisis butir bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesukaran, tingkat pembeda, kemampuan 

setiap distraktor, reliabilitas, dan validitas alat tes yang dapat 

diuraikan sebagai berikut di bawah ini:  
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a. Tingkat Kesukaran Analisis ini menjawab pertanyaan 

berapa persen siswa yang dapat mengerjakan soal. Penafsiran 

terhadap angka persen dibalik, artinya semakin tinggi angka 

persen, maka tingkat kesukaran semakin rendah (Dewanto, 

1995: 132). 

b. Tingkat Pembeda Analisis ini untuk membedakan 

kemampuan siswa yang baik dengan siswa yang kurang baik. 

Apabila dikehendaki reliabilita tinggi, maka Tingkat 

Pembeda harus tinggi, sedang TP sedang adalah 0,25 sampai 

dengan 0,75( Dewanto, 1995: 133).  

c. Distraktor Analisis ini berarti apabila distraktor atau opsion 

yang bukan kunci tidak disenangi siswa yang diuji, maka 

distraktor harus dibuang. Setiap distraktor yang dicantumkan 

harus mampu menarik siswa untuk memilihnya. Apabila 

sebagian besar kelompok pandai memilih distraktor maka 

harus dipertimbangkan kembali, kemungkinan kalimat dalam 

distraktor banyak mengandung elemen yang benar( Dewanto, 

1995: 134).  

d. Reliabilitas Proporsi dari varian dengan varian yang 

sesungguhnya ( J.P. Guilford, 1978 dalam Dewanto, 1995: 

134). Selanjutnya secara verbal, reliabilitas dapat menjadi 

tiga hal, antara lain:  

- Konsisten: keajegan hasil pengukuran internal (Julian, C. 
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Stanley, 1971)  

- Stabilitas: keajegan hasil pengukuran untuk jangka waktu 

tertentu.  

- Equivalensi: keajegan hasil pengukuran dari kelompok 

butir yang sama, dua bentuk tes diberikan pada sekelompok 

testee dalam waktu singkat. 

 e. Validitas Dalam artikel yang berjudul American 

PsychologicalAssocciation yang dimuat dalam The American 

EducationResearch(1966), dan tulisan Lee J Cronbach(1978), 

serta J. P Guilford, dkk( 1978) terdapat tiga macam validitas 

yang perlu diperhatikan dalam mengukur alat evaluasi, antara 

lain:  

- Validitas isi: adalah kesesuaian antara pokok bahasan atau 

permasalahan , tujuan umum, tujuan khusus, materi yang 

disajikan, dengan alat ukur yang yang disusun dengan 

menuntut adanya kesesuaian antara kriteria dan prediksi 

yang sesuai dengan mengemukakan dipergunakan untuk 

mengukurnya.  

- Validitas sinambung: adalah sebuah alat tes reasoning 

yang logis dan sesuai dengan pengalaman empiris yang 

telah dijalankan.  

- Validitas Konstruk: adalah validitas yang dapat 

menerangkan varian dari tes dan arti dari tes tersebut 
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(Dewanto, 1995: 135).  

Erman (2003:2) menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran  

juga dapat diartikan sebagai penentuan kesesuaian antara tampilan 

siswa dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini yang dievaluasi 

adalah karakteristik siswa dengan menggunakan suatu tolak ukur 

tertentu. Karakteristik-karakteristik tersebut dalam ruang lingkup 

kegiatan belajar-mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang 

kognitif (pengetahuan dan intelektual), afektif (sikap, minat, dan 

motivasi), dan psikomotor (ketrampilan, gerak, dan tindakan). 

Tampilan tersebut dapat dievaluasi secara lisan, tertulis, mapupun 

perbuatan. Dengan demikian mengevaluasi di sini adalah 

menentukan apakah tampilan siswa telah sesuai dengan tujuan 

instruksional yang telah dirumuskan atau belum. 

Apabila lebih lanjut  kita kaji pengertian evaluasi dalam 

pembelajaran, maka akan diperoleh pengertian yang tidak jauh 

berbeda dengan pengertian evaluasi secara umum. Pengertian 

evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai 

pembelajaran yang dilaksanakan, dengan melalui kegiatan 

pengukuran dan penilaian pembelajaran. Pengukuran yang 

dimaksud di sini adalah proses membandingkan tingkat 

keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan 

pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif, sedangkan 

penilaian yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan 
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keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. 

 

E.   KERANGKA BERPIKIR 

 

Dalam pembelajaran Peranan guru sangatlah penting, guru lah 

yang menentukan tujuaan, bahan, metode, alat dan penilaian.Selain 

itu, Guru merupakan fasilitator dalam pemberian materi 

pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah dalam mengorganisirnya 

menjadi suatu pola yang bermakna. Guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi, mengorganisir potensi yang terdapat pada diri 

siswa, dengan demikian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakuaknan oleh guru dan siswa, sehingga siswa akan berubah 

tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. 

Keberadaanguru dalam proses belajar mengajar sangat penting 

dan mutlak, karena guru adalah sutradara sekaligus aktor dalam 

pembelajaran yang mempengaruhi kulaitas pembelajaran (Sudjana, 

2004:39). 

Dalam prosesbelajar, guru bertugas membelajarkan siswa 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Salah satu upaya yang 

paling praktis dan realitas dalam meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar para siswa. Sebagai indikator kualitas pendidikan adalah 

perbaikan dan penyempurnaan sistem pembelajaran. Upaya tesebut 

diarahkan kepada kualitas pembelajaran sebagai suatu proses yang 

diharapkan dapat menghasilkan kualitas hasil belajar yang optimal. 
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Pengoptimalan persiapan, metode, bagaimana proses pembelajaaran 

dan evaluasi oleh guru merupakan salah satu upaya yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kualifikasi guru itu sendiri maupun 

kualitas  dalam pembelajaran.  

Aspek persiapan, pemilihan metode, bagaimana proses 

pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan oleh guru merupakan 

upaya dalam rangka menunjukan kualitas pribadinya dan upaya 

peningkatan mutu pendidikan. 

Aspek persiapan, pemilihan metode, bagaimana proses 

pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam proses 

pembelajaran mempengaruhi pencapaian tujuan instruksional, prestasi 

belajar siswa, sekaligus berperan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

 Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan oleh 

berbagai faktor, terutama belum dioptimalisasikannya komponen-

komponen yang terlibat dalam pendidikan/pembelajaran. Salah satu di 

antaranya ialah mengenai kualitas pelayanan pembelajaran terutama 

dalam (aspek persiapan, metode, proses) dan evaluasi. Namun 

demikian perlu disadari bahwa keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan/pembelajaran tidak terlepas dari kerja sama keseluruhan 

komponen sistem pendidikan/pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian 

bahwa dengan adanya pelayanan dan evaluasi yang tepat dan baik  
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yang dilakukan oleh guru maka guru tersebut dapat dikatakan 

berkualitas dimana  pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan 

mutu/kualitas pendidikan di Indonesia. 

Dengan demikian, pelayanan dan evaluasi yang telah di 

rencanakan dan dilaksanakan oleh guru akan menunjukkan kualitas 

guru dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berpikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TUJUAN 

PERENCANAAN
PERSIAPAN,ME
TODE,DAN 
EVALUASI. 

PEMBELAJARAN BAHAN 

       HASIL BERKUALITAS 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian dan Sasaran Penelitian 

Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka lokasi 

penelitian ini adalah di SD dan SMP Negeri di Kecamatan Purworejo. Di  

Kecamatan Purworejo terdapat 27 SD dan 5 SMP. Sedangkan  sasaran dari 

penelitian ini adalah para guru-guru yang diwakili oleh: 

a. Tingkat SD 

NO Nama Sekolah 

1 SD Negeri Brenggong 

2 SD Negeri Gangeng 01 

3 SD Negeri Gangeng 02 

4 SD Negeri Sidomulyo 

5 SD Negeri Plipir 

6 SD Negeri Pacekelan 

7 SD Negeri Semawung 

8 SD Negeri Wonoroto 

9 SD Negeri Kedungsari 

10 SD Negeri Cangkrep Kidul 

11 SD Negeri Cangkrep Lor 

12 SD Negeri Tambakrejo 

13 SD Negeri Sidomulyo 

14 SD Negeri Wonotulus 

15 SD Negeri Baledono 
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b. Tingkat SMP 

NO Nama Sekolah 

1 SMP Negeri 1 Purworejo

2 SMP Negeri 6 Purworejo

3 SMP Negeri 31 Purworejo

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Menurut Kirk 

dan Miller dalam Moleong (2002:3) penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dan kawasan 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

peristilahannya. Pendekatan ini diharapkan bahwa kualitas pelayanan 

pembelajaran dan sistem evaluasi pada Pendidikan Dasar dapat dideskripskan 

secara teliti.  

Metode deskriktif  kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. 

Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan-kenyataan yang dihadapi peneliti di lapangan; kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan; 

ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

(Moleong, 2002:5). 

Sifat penelitian kualitatif adalah alami (mengalir). Pendekatan ini 

memandang bahwa kenyatan sebagai suatu yang berdimensi jarak, utuh, 
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merupakan suatu kesatuan dan senantiasa berubah (openonded). Oleh karena itu 

rancangan penelitian disusun dan berkemabang selama proses berlangsung 

sehingga penelitian ini sangat memungkinkan adanya perubahan-perubahan 

konsep sesuai dituasi dan kondisi di lapangan. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus adalah masalah yang diteliti dalam penelitian. Pada dasarnya fokus 

merupakan pembatasan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian 

ini yang menjadi fokus penelitian adalah kualifikasi pelayanan guru (persiapan, 

metode, proses ) dan evaluasi.  

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

kualitas pelayanan guru adalah sebagai berikut 

a.   Aspek persiapan atau perencanaan dalam 

pembelajaran 

 Adapun indikator-indikator yang digunakan adalah 

1. Menetapkan tujuan pembelajaran 

2. Menyiapkan bahan pelajaran 

3. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran 

4. Evaluasi pembelajaran 

        Adapun perangkat dalam persiapan pembelajaran dan yang 

menjadi tolok ukur kesiapan dalam pembelajaran yaitu: adanya 

silabus pembelajaran, adanya rencana pembelajaran(RPP) dan 

media yang akan digunakan dalam pembelajaran 
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b.   Aspek metode dalam pembelajaran 

1.  Kesesuaian antara metode dengan materi pembelajaran dan tujuan 

yang akan dicapai 

2 Kesesuaian antara metode dengan tingkat 

dperkembangan dan karakteristik siswa. 

              c.   Aspek proses/prosedur dalam pembelajaran 

                   1.  Kemampuan membuka pelajaran. 

                   2.  Kemampuan memberi pertanyaan dasar. 

                   3.  Kemampuan memberi motivasi dan penguatan. 

        4. Kemampuan dalam menerangkan materi pelajaran. 

5.  Kemampuan mengelola kelas. 

               d.  Aspek evaluasi 

                   1.  Evaluasi bentuk tes : evaluasi ini terdiri dari tes lisan, tertulis dan 

tindakan 

                   2. Evaluasi non tes : tes ini terdiri dari observasi, wawancara, studi 

kasus, skala penilaian dan lain-lain 

 

D. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dan lofland (1984:47) seperti yang dikutip oleh Moleong 

(2002:112) mengungkapkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti 
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dokumen dan lainnya. Sumber data pada penelitian kualitatif ini terbagi atas 

sumber data primer dan sumber data skunder. 

a.  Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung melalui wawancara dengan informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah guru dan siswa di sekolah tingkat pendidika dasar 

di kec. Purworejo. Sekolah Negeri tersebut yaitu SD Negeri Plipir, SD 

Negeri Brenggong , SD Negeri Gangeng 01 , SD Negeri Ganggeng 

02, SD Negeri Pacekelan, SD Negeri Wonoroto, SD Negeri 

Kedungsari, SD Negeri Cangkrep Kidul, SD Negeri Cangkrep Lor, 

SD Negeri Sidomulyo, SD Negeri Sidorejo, SD Negeri Tambakrejo, 

SD Negeri Wonotulus, SD Negeri Baledono, SMP Negeri 1 Purworejo 

SMP Negeri 6 Purworejo dan SMP Negeri 31 Purworejo. 

b.  Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya yaitu seperti dokumen, buku-buku, makalah-

makalah penelitian, dan sumber yang relevan. Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu bersumber dari dokumen yang telah ada di 

pendidikan dasar di Kecamatan Purworejo yang terkait dengan 

penelitian misalnya silabus, RPP, buku-buku, makalah-makalah serta 

literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Sugiyono (2006: 3006), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
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penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan SD Negeri Plipir, SD Negeri Brenggong , SD Negeri Gangeng 01 , SD 

Negeri Ganggeng 02, SD Negeri Pacekelan, SD Negeri Wonoroto, SD Negeri 

Kedungsari, SD Negeri Cangkrep Kidul, SD Negeri Cangkrep Lor, SD Negeri 

Sidomulyo, SD Negeri Sidorejo, SD Negeri Tambakrejo, SD Negeri Wonotulus, 

SD Negeri Baledono, SMP Negeri 1 Purworejo SMP Negeri 6 Purworejo dan 

SMP Negeri 31 Purworejo. 

Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2006:186). Wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara terstruktur yakni wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan (Moleong, 2006: 190). Dengan demikian, sebelum 

melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan 

kualitas guru ditinjau dari dari aspek persiapan, proses, metode dan 

evaluasi. Orang-orang yang diwawancarai dalam penlitian ini adalah 

guru dan perwakilan siswa di SD Negeri Plipir, SD Negeri Brenggong 
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, SD Negeri Gangeng 01 , SD Negeri Ganggeng 02, SD Negeri 

Pacekelan, SD Negeri Wonoroto, SD Negeri Kedungsari, SD Negeri 

Cangkrep Kidul, SD Negeri Cangkrep Lor, SD Negeri Sidomulyo, SD 

Negeri Sidorejo, SD Negeri Tambakrejo, SD Negeri Wonotulus, SD 

Negeri Baledono, SMP Negeri 1 Purworejo SMP Negeri 6 Purworejo 

dan SMP Negeri 31 Purworejo. 

 . Kredibilitas hasil wawancara perlu dijaga maka diperlukan 

pencatatan data yang peneliti lakukan dengan meyiapkan tape-

recorder yang berfungsi untuk merekam hasil wawancara. Maka 

peneliti meminta izin terlebih dahulu kepada informan untuk 

menggunakan tape-recorder , mengingat bahwa tidak semua informan 

suka dengan alat tersebut. Peneliti juga membuat catatan-catatan yang 

berguna untuk membantu peneliti dalam merencanakan pertanyaan 

berikutnya. 

b. Observasi langsung 

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. 

Selain dengan wawancara teknik pengumpulan data yang akan 

duterapkan adalah observasi langsung. Observasi langsung adalah 

pengamatan langsung kepada objek penelitian, sedangkan yang 

menjadi obyek observasi adalah  guru dan siswa di SD Negeri Plipir, 

SD Negeri Brenggong , SD Negeri Gangeng 01 , SD Negeri Ganggeng 
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02, SD Negeri Pacekelan, SD Negeri Wonoroto, SD Negeri 

Kedungsari, SD Negeri Cangkrep Kidul, SD Negeri Cangkrep Lor, SD 

Negeri Sidomulyo, SD Negeri Sidorejo, SD Negeri Tambakrejo, SD 

Negeri Wonotulus, SD Negeri Baledono, SMP Negeri 1 Purworejo 

SMP Negeri 6 Purworejo dan SMP Negeri 31 Purworejo , yang 

terletak di Kecamatan Purworejo. Dalam penelitian peneliti 

menekankan pada observasi menengenai persiapan pembelajaran, 

proses pembelajaran , metode, dan evaluasi. 

c. Dokumen 

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berarti 

mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Gottschalk 

(1986; 38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu 

pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai 

kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan 

terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian 

keduadiperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara 

seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. 

Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) 

dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian 

yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

menganai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 
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surat kabar, prasasti, notulen, dan lain-lain. Menurut Moleong (2002: 

161) dokumen adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak 

dipersiapkan karena adanaya permintaan seorang penyidik.Dari 

berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik benang merahnya 

bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar 

(foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan 

informasi bagi proses penelitian. 

Dokumen-dokumen yang dapat digunakan antara lain katalog 

buku, surat pribadi atau autobiografi yang merupakan dokumen resmi 

yang terbagi atas dokumen internal berupa memo, pengumuman, 

instruksi, aturan lembaga masyarakat tertenti yang digunakan dalam 

kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan 

informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya 

majalah, buletin, pernyatan dan berita yang disiarkan pada media 

massa. 

  Studi dokumen resmi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mengumpulkan data melalui pencatatan data tertulis mengenai 

keadaan Sekolah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tambahan 

lainnya diperoleh dari foto, baik itu foto tentang informan, kegiatan 

pembelajaran, keadaan sumber dan media belajar, serta lokasi 

penelitian. Dengan foto ini diharapkan kredibilitas penelitian ini dapat 
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dipertanggungjawabkan karena dapat menggambarkan sifat-sifat khas 

dari kasus yang diteliti. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini, 

yaitu (1) tahap pra lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap analisis 

data (Moleong, 2006:125-148).  

a. Tahap Pra lapangan 

Pada tahap ini langkah-langkah yang akan dilakukan adalah (1) 

menyusun rancangan penelitian, (2) memilih lapangan penelitian, (3) 

mengurus perijinan, (4) menjajagi dan menilai keadaan lapangan, (5) 

memilih dan memanfaatkan sumber, dan (6) menyiapkan perlengkapan 

penelitian (Moleong, 2006:127-134). 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Moleong (2006:137-147) menguraikan tentang tahap pekerjaan 

lapangan ke dalam tiga bagian, yaitu; (1) memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, (2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari sumber kajian diolah sehingga diperoleh 

keterangan-keterangan yang berguna, selanjutnya dianalisis. Dalam 

penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. 

Pengertian analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang 
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dan terus menerus. Data yang bersifat kualitatif akan diinterpretasikan 

untuk mencari makna dan implikasi hubungan yang ada (contextual 

analysis).  

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan atau validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian, 

sebab itulah perlu dilakukan pemeriksaan data sebelum analisis dilakukan. 

Validitas data berguna untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data yang 

telah diperoleh. Ada beberapa teknik pemeriksaan data yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan atau mengetahui validitas data, seperti triangulasi, review 

informan, member check, menyusun data base dan penyusunan mata rantai bukti 

penelitian (Moleong, 2000:330). 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Terdapat empat teknik triangulasi antara 

lain menggunakan sumber, metode, penyelidikan, dan teori (Moleong, 2000:330). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber, yaitu menggunakan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda, agar bisa diuji validitasnya. 

Data yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian 

dibandingkan dengan sumber lain. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan 

dengan guru kaitannya dengan persiapan ,metode, proses dan evaluasi kemudian 
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dibandingkan dengan hasil observasi tentang bagaimana performa mengajar guru 

dan dibandingkan dengan hasil wawancara dengan siswa tentang pembelajaran guru 

tersebut. Dengan adanya perbandingan data inilah maka akan diketahui tingkat 

validitas dari data. Ketika dalam proses pembandingan data yang didapatkan sesuai 

dengan data yang didapat dengan metode lain dan sumber lain yang berbeda maka 

data tersebut dapat dinyatakan sebagai data yang valid atau terpercaya. 

 

H. Teknik analisis data 

Dari data-data yang diperoleh, maka dilakukan analisis. Analisis dalam 

penelitian ini adalah analisis data kualitatif.  Analisis data kualitatif terdiri dari alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, 

(3) penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles & Huberman,  2000:18). Reduksi data 

dalam penelitian ini akan dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam bagian ini adalah menajamkan analisis, 

menggolongkan atau pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data sehinga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik 

dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2000:17-18).  

Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah 

matriks untuk data kualitatif dan menetukan jenis serta bentuk data yang 

dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks (Miles & Huberman, 2000:17-18). 

Adapun data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  menyajikan sekumpulan 
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informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan pada data 

kualitatif adalah bentuk teks naratif sehingga mengurangi tergelincirnya peneliti 

untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah di dalam mengambil kesimpulan 

yang memihak, tersekat-sekat dan tak berdasar.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan proses klasifikasi terhadap  

pelayanan guru ( aspek persiapan, proses, metode ) dan sistem evaluasi pada 

tingkat pendidikan dasar di Kecamatan Purworejo. 

Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskiptif tentang 

bagaimana pelayanan guru ( aspek persiapan, proses, metode ) dan sistem evaluasi 

pada tingkat pendidikan dasar di Kecamatan Purworejo. 

 Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di 

lapangan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh. Miles dan Huberman (2000:20) mengatakan 

kesimpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat 

ditinjau sebagai makna yang  muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Alur di 

atas, bila digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut: 

 

 

 

I.  

 

PENGUMPULAN DATA 

PENYAJIAN DATA 

REDUKSI DATA 

KESIMPULAN-KESIMPULAN 
PENAFSIRAN/VERIFIKASI 
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Gambar : Komponen-komponen analisis data model interaktif 
(Miles & Huberman, 2000:20)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

  Kabupaten Purworejo terletak pada posisi 109o 47’28” – 110o 

8’20” Bujur Timur dan 7o 32’ – 7o 54 Lintang Selatan. Kecamatan 

Purworejo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Purworejo yang 

memiliki luas wilayah 53  km2 terbagi menjadi  25 Desa . Kecamatan 

Purworejo  berbatasan langsung dengan Kecamatan Loano dan Kecamatan 

Gebang  di sebelah utara, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Banyurip di 

sebelah timur, Kecamatan kaligesing di sebelah barat, dan sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen. 

  Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kecamatan Purworejo Tahun 2010/2011  jumlah Sekolah Dasar (SD) dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri yaitu ada 32 

sekolah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1  

            Daftar Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Purworejo 

No. Nama Sekolah Alamat 

1 SD Negeri Plipir Jln. Kaligesing Km 07 

2 SD Negeri Brenggong Desa Brenggong 

3 SD Negeri Ganggeng 01 Desa Ganggeng 

4 SD Negeri Ganggeng 02 Desa Ganggeng 

5 SD Negeri Pacekelan Desa Pacekelan 

6 SD Negeri Semawung Desa Semawung 

7 SD Negeri Wonoroto Desa Wonoroto 

8 SD Negeri Kedungsari Desa Kedungsari 

9 SD Negeri Cangkrep Kidul Jalan Pesantren No. 8 

10 SD Negeri Cangkrep Lor Jln. WR. Supratman 431A 

11 SD Negeri Tambakrejo Desa Tambakrejo 

12 SD Negeri Sidorejo Desa Sidorejo 

13 SD Negeri Sidomulyo Desa Sidomulyo 

14 SD Negeri Wonotulus Desa Wonotulus 

15 SD Negeri Baledono 01 Kelurahan Baledono 

16 SD Negeri  Baledono 03 Jln. Nyai laos Km 01 

17 SD Negeri Purworejo Kelurahan Purworejo 

18 SD Negeri Kepatihan Kelurahan Purworejo 

19 SD Negeri Sindurjan Kelurahan Sindurjan 

20 SD Negeri Pangenrejo Desa Pangenrejo 

21 SD Negeri Pangengudang Jln. Jendral Sudirman 

22 SD Negeri Plaosan Kelurahan Plaosan  

23 SD Negeri Kliwonan Kelurahan Sindurjan 

24 SD Negeri Lugosobo Kelurahan Lugosobo 

25 SD Negeri Sibomengalan Kelurahan Purworejo 

26 SD Negeri Brengkelan Kelurahan Purworejo 
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27 SDLBN Purworejo Desa Cangkrep 

 

Tabel 4.2 

Daftar Sekolah menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Purworejo 

No Nama Sekolah Alamat 

1 SMP Negeri 1 Purworejo Jln. Jendral Sudirman No.8  

2 SMP Negeri 2 Purworejo Jl.A.Yani 6 Purworejo 

3 SMP Negeri 4 Purworejo Jl.Jend.Urip Sumoharjo 62

4 SMP Negeri 6 Purworejo Jln. Ksatrian No. 5/5 A 

5 SMP Negeri 31 Purworejo Jln, Brigjen Katamso No.24 

 (Sumber: Dinas Pendidikan Kecamatan Purworejo) 

 Dari 27 SD Negeri dan 5 SMP Negeri di atas, penulis mengambil 

18 sekolah sebagai lokasi penelitian yaitu  SD Negeri Plipir, SD Negeri 

Brenggong , SD Negeri Gangeng 01 , SD Negeri Ganggeng 02, SD Negeri 

Pacekelan, SD Negeri Wonoroto, SD Negeri Kedungsari, SD Negeri 

Cangkrep Kidul, SD Negeri Cangkrep Lor, SD Negeri Sidomulyo, SD 

Negeri Sidorejo, SD Negeri Tambakrejo, SD Negeri Wonotulus, SD 

Negeri Baledono, SMP Negeri 1 Purworejo SMP Negeri 6 Purworejo dan 

SMP Negeri 31 Purworejo. 

            a. SD Negeri Plipir 

 SD Negeri Plipir merupakan sekolah dasar yang berada di perbatasan 

antara kecamatan Purworejo dengan Kecamatan Kaligesing. SD Negeri 

Plipir terletak di jalan Kalegesing, Km. 7 Desa Plipir. 
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 SD Negeri Plipir  mempunyai visi yaitu Unggul dalam prestasi 

berdasarkan Iman dan Takwa. Misi dari SD Negeri Plipir adalah: 

            1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan untuk mengembangkan 

potensi siswa secara optimal.  

               2. Megembangkan sikap dan kebiasaan berbudi pekerti luhur sesuai 

falsafah Pancasila dan Agama masing- masing.  

               3. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah.  

4. Menerapkan manejemen partisipatif dengan melibatkan pihak- pihak 

terkait dengan kepentingan sekolah. 

5. Meghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, mandiri, kreatif, patriotik 

dan memiliki life skil. 

        b. SD Negeri Brenggong 

 SD Negeri Brenggong berdiri tahun 1964, statusnya berubah menjadi 

negeri pada tahun 1985 berdasarkan SK Gubenur Kep. Daerah TK. I 

Jateng No. 421.2/035/1/85. Sekolah ini merupakan 

pengabungan/penghapusan sekolah, terhitung mulai tanggal 02 Januari 

2002 SDN Brenggong 01 digabung dengan SDN Brenggong 02 melalui 

SK Bupati Purworejo Nomor 188.4/1420/2001. 

  Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sekaligus merespon 

kebijakan  pemerintah di bidang pendidikan, SD Brenggong  menetapkan 

visi sekolah “  Terwujudnya Anak Didik yang Beriman, Bertaqwa, 
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Berakhlak Mulia, Cerdas, Terampil dan mandiri“. Misi SDN Brenggong 

yaitu: 

1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk megembangkan potensi 

pendidikan. 

2. Menumbuhkan kecerdasan penghayatan dan pengamalan terhadap 

agama yang dianut untuk membentuk moral yang baik, cerdas, 

disiplin, kreatif dan mandiri. 

Tujuan SDN Brenggong adalah“Lulusan SD Brenggong mampu 

bersaing dengan lulusan SD lain baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik“. 

        c. SD Negeri Ganggeng 01 

 SD Negeri Gangeng 01 yang berdiri pada tahun 1954, dan mengalami 

perubahan pada tahun 1985 berdasarkan SK Ka Din P & K Prop Jateng 

No. 421.2/035/1/57/85, 1-2-1985.  

 Visi SDN Gangeng 01 adalah Unggul dalam prestasi berasarkan iman dan 

taqwa. Misi Ganggeng 01 adalah :  

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa  dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

2. Menumbuhkan semangat keunggulan intensif kepada seluruh warga 

sekolah. 
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3. Mewujudkan anak didik yang kreatif, berwawasan kebangsaan, sehat, 

disiplin, bertanggung jawab, terampil serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan takhnologi. 

4. Menumbuhkan penghayatan terdadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi anak yang berakhlak mulia dan menjadi sumber 

kearifan dalam bertindak. 

5. Menerapkan manajemen partisipatif dalam melibatkan warga sekolah 

dan kelompok yang terkait dengan sekolah (styake holder). 

 d. SD Negeri Ganggeng 02 

   SD Negeri Ganggeng 02 berdiri pada tanggal 16 Mei 1976, sesuai 

dengan keputusan Gubenur 421.2/035/I/57/85. 

 Visi SDN hanggeng 02 adalah terwujudnya keadilan yang adil, 

trransparan, berkualitas, dalam rangka meeujudkan peserta didik yang 

beriman, bertaqwa, cerdas,trampil,kreatif dan inovatif. Misi  SDN 

Ganggeng 02 yaitu : 

1. Memujudkan pendidikan yang berkualitas dengan menuntaskan wajib 

belajar 9 tahun/wajib pendidikan dasar 9 tahun. 

2. Menciptakan iklim kerja yang kondusif, kreatif dan inovatif bagi 

seluruh warga sekolah. 

3. Memberikan layanan prima antara sekolah, orang tua murid dan 

masyrakat dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. 
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4. Membentuk peserta didik yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, 

berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani dan menghormati orang 

lain. 

 

 

        e. SD Negeri Pacekelan 

 SD Negeri Pacekelan merupakan SD yang terletak dantara dua kecamatan, 

yaitu kecamatan Purworejo dengan kecamatan Bagelen. 

 Visi SDN Pacekelan adalah unggul dalam prestasi dan mulia dalam 

akhlak. Misi SDN Pacekelan yaitu : 

1.  Meningkatkan kerja dan profesionalisme guru. 

 2. Melaksanakan pembelajaran serta bimbngan secara efektif. 

3.  Memujudkan anak didik yang kreatif, trampil, disiplin, berdya saing 

sehat sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

4.  Meningkatkan iman dan taqwa (IMTAQ) dengan pengetian peserta 

didik sejalan dengan agama yang dianut sehingga menjadi anak yang 

berbudi pekerti luhur dan arif dalam bertindak. 

5.  Meningkatkan mutu sekolah sejalan dengan patisipasi warga sekolah, 

komite sekolah, wali murid dan lingkungan masyarakat. 

f. SD Negeri Semawung 

Visi SDN Semawungyaitu : terwujudnya KBM yang inovatif, 

profesional dan akuntabel untuk membentuk generasi penerus bangsa yang 

cerdas taqwa dan terampil. Misi SDN Semawung adalah :  
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1. Memujudkan kegiatan belajar mengajar yang menarik perhatian 

sisiwa. 

2. Memujudkan kegiatan belajar mengajar yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Memujudkan penyelenggaraan pendidikan yang transparan bagi 

masyarakat, komite   sekolah dan pemerintah. 

4. Mempersipakan generasi penerus bangsa yang berkepribribadian 

mumpuni. 

g. SD Negeri Wonoroto 

SD Negeri Wonoroto mulai berdiri pada tahun 1929 dan mulai 

diperbaharui pada tahun 1985. SD Negeri Wonoroto mendapatkan 

akreditasi B berdasarkan BAS-KAB. Purworejo 14/XII/BAS KAB/2006. 

Visi SD Negeri Wonoroto adalah terwujudya generasi yang 

beriman, bertaqwa, cerdas dan terampil. Misi SD Negeri Wonoroto yaitu: 

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang maksimal. 

2. Menyelengarakan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi siswa. 

3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan siswa dan guru. 

4. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. 

h. SD Negeri Kedungsari 

SD Negeri Kedungsari  berdiri pada tahun 1954. Dan mendapatkan 

status negeri pada 01-02-1987 , berdasarkan SK Gubenur No. 

4212/035/I/57/87. Visi SD Negeri Kedungsari adalah : berbudi pekerti, 
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berprestasi dan kompetitif di era globalisasi. Misi SD Negeri Kedungsari 

yaitu: 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa  dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

2. Menumbuhkan semangat keunggulan intensif kepada seluruh warga 

sekolah. 

3. Mewujudkan anak didik yang kreatif, berwawasan kebangsaan, sehat, 

disiplin, bertanggung jawab, terampil serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan takhnologi. 

4. Menumbuhkan penghayatan terdadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi anak yang berakhlak mulia dan menjadi sumber 

kearifan dalam bertindak. 

5. Menerapkan manajemen partisipatif dalam melibatkan warga sekolah 

dan kelompok yang terkait dengan sekolah (styake holder) 

i.  SD Negeri Cangkrep Kidul 

SD Negeri Cangkrep Kidul berada di Jalan Pesantren No. 8, berdiri 

pada tahun 1956. Visi SD Negeri Cangkrep Kidul adalah : terwujudnya 

anak didik yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan 

disiplin. Misi SD Negeri Cangkrep Kidul yaitu : 

1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan potensi 

pendidikan di SD Negeri Cangkrepkidul. 
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2. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari 

untuk mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang taqwa, cerdas, dan 

terampil. 

4. Mewujudkan kehidupan yang produktif, berdaya guna dan berhasil 

guna. 

 

j. SD Negeri Cangkreplor 

SD Negeri Cangkreplor terletak di Jalan WR. Supratman No. 431A 

berdiri pada tahun 1961 dan mengalami perubahan pada tahun 2002. SD 

Negeri Cangkreplor sekarang mikiki luas + 9 km2. 

Visi SD Negeri Cangkreplor adalah terwujudnya prestasi belajar 

tinggi, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa. Misi SD Negeri 

Cangkreplor yaitu: 

1. Melaksanakan pembelajaran secara efektif. 

2. Memberikan layanan pendidikan yang optimal di sekolah. 

3. Melaksanakan pembinaan akhlak mulia dan ketaqwaan. 

k. SD Negeri Sidorejo. 

Visi SD Negeri Sidorejo adalah terwujudya anak didik yang 

cerdas, beriman, taqwa, terampil dan berwawasan budaya bangsa. Misi SD 

Negeri Sidorejo yaitu:  
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1. Melaksanakan pembelajaran efektif berdasarkan keimanan, 

ketaqwaan kepada Tuhan Y.M.E untuk mengembangkan 

potensi keilmuan siswa. 

2. Menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi akademik 

maupun non akademik. 

3. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran. 

4. Meningkatkan jalinan kerja sama dengan masyrakat, karena 

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. 

l. SD Negeri Tambakrejo. 

SD Negeri Tambakrejo berdiri pada tahun 1961, dengan pendirinya 

Wirjotinijo (lurah tambak), Sahid Sasto, Siaman, Parto Setiko (tokoh 

masyrakat). Tahun 1972 SD Negeri Tambakrejo dipecah menjadi SD 

Negeri Tambakrejo 1 dan SD Negeri tambakrejo 02, dengan pimpinan 

Bapak Sumitro dan Ibu Sumartinah Karsidi. Dengan keputusan Bupati 

Purworejo No. 188/122/04 tanggal 01 februari 2004, terhitung mulai 

tanggal 1 juli 2003 SD Negeri Tambakrejo 01 dan SD Negeri Tambakrejo 

02 digabung menjadi satu menjadi SD Negeri Tambakrejo dengan 

pimpinan Bapak Fx. Suprihono, S.Pd. 

Visi SD Negeri Tambakrejo adalah taqwa, cerdas, terampil dan 

berkepribadian. Misi SD Negeri Tambakrejo yaitu: 
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1. Memujudkan anak didik yang memiliki kualitas keimanan, sehat 

jasmani dan rohani, memiliki kepribadian, kemampuan dasar, dan 

berbudi pekerti yang luhur. 

2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang serasi, aman, tertib, disiplin, 

dan menunjang keberhasilan pendidikan. 

m. SD Negeri Sidomulyo. 

Visi SD Negeri Sidomulyo terwujudya sekolah unggul dalam 

prestasi akedemik dan non akademik berlandaskan iman dan taqwa. Misi 

Visi SD Negeri Sidomulyo yaitu : 

1. Menciptakan KBM yang efektif, kreatif dan inovatif agar potensi siswa 

berkembang secara optimal. 

2. Menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang adem, ayem, tentrem 

yang mendukung perkembangan anak. 

3. Menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianut sebagai 

sumber perilaku sehari- hari anak. 

4. Megedepankan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. 

n. SD Negeri Wonotulus. 

SD Negeri Wonotulus terletak di Jln. Caok Km. 7. SD Negeri 

Wonotulus berdiri pada tahun 1958. Dan mendapat akrediditas A pada 

tanggal 12-12- 2007 berdasarkan SK BAN S/M. No. Dd 007410.  

Visi SD Negeri Wonotulus adalah terwujudnya peserta didik yang 

unggul dalam iman, taqwa dan berpestrasi. Misi SD Negeri Wonotulus 

yaitu : 
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1. Meningkatkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mewujudkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Melaksanakan pembelajaran secara efektif sehingga setiap siswa  

dapat berkembang secara maksimal. 

o. SD Negeri Baledono 03 

SD Negeri Baledono yang terletak di Jln. Nyai Plaosan N0. 01. SD 

Negeri Baledono 03 berdiri pada tanggal 1 januari 1969 dan statusnya 

sudah menjadi negeri, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah 4/1/12 

tanggal 12 Juli 1969. 

Visi SD Negeri Baledono 03 adalah unggul dalam prestasi, 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yanag Maha Esa. Misi SD Negeri 

Baledono 03 yaitu : mewujudkan anak didik yang taqwa, cerdas, terampil, 

berkepribadian dan berkualitas. 

p. SMP Negeri 1 Purworejo 

SMP Negeri 1 Purworejo yang terletak di Jalan Jend. Soedirman 

No. 8, sekolah ini berdiri pada tahun 1948, namun sekolah ini telah 

mengalami renovasi serta penambahan beberapa ruagan, tapi tidak 

merubah bentuk asli dari bagunan tersebut. Luas sekolah sekarang + 4082 

m2. Daftar ruang belajar : 

Tabel 4.3 

Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi*) Jenis Ruangan Jumlah 
(buah) 

Ukuran 
(pxl) 

Kondisi

1. Perpustakaan 1 8 x 12 baik 6. Lab. Bahasa 1 8 x 12 Baik
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2. Lab. IPA 2 9 x 12 baik 7.Lab Komputer 1 8 x 15 Baik

3. Ketrampilan 1 6 x 8 baik 8. PTD - - 

4. Multimedia 1 6 x 7 Baik 9. Serbaguna/aul 1 14 x 24 Baik

5. Kesenian 1 5 x 8 baik    

 

Visi SMP Negeri 1 Purworejo adalah berperstasi disertai iman dan 

taqwa. Misi SMP Negeri 1 Purworejo yaitu: 

1. Memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional 

bagi peserta didik dengan mewujudkan efektifitas dalam proses 

pembelajaran. 

2. Menciptakan sikap agar seluruh warga sekolah lebih menghayati 

dan mengamalkan ajaran agamanya. 

3. Menumbuhkan dan menciptakan situasi yang mendorong siswa 

untuk beprestasi dibidang akademik maupun non-akademik. 

4. Menyediakan fasilitas belajar agar siswa mampu mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. 

5. Melengkapi fasilitas perpustakaan sekolah yang mampu 

menumbuhkan minat baca dan mengunjugi perpustakaan. 

6. Membiarkan warga sekolah untuk menghargai waktu dan disiplin. 

7. Menciptakan sekolah yang nyaman dalam belajar. 

q. SMP Negeri 6 Purworejo 

SMP Negeri 6 terletak di Jalan Ksatian No. 5/5 a Purworejo. SMP 

ini  pada awal berdirinya bernama SMP Negeri 4 Purworejo. Dan mulai 

tahun 2001 bernama SMP Negeri 6 Purworejo sampai sekarang.  
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Visi SMP Negeri 6 Purworejo berbudi pekerti, berprestasi, 

berdasarkan iman dan taqwa. Misi SMP Negeri 6 Purworejo yaitu : 

1. Mendorong dan menumbuhkan budaya belajar, budaya tertib, dan 

budaya bersih dalam pelaksanaan sekolah. 

2. Mendorong dan menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran 

agama yang dianut dan nilai- nilai budaya bangsa sehingga menjadi 

sumber kearifan dalam bertindak, berperilaku dan bertutur kata. 

3. Menyelengarakan proses pembelajaran dan BK secara efektif agar 

siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara 

optimal (prestasi belajar optimal) 

4. Mendorong dan menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang 

keseniaan. 

5. Mendorong dan menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang 

olahraga. 

6. Mendorong dan menumbuhkan semangat berprestasi dalam 

kegiatan pramuka. 

7. Menyediakan wahana dan menyelengarakan pembelajaran TIK. 

8. Mendorong dan menumbuhkan kemampuan dalam berbahasa 

inggris yang unggul. 

r. SMP Negeri 31 Purworejo 

SMP Negeri 31 Purworejo terletak di Jalan Brigjen Katamso 24 

Purworejo. Sekolah ini berdiri pada tahun 1948, dahulu digunakan untuk 

ST (Sekolah Tekhnik). Dan pada tahun 1994 beralih fungsi menjadi SMP. 
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Setelah berubah menjadi SMP, sekolah ini bernama SMP Negeri 5 

Purworejo sampai tahun 1999. Kemudian bernama SMP Negeri 7 

Purworejo sampai tahun 2001. Dan sekarang bernama SMP Negeri 31 

purworejo. 

Visi SMP Negeri 31 Purworejo adalah unggul dalam bidang 

akademis maupun non akademis, taqwa, terampil dan disiplin. Misi SMP 

Negeri 31 Purworejo yaitu: 

1. Menyelengarakan proses belajar mengajar dan bimbingan agar 

siswa dapat mengembangkan dirinya dengan optimal. 

2. Mendorong dan menumbuhkan semnagat berprestasi secara 

intensif kepada seluruh komponen sekolah. 

3. Mendorong dan menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran 

agama. 

4. Mendorong dan menumbuhkan nilai- nilai budaya bangsa sehingga 

menjadi sumber kearifan dalambertindak, bertingkah laku dan 

bertutur kata. 

5. Menyediakan wahana dan menyelengarakan pembinaan olahraga, 

pramuka, kesenian, baca tulis Al  Quran dalam bentuk 

ektrakulikuler. 

6. Menyelengarakan program pesantern kilat pada bulan puasa dan 

kegiatan keagamaan dalam rangka peringatan hari besar agama. 

7. Mendorong terselengaranya tata tertib sekolah secara konsekuen. 
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8. Menyelengarakan wahana dan menyelengarakan pelajaran 

tekhnologi informasi dan komunikasi serta muatan lokal komputer. 

      2.  Pelayanan Guru IPS di Tingkat Pendidikan Dasar se-Kecamatan 

Purworejo. 

           a. Persiapan Pembelajaran guru IPS. 

 Persiapan pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting sebelum 

melaksanakan pembelajaran. Kemampuan membuat persiapan mengajar 

merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru dan sebagai muara 

dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang 

mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajar.  

Sutomo selaku guru IPS di SD Negeri Cangkrep Kidul menyatakan 

bahwa persiapan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting 

karena dalam pembelajaran persiapan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

KBM, termasuk pengaturan waktu, jalan patau langkah pembelajaran, 

pengunaan alat dan media. Dan tanpa persiapan yang mantang maka 

tujuan pembelajarab tak akan tercapai, karena persiapan sebagai awal 

mencapai tujuan. (wawancara tangga 15 Oktober 2010). 

 Berkaitan dengan pentingnya persiapan, Pasrah Puji Santoso, Guru IPS 

Di SD Negeri Pacekelan  berpendapat sebagai berikut : 

 “Menurut saya persiapan itu perlu dan sangat penting karena 
sebagai pedoman dalam mencapaikan pelajaran, dengan 
persiapan pembelajaran berarti kita dalam pembelajaran atau 
mengajar sudah siap, sehingga apa yang kita inginkan dapat 
tercapai. Dan menyiaapkan apa saja yang akan kita berikan 
kepada siswa baik buku dan alat atau medianya”.(wawancara 
tanggal 16 Oktober 2010) 
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Sri Suhesti selaku guru di SD Negeri Ganggeng 02 berpendapat 

sebagai berikut: 

”Persiapan itu sangat penting karena agar pembelajaran itu dapat 
berjalan dengan runtut, terus kita mengetahui sejauh mana kita 
menyampaikan materi supaya ada batasan, supaya jelas. Jadi 
persiapan itu perlu, meskipun saya tidak tiap hari membuat RPP, 
tapi setiap akan mengajar saya selalu mempersiapkan apa saja 
yang akan diberikan kepada siswa”.(wawancara tanggal 08 
Oktober 2010). 
 

Sanuro selaku SD Negeri Brenggong, berpendapat sebagai berikut: 

”Persiapan dalam pembelajaran itu sangat penting, karena 
sebagai landasan kita dalam menciptakan suasana kelas dan 
KBM. Jadi selama mengajar dari awal samapi akhir itu sudah 
termuat dalam perencanaan pembelajaran”. (wawancara tanggal 
26 Oktober 2010). 
 

Sri Hahyu Ningsih selaku guru SD Negeri Sidorejo, berpendapat 

sebagai berikut: 

”Menurut saya persiapan itu sangat penting karena tanpa 
persiapan atau perencanaan, pembelajaran tidak bisa berjalan 
dengan lancar. Maka dengan pesiapan yang matang maka 
hasilnya akan lebih baik dari pada tanpa persiapan”. (wawancara 
tanggal 13 Oktober 2010). 
 
 

Warsiman selaku guru SD Negeri Tambakrejo, berpendapat 
sebagai berikut: 

 
”Persiapan itu perlu, karena untuk mempermudah dan 
mempercepat anak memahami materi. Dan membantu kita dalam 
mengajar di kelas”. (wawancara tanggal 02 November 2010). 
 

Retno Indit Haryati selaku guru SD Negeri Wonotulus, 
berpendapat sebagai berikut: 

 
”Persiapan pembelajaran itu penting sekali, karena kalau kita 
tidak memakai persiapan dalam mengajar, maka kita tidak ada 
pedoman dalam mengajar dikelas, maka anak mengalami 
kebosanan atau ramai sendiri karena gurunya tidak siap dalam 
memberi pelajaran”. (wawancara tanggal 28 Oktober 2010). 
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Sumarwati selaku guru SD Negeri 03 Baledono, berpendapat 

sebagai berikut: 
 

”Menurut saya, persiapan itu penting dalam kita memberikan 
pelajaran kepada siswa, karena persiapan merupakan acuan bagi 
kita untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai tentu saja 
sesuai dengan Standart kompetensi yang akan dicapai”. 
(wawancara tanggal 04 November 2010). 
 
Bedjo selaku guru SD Negeri Kedungsari, berpendapat sebagai 
berikut: 
 
”Jadi menurut hemat saya, persiapan itu sangat penting sebab 
manakala guru akan mengajar atau semua kegiatan di kelas harus 
ada persiapan sebab tanpa rencana tujuan yang hendak kita capai 
tidak akan tercapai secara maksimal”. (wawancara tanggal 11 
Oktober 2010). 
 
Sariyah selaku guru SD Negeri Semawung, berpendapat sebagai 
berikut: 
 
”Persiapan pembelajaran itu penting, supaya kita dalam 
memberikan materi kepada anak sesuai dengan standar 
kompetensi yang ingin dicapai”. (wawancara tanggal 09 Oktober 
2010). 
 
Dyah Tuti Harmoni selaku guru SMP Negeri 1 Purworejo, 

berpendapat sebagai berikut: 
 

”Persiapan itu penting, sangat penting karena palling tidak 
sebagai pengukur seberapa jauh keberhasilan pembelajaran yang 
akan dicapai dengan perencanaann yang ada tentu keberhasilan 
nanti yang hendak kita capai seperti apa, dan disesuaikan dengan 
silabus”. (wawancara tanggal 10 November 2010). 
 
Supardi selaku guru di SMP Negeri 31 Purworejo , berpendapat 
sebagai berikut: 
 
”Menurut saya persiapan itu penting, karena untuk bisa mengajar 
baik di kelas itu kita harus ada rambu-rambu yang kita 
persiapankan terlebih dahulu supaya nanti dalam mengajar kita 
tidak meluas atau melebar dan sesuai seharusnya, sesuai dengan 
silabus”. (wawancara tanggal 13 November 2010). 
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Kisman selaku guru di SMP Negeri 6 Purworejo, berpendapat 
sebagai berikut : 
 
”Persiapan itu penting, karena dengan persiapan atau 
perencanaan kita dapat menyampaikan materi dengan berurutan 
dari awal sampai akhir, terus kita juga mengetahui kelemahan 
atau kekurangan pembelajaran yang kita lakukan. (wawancara 
tanggal 20 November 2010). 

 
Kemudian Siti Murwatiselaku guru di SD Negeri Wonoroto  

menyatakan bahwa persiapan itu merupakan patokan bagi kita, untuk 

melakukan KBM di kelas, dengan adanya persiapan maka materi yang 

akan disampaikan tidak ada yang telupakan. ”(wawancara tanggal 07 

Oktober 2010). 

Hal serupa di sampaikan oleh Sutomo guru SD Negeri Cangkrep 

Kidul yang menyatakan bahwa persipaan pembelajaran merupakan cara 

agar dalam menyampaikan materi dapat berjalan secara 

runtut.(wawancara tanggal 12 Oktober 2009). 

Berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dalam persiapan 

pembelajaran Sri Suhesti guru SD Negeri 02 Ganggeng  berpendapat 

sebagai berikut : 

”dalam persiapan, biasanya kita menyiapkan RPP, walaupun saya 
tidak membuat RPP setiap hari, selain itu mengatur pengunaan 
waktu, metode atau cara apa yang saya pakai, terus termasuk soal-
soal latihan serta potogan-potongan kartu, karena nanti saya 
mengunakan metode jigsaw itu yang saya persiapkan untuk materi 
nanti. ”.(wawancara tanggal 08 Oktober 2010). 
 
Endang Susilowati selaku guru SD Negeri Plipir berpendapat 

sebagai berikut : 

“Berkaitan dengan persiapan ,kita mempunyai tugas pokok yaitu 
yang memersiapkan program, melaksanakan program, 
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mengevaluasi program dan mengadakan pengayaan. Ya, membuat 
silabus, prota, promes dan promes di awal semester”.(wawancara 
tanggal 25 Oktober 2010). 
 
Sarunon guru SD Negeri Brenggong berpendapat sebagai berikut : 

 
“Persiapan yang biasaya saya lakukan sebelum mengajar, seperti 
menyiapkan materi yang akan diajarkan, rpp, dan mempersiapkan 
peta atau alat peraga“. (wawancara tanggal 26 Oktober 2010). 

 
Sri Haryanti selaku guru SD Negeri Sidomulyo, berpendapat 
sebagai berikut: 

 
“Mempersiapkan rpp dan alat peraga, namun sebelum membuat 
rpp harus membuat silabus“. (wawancara tanggal 06 November 
2010). 
 
Elis Hernawati selaku guru SD Negeri Ganggeng 01, berpendapat 
sebagai berikut: 

 
“Jadi guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran seperi 
rpp, silabus, media yang akan digunakan. Di sini saya mengunakan 
peta dan globe karena materi yang akan saya berikan yaitu negara-
negara di kawasan asia“. (wawancara tanggal 30 Oktober 2010). 
 
Retno Indit Haryati selaku guru SD Negeri Wonotulus, 
berpendapat sebagai  

berikut: 
 

“mempersiapkan materi, alat peraga seperti peta, globedan gambar-
gambar yang berkaitan dengan materi , dan soal-soal untuk 
latihan“. (wawancara tanggal 28 Oktober 2010). 
 
Suratmi Wijayanti selaku guru SD Negeri Cangkrep Lor, 

berpendapat sebagai berikut: 
 

“Menyiapkan apa saja yang akan kita berikan kepada siswa baik 
bukunya dan alat media, dan itu semua disesuaikan dengan rpp dan 
silabus“. (wawancara tanggal 29 Oktober 2010). 

 
Sariyah selaku guru SD Negeri Semawung, berpendapat sebagai 
berikut: 

 
“Yang utama menyiapkan materi, alat peraga, serta soal-soal 
latihan buat siswa dan biasanya saya mengunakan soal-soal di lks, 
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sebelumnya kita harus mebuat silabus dan rpp sebagai pedoman 
bagi kita dalam mengajar“. (wawancara tanggal 09 Oktober 2010). 

 
Bedjo selalu guru SD Negeri Kedungsari, berpendapat sebagai 
berikut: 
 
“Ya menyiapkan materi, mempersikan alat peraga jika materi yang 
kita  berikan membutuhkan alat peraga, dan itu semua disesuaikan 
dengan rpp dan silabus“. (wawancara tanggal 11 Oktober 2010). 
 
Dyah Tuti Harmoni guru SMP Negeri 1 Purworejo menyatakan 

dalam persiapan pembelajaran hal-hal yang dilakukan adalah 

mempersiapakan segala sesuatu yang di perlukan  dalam KBM seperti 

membuat perangkat-perangkat pembelajaran seperti silabus, prota, 

promes dan RPP, serta menyiapkan media jika materi yang diberikan 

membutuhkan media. (wawancara tanggal 10 November 2010). 

Supardi  guru SMP  Negeri 31 Purworejo menerangkan mengenai 

kegiatan yang dilakukan dalam persiapan yaitu meliputi penyusunan 

silabus, program semester, silabus, RPP, dan menentukan metode yang 

akan digunakan dalam setiap pertemuan. (wawancara tanggal 13 

November 2010). 

Hal serupa disampaikan oleh Kisman guru SMP Negeri 6 

Purworejo klampok yang menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan persiapan adalah membuat rencana pembelajaran, 

silabus,memilih metode dan media yang sesuai dengan materi 

pembelajaran.(wawancara tanggal 20 November 2010). 

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang penulis teliti, 

guru IPS di tingkat pendidikan dasar   Negeri se-Kecamatan Purworejo 
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umumnya telah melakukan persiapan pembelajaran dengan baik, mereka 

telah memahami pentingnya persiapan dalam pembelajaran. 

          b. Metode Pembelajaran guru IPS tingkat pendidikan dasar Negeri se-

Kecamatan  Purworejo. 

Dalam pembelajaran metode merupakan hal yang sangat penting 

karena metode merupakan cara untuk menyampaikan informasi atau 

materi kepada siswa. Metode sangat mempengaruhi keberhasilan dalam 

mentransfer ilmu dan materi kepada siswa. 

Metode merupakan bagian penting dalam pembelajaran,karena 

metode menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pembelajaran. 

Tanpa metode yang baik maka pembelajaran akan kurang berhasil dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan metode  harus disesuaikan 

dengan materi dan juga karakter peserta didik. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan  Dyah Tuti Harmoni  guru 

SMP Negeri 1 Purworejo terkait dengan metode pembelajaran  

                        ”Metode yang sangat penting dalam pembelajaran, dengan  metode 
inilah kita  bisa menyampaikan materi dengan baik  dan mudah 
dimegerti oleh siswa siswa.Mengenai metode pembelajaran IPS 
sangat  banyak dan bervariasi, dalam pembelajaran IPS saya tidak 
harus berpatok pada pakem yang itu-itu saja misalnya ceramah, 
tetapi saya masih senang metode tidak ceramah tapi pendekatan 
langsung dengan anak lebih baik mengajar dengan hati lebih enak, 
dari pada mengajar mengunakan media, yang saya rasa kurang 
mendekatkan kita pada siswa. Meskipun orang lain menggap itu 
kuno, tapi saya sangat menyukai cara mengajar seperti ini. Bahkan 
saya hafal nama dan sifat anak didik saya, itu merupakan cara saya 
untuk mendekatkan diri dengan siswa. Kemudian meode inquiri, 
tidak langsung cerita dan tulis, tetapi siswa di ajak untuk 
menemukan atau mencari jawaban atas materi sendiri, baru kalau 
tidak menemukan jawaban kita arahkan”. (wawancara tanggal 10 
November 2010). 
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Supardi  Guru SMP Negeri 31 Purworejo berpendapat sebagai 

berikut 

 ”Metode merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 
pembelajaran, metode sangat penting itu. Dalam mengajar saya 
tidak mesti menggunakan satu metode saja tapi berganti-ganti 
disesuaikan dengan materi dan kondisi kelas. Untuk materi awal 
saya mengunakan merode ceramah variasi dengan tanya jawab, 
untuk materi tingkat tingkat lanjut atau sudah pernah diberikan bisa 
dengan diskusi kelompok maupun pengamatan, juga mengunakan 
vcd pembelajaran jika materi yang akan diberikan ada di vcd, jadi 
metode yang saya gunakan itu disesuaikan dengan 
materi”.(wawancara tanggal 13 November 2010). 

 
Kisman Guru SMP Negeri 6 Purworejo menyatakan bahwa metode 

itu merupakan cara guru untuk penyampaikan  materi agar mudah 

dipahami dan dimegerti oleh siswa, seperti metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab. Dan metode yang tidak bisa ditinggalkan dalam IPS adalah 

metode ceramah. (wawancara tanggal 20 November 2010). 

Sumarwati selaku guru SD Negeri 03 Baledono, berpendapat 

sebagai berikut: 

”Metode saya gunakan  dalam pelajaran IPS, seperti ceramah, 
tanya jawab, pemberian tugas, dan pengamatan, misalnya 
mengamati peta atau globe untuk mengetahui letak suatu 
negara..Tapi metode yang sering saya gunakan adalah metode 
ceramah tapi disertai metode-metode lain seperti tanya-jawab, 
metode, metode diskusi dan metode yang lainnya.jadi medote yang 
saya gunakan , ya , metode campuran”.(wawancara tanggal 04 
November 2010). 
 
Saruno guru SD Negeri Brenggong, berpendapat sebagai berikut: 
 
”Ya, tentunya metode yang digunakan disesuaikan dengan materi 
yang akan disampaikan, misalnya ceramah, diskusi,dan tanya 
jawab. Hal itu, disesuaikan dengan apa yang ingin dicapai. Jadi 
konsep yang diberikan akan tercapai”. (wawancara tanggal 26 
Oktober 2010). 
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Sutomo guru SD Negeri Cangkrep Kidul, berpendapat sebagai 
berikut : 
 
”Sering metode gabungan, dalam arti gabungan multimedia karena 
kalau hanya berdiri sendiri satu-satu, mestinya kurang menunjang. 
Jadi multi media kita gunakan, terutama pelajaran IPS, biasanya 
metode ceramah tapi tidak dominan dan disertai pemberian tugas, 
tanya jawab dan disini disini punya istilah multi media, karena 
didalam pelaksanaanya, kalu hanya satu metode anak menjadi 
bosan tidak ada variasi dalam pembelajaran. Dan memakai metode 
yang menunjang agar siswa aktif, mau dan mampu dalam 
menerima materi yang kita berikan”. (wawancara tanggal 15 
Oktober 2010). 
 
Suratmi Wijayanti selaku guru SD Negeri Cangkrep Lor, 

berpendapat sebagai berikut : 
 
”Ya, disesuaikan dengan materi. Misalnya mengunakan metode 
ceramah, tanya jawab, kerja kelompok, karya wisata dan lain-lain, 
hal itu disesuaikan dengan materi yang dapat mencapai tujuan yang 
relevan dan hendak dicapai”. (wawancara tanggal 29 Oktober 
2010). 
 
Sri Suhesti selaku guru SD Negeri 02 Ganggeng, berpendapat 
sebagai berikut : 
 
”Ya, metode campuran, seperti:ceramah, tugas, diskusi dan lain- 
lain. Metode itu dipadukan agar siswa mudah dalam menerima 
materi yang kita berikan. Karena materi IPS itu banyak sekali, 
nanti saya akan menyampaikan dengan jigsaw, karena waktunya 
yang singkat itu diharapkan materi dapat disampaikan semua. Ya, 
meskipun kemampuan anak tidak sama, jadi ada yang langsung 
bisa ada yang tidak”. (wawancara tanggal 08 Oktober 2010). 
 
Elis Hernawati selaku guru SD Negeri 01 Ganggeng , berpendapat 

sebagai berikut : 
”Untuk pelajaran IPS saya sering mengunakan metode ceramah. 
Tapi untuk pertemuan kali ini, saya akan mengadakan diskusi. Jadi 
metode yang digunakan disesuikan dengan materi yang di 
sampaikan dan diutamakan metode yang medorong agar anak ikut 
aktif dalam pembelajaran”.(wawancara tanggal 30 Oktober 2010). 
 
Bedjo selaku guru SD Negeri Kedungsari, berpendapat sebagai 
berikut : 
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”Metode sangat penting dalam menunjang KBM, jadi metode yang 
dipakai disesuaikan dengan materi yang aakan disampaikan. Saya 
dalam mengajar biasanya mengunakan metode kombinasi, 
misalkan metode ceramah digabunkan dengan metode tanya jawab, 
diskusi dan penugasan. Dan memilih metode yang tepat dalm 
setiap materi, jadi dalam mengajar, say tidak mengunakan metode 
itu-itu saja, namun ganti-ganti agar anak tidak bosan”. (wawancara 
tanggal 11 Oktober 2010). 

 
Pasrah Puji Santoso selaku guru SD Negeri Pacekelan, berpendapat 

sebagai berikut : 
 
”Biasanya saya mengunakan metode ceramah, dengan metode 
ceramah biasanya siswa lebih tertarik, khususnya siswa SD karena 
dengan metode ceramah anak akan menyimak apa yang diceritakan 
guru, apa lagi guru pandai dalam bercerita. Namun saya tidak 
selalu mengunakan metode ceramah, tapi disesuaikan dengan 
materi”. (wawancara tanggal 16 Oktober 2010). 

 
Endang Susilowati selaku guru SD Negeri Plipir, berpendapat 
sebagai berikut: 
 
” Metode yang saya pakai disesuaikan dengan materi, dan sesuai 
dengan rpp yang telah dibuat”. (wawancara tanggal 25 Oktober 
2010). 
 
Sariyah selaku guru SD Negeri Semawung, berpendapat sebagi 
berikut : 
 
”Metodenya bermacam- macam seperti ceramah, tugas kelompok, 
diskusi. Tapi dalam mengajar saya mencampur antar metode satu 
dengan metode yang lain. Hal itu diharapkan agar anak mudah 
dalam menirma materi yang kitaa berikan”. (wawancara tanggal 09 
Oktober 2010). 
 
Sri Haryanti selaku guru SD Negeri Sidomulyo, berpendapat 
sebagai berikut : 
 
”Saya sesuaikan dengan kebutuhan, untuk pelajaran ips saya 
mengunakan metode campuran seperti, ceramah, tanya jawab, 
pemberian tugas dan diskusi. diharpak dengan metode yang variatif 
anak tidak menjadi bosan, dan kita dapat menyampikan materi 
secara maksimal”. (wawancara tanggal 06 November 2010). 
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Siti Murwati guru SD Negeri Wonoroto menyatakan bahwa beliau 

sering menggunakan metode ceramah diskusi, tanya jawab ataupun 

penugasan karena menurut beliau dengan metode itu siswa akan lebih 

paham dan jelas ketika kita menyampaikan materi. (wawancara tanggal 

07 Oktober 2010). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

yang digunakan dalam pembelajaran IPS sudah bervariasi, sudah 

menggunakan metode-metode baru dan sudah meninggalkan paradigma 

lama yang memusatkan pembelajaran pada guru tetapi tidak 

meninggalkan metode ceramah sebagai metode klasik dalam pelajaran 

IPS. 

          c. Proses Pembelajaran IPS di tingkat Pendidikan Dasar  Negeri se-

Kecamatan Purworejo. 

Proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Dalam proses pembelajaran guru sebagai sumber belajar, guru 

sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, 

guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, dan guru sebagai 

evaluator. Proses pembelajaran merupakan suatu perbuatan yang 
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memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya 

pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban 

guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Retno Indit Haryati  guru  SD Negeri Wonotulus menyatakan 

bahwa dalam proses pembelajaran beliau selalu berpatok pada tiga 

kegiatan yaitu pembukaan meliputi salam, absensi, apersepsi dan 

memotivasi siswa agar siap untuk belajar, yang kedua yaitu kegiatan 

inti yaitu pokok dari pembelajaran itu sendiri, yang ketiga adalah 

kegiatan penutup yang meliputi kesimpulan, mungkin menambahkan 

PR dan salam penutup”.(wawancara tanggal 28 Oktober 2010). 

Siti Murwati selaku guru SD Negeri Wonoroto, berpendapat  

sebagai berikut : 

” Dalam proses pembelajaran itu ada tiga tahap yaitu yang pertama 
pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga yaitu 
penutup. Pembukaan ya biasanya kita mengucapkan salam terlebih 
dahulu, mengkondisikan siswaagar siap belajar, menyampaikan 
kompetensi dasar yang akan di pelajari dan apersepsi. Kegiatan inti 
dimana guru menyampaikan materi dan penutup melakukan 
merangkum materi, bila materi yang diberikan dirasa kurang maka 
siswa dikasih tugas dan salam penutup”. (wawancara tanggal 07 
Oktober 2010). 

 
Warsiman selaku guru SD Negeri Tambakrejo, berpendapat sebagai 
berikut : 

 
”Ada tiga, kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan awal 
seperti absensi, apersepsi. Kegiatan inti, merupaka inti dari KBM 
di kelas. Penutup memberi saran agar siswa untuk mengulang 
materi yang telah diberikan dirumah”. (wawancara tanggal 02 
Novemberber 2010). 

 
Sri haryanti selaku guru SD Negeri Sidomulyo, berpendapat sebagai 
berikut : 
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”Yang pertama, kegiatan pembukaan seperti salam, apersepsi dan 
apersepsi di sesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. 
Kedua, kegiatan dimanana guru menyampaikan materi kepada 
siswa. Yang terakhir penutup, salam, memberi tugas dirumah atau 
menyuruh siswa merangkum materi yang tadi telah disampaikan 
dan mendorong siswa untuk gemar membaca”. (wawancara tanggal 
06 Novemberber 2010). 

 
Sri Wahyuningsih selaku guru SD Negeri Sidorejo, berpendapat 
sebagai berikut : 

 
”Awalnya membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, persensi 
siswa dan apersepsi misalnya menanyakan pelajaran pertemuan 
sebelumnya yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. 
Kemudian baru mulai pembelajaran, guru menyampaikan materi 
kepada siswa. Terakhir penutup, memberi kesimpulan materi yang 
tadi disampaikan dan salam penutup”.(wawancara tanggal 13 
Oktober 2010). 

 
Sariyah selaku guru SD Negeri Semawung, bependapat sebagai 
berikut : 

 
”Dalam proses pembelajaran ada tiga tahapan. Yang pertama 
pembukaan, salam, absensi siswa, apersepsi dan mengkondisikan 
siswa agar siap dalam menerima pelajaran. Kedua, guru 
menyampaikan materi atau kegiatan inti. Ketiga penutup, memberi 
tugas kepada siswa, sesuai dengan rpp nanti siswa akan saya beri 
tugas untuk membuat kliping”. (wawancara tanggal 13 Oktober 
2010). 

 
Endang Susilowati selaku guru SD Negeri Plipir, berpendapat 
sebagai berikut : 

 
”Melakukan apersepsi sebelum masuk kegiatan inti, mengulang 
pelajaran yang di sampaikan pertemuan sebelumnya. Baru masuk 
kegiatan inti. Dan penutup, memberi saran untuk giat belajar, serta 
memberi tugas kepada siswa. Agar anak mau mengulang materi 
yang tadi disampaikan”. (wawancara tanggal 25 Oktober 2010). 

 
Pasrah Puji Santoso selaku guru SD Negeri Pacekelan, berpendapt 
sebagai berikut: 

 
”Tentunya pada awal masuk kelas kita melakukan salam dan 
apersepsi yang mengarah pada materi yang akan kita berikan, bisa 
dengan memberi pertanyaan- pertanyaan yang menggarah pada 
materi. Kemudian guru mulai menyampaikan materi. Terakhir 
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penutup, mengulas materi,memberi saran- saran untuk bisa 
meningkatkan belajar tenteng materi itu dirumah”.(wawancara 
tanggal 16 Oktober 2010). 

 
 
Bedjo selaku guru SD Negeri Kedungsari, berpendapat sebagai 
berikut : 

 
”Pertama, ya salam, mengecek kehadiran siswa ditanyakan siapa 
yang tidak masuk, kalau ngak ya masuk kenapa, menyuruh anak 
membaca doa. Guru baru masuk kegiatan belajar, ya apersepsi, 
agar perhatian anak terlibat dalam pembelajaran. Terakhir memberi 
kesimpulan materi diberikan, menyuruh siswa mencatat dan 
ucapan selamat untuk menempuh pelajaran berikutnya”. 
(wawancara tanggal 11 Oktober 2010). 

 
 
Elis Hernawati selaku guru SD Negeri Ganggeng 01, berpendapat 
sebagai berikut : 

 
”Ada tiga kegiatan dalam proses pembelajaran, yang pertama 
pembukaan dengan memberi salam, persensi, dan apersepsi 
mengali kemapuan siswa terhadap pelajaran kemarin untuk 
mengingat kembali pelajaran yang kemarin bisa dengan tanya 
jawab. Kegiatan inti, dimana guru mulai masuk ke materi. Dan 
penutup, memberi tugas dirumah bisa tugas kelompok maupun pr, 
menyarankan untuk membaca materi untuk pertemuan berikutnya 
dan salam penutup”. (wawancara tanggal 30 Oktober 2010). 

 
Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa guru lain seperti 

diungkapkan oleh  Sutomo guru SD Negeri Cangkrep Kidul dan 

Sumarwati guru SD Negeri 03 Baledono. Mereka menyatakan bahwa 

secara umum ada tiga kegiatan pokok dalam pembelajaran yaitu 

pembukaan, inti dan penutup, tetapi mereka juga menyatakan tidak 

semua guru melakukan tahap demi tahap secara detail karena 

disesuaikan dengan kondisi pada saat pembelajaran dilaksanakan. 

(wawancara tanggal 15 Oktober dan 04 November 2010). 
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Pernyataan itu di perkuat dengan pendapat Dyah Tuti Harmoni, 

Guru SMP Negeri 1 Purworejo yang berpendapat sebagai berikut : 

”Pada intinya dalam proses pembelajaran sebenarnya ada tiga 
tahap yang harus dilaksanakan yang pertama kegiatan awal, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru memulai dengan 
memberi salam, absensi dam apersepsi menanyakan materi pada 
pertemuan sebelumya dalam bentuk post test. Kegiatan inti ya, 
guru menyampaikan materi. Penutup, memberi kesimpulan materi 
yang kita berikan, memberi pr agar anak mau membuka buku dan 
belajar dirumah dan salam. Tapi karena IPS memiliki jadwal yang 
relatif sedikit, dan materi yang harus disampaikan sangat banyak, 
apalagi pelajaran sejarah, geografi dan ekonomi di SMP dijadikan 
waktu, maka guru kadang- kadang kesulitan dalam membagi 
waktunya. Terkadang saya tidak melaksanakan tahap secara 
sepenuhnya misal saja dalam tahap pembukaan saya jarang 
mengadakan presensi karena itu biasanya sudah dilakukan oleh 
siswa sendiri.”(wawancara tanggal 10 November 2010). 
 
Kisman guru SMP Negeri 6 Purworejo, berpendapat sebagai 
berikut : 
 
”Sesuai dengan rpp yang dibuat ada tiga tahapan yaitu kegiatan 
awal, inti dan penutup. Kegiatan awal seperti salam, absensi siswa 
dan apersepsi siswa dengan memberi pre test. Kegiatan inti, ya, 
memyampaikan materi yang ingin disampaikan. Terakhir penutup, 
memberi kesimpulan dan memberi tugas baik indivudu maupun 
kelompok dan salam penutup. Hal itu merupakan teorinya, namun 
dalam pelaksanaanya kadang- kadang meleset dari rpp, hal itu 
dikarenakan materi IPS yang banyak. Hal tersebut merupakan salah 
satu dilema yang harus dihadapi guru IPS saat ini, Di satu sisi guru 
dituntut untuk mengembangkan pembelajaran tetapi disisi lain guru 
sejarah juga dihadapkan pada kendala minimya alokasi waktu mata 
perlajaran IPS. .”(wawancara tanggal 20 November 2010). 
 
 
Hal serupa juga disampaikan Supardi guru SMP Negeri 31 

Purworejo menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran tidak semua 

apa yang telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya dapat 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran, di sebabkan karena alokasi 

waktu yang cukup sedikit. Dan media yang sering digunakan hanya 
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peta dan globe, untuk pengunakan LCD, power point dan film jarang 

digunakan karena akan banyak menghabiskan waktu. (wawancara 

tanggal 13 November 2010). 

Dari hasil wawancara dan pengamatan selama proses 

pembelajaaran diketahui bahwa tingkat penggunaan media dalam 

pembelajaran sejarah sangat jarang dilakukan hal ini di karenakan 

alokasi waktu mata pelajaran sejarah yang sangat sedikit sehingga 

penggunaan media seperti LCD, film, power point hanya akan 

menghabiskan waktu, media yang biasa dan sering digunakan adalah 

bmedia yang sederhana seperti gambar, peta maupun globe. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa  secara 

umum proses pembelajaran di IPS di tingkat pendidikan dasar Negeri se-

Kecamatan Purworejo telah berjalan dengan sangat baik dan telah sesuai 

dengan pedoman-pedoman dalam pembelajaran secara umum, walaupun 

dalam pelaksanaanya proses pembelajaran kurang sesuai dengan apa 

yang telah dipersiapkan dalam RPP. 

        d. Evaluasi pembelajaran IPS di Pendidikan Dasar Negeri se-Kecamatan 

Purworejo. 

  Evaluasi adalah salah satu bagian dari kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi sangat penting arinya dalam sebuah pembelajaran. Evaluasi 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

program yang telah direncanakan tercapai. Dalam penelitian ini 
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peneliti menekankan pada sumber dan bagaimana cara guru sejarah 

mengambil nilai siswa. 

 Kisman SMP Negeri 6 Purworejo terkait dengan evaluasi 

pembelajaran IPS berpendapat sebagai berikut: 

            ”Dalam pembelajaran IPS itu saya menekankan pada dua penilaian 
yaitu kognitif dan afektif. Kalau kognitif itu kan berkaitan dengan 
penalaran jadi evaluasinya dengan cara  pemberian tugas, baik 
tugas individu maupun tugas kelompok, ulangan harian, ulangan 
tengah semster sampai dengan ulangan akhir semester. Kemudian 
kalau afektif itu berasal dari perilaku siswa itu sendiri tetapi tidak  
hanya mengambil nilai dari hasil akhir saja tetapi kita juga 
mengambil nilai siswa dari proses yaitu ketika mengadakan kerja 
kelompok misalnya keberanaian mereka untuk megemukakan 
pendapat, bertanya dan kerja , ama dengan teman satu kelompok 
jadi tidak hanya menilai hasil tetapi juga proses”.(wawancara 
tanggal 20 November 2010) 

 
Supardi selaku guru SMP Negeri 31 Purworejo, berpendapat 
sebagai berikut : 
 
” Jadi evaluasi pembelajaran IPS  kita lakukan yang pertama 
melalui pretest. Pretest yaitu kegiatan awal sebelum pembelajaran 
untuk mengetahui tingkat kesiapan, mengetahui sejauh mana 
penguasaan materinya, yang kedua yaitu setelah pembelajaran 
selesai kita mengadakan post test untuk mengetahui daya serap 
siswa setelah materi, tetapi karena kadang waktunya sedikit kita 
melakukan post test hanya lima sampai sepuluh menit melalui 
tanya jawab. Mengenai bentuknya evaluasi itu bervariasi kadang 
essay, kadang pilihan ganda atau campuran. Dan pemberian tugas  
yaitu melalui laporan-laporan hasil diskusi, kerja kelompok 
maupun tugas individu. Selama proses pembelajaranpun kita nilai 
kemudian kita juga mengadakan penilaian melalui kegiatan umum 
yaitu ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester”. 
(wawancara tanggal 13 November 2010) 

 
Dyah Tuti harmoni guru SMP Negeri 1 Purworejo menyatakan 

bahwa evaluasi pembelajaran IPS diperoleh dari hasil ulangan, kerja 

kelompok, nilai tugas, nilai post test, nilai sikap dan nilai semesteran. 

Terkait bentuk evaluasi biasanya soal berbentuk tes tertulis dan tes 
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lisan, tes tertulis terdiri dari essay, pilihan ganda dan 

campuran.(wawancara tanggal 10 November 2010). 

Sumarwati selaku guru SD Negeri 03 Baledono, berpendapat 

sebagai berikut : 

”Evaluasi yang saya lakukan bersumber dari persentase kehadiran 
siswa, keaktifan siswa di kelas, tugas baik individu atau kelompok, 
ulangan harian, tengah semester, dan ulangan semesteran. Bentuk 
evaluasinya bisa lisan dan tertulis, tetapi saya tidak setiap 
pertemuan mengambil nilai, pengembalian niali disesuaikan 
dengan standar kompetensi yang ingin dicapai”. (wawancara 
tanggal 04 November 2010). 
 
Saruno selaku guru di SD Negeri Brenggong, berpendapat sebagai 
berikut : 
 
”Saya mengambil nilai, tidak hanya di akhir pembelajaran atau saat 
ulangan saja tapi juga saat pembelajaran berlangsung, saya selalu 
memperhatikan perilaku siswa dan menjadikan itu sebagai salah 
satu point dalam penilaian selain saat tanya jawab atau ulangan, 
kemudian nilai tugas”. (wawancara tanggal 26 Oktober 2010). 
 
Sutomo selaku guru di SD Negeri Cangkrep kidul, berpendapat 
sebagai berikut : 
 
”Evaluasi dapat dilakukan pada awal pelajaran, selama pelajaran 
dan akhir pelaran. Pada awal dapat dilakukan dengan pre- test, 
selama pembelajara dapat dilakukan tanya jawab. Dan di akhir kita 
mengadakan post- test. Namun saya tidak setiap pertemuan 
mengadakan evaluasi, di karenakan terkendala waktu”. 
(wawancara tanggal 15 Oktober 2010). 
 
 
 
 
Suratmi Wijayanti selaku guru SD Negeri Cangkrep Lor, 

berpendapat sebagai berikut : 
 
”Ya, evaluasi yang banyak digunakan berupa test tetulis, baik 
dalam bentuk essay maupun pilihan ganda. Saya juga menilai 
siswa, dari keaktifan siswa dikelas, presentase kehadiran siswa. 
Dalam setiap pertemuan saya tidak selalu melakukan evaluasi 
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dalam bentuk test tertulis, tetapi dalam bentuk test lisan”. 
(wawancara tanggal 29 Oktober 2010). 
 
Sri Suhesti selaku guru SD Negeri 02 Ganggeng, berpendapat 
sebagai berikut : 
 
” Belum tentu saya melakukan evaluasi pada setiap pertemuan, 
tergantung pada materi yang diajarkan sudah selesai apa belum. 
Bentuk evaluasinya berupa test lisan dan test tertulis. Ya, 
disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai”. 
(wawancara tanggal 08 Oktober 2010). 
 
Elis Hernawati selaku guru SD Negeri 01 Ganggeng, berpendapat 
sebagai berikut: 
 
” Saya lebih menekankan penilaian pada proses, misalnya 
pemberian tugas kelompok kita, keaktifan siswa dikelas. Itu saya 
harapkan siswa nantinya berani untuk mengungkapkan pendapat 
mereka. dan juga melakukan penilaian tertulis”. (wawancara 
tanggal 30 Oktober 2010). 
 
Sri Wahyuningsih selaku guru SD Negeri Sidorejo, berpendapat 
sebagai berikut: 
 
”Saya selalu melakukan penilaian setiap selesai pembelajaran, 
walaupun bukan test tertulis, test lisan berkaitan materi yang akan 
diberikan. Sekaligus mengukur sampai dimana daya tangkap siswa 
tterhadap materi yang disampaikan”. (wawancara tanggal 13 
Oktober 2010). 
 
Warsiman selaku guru SD Negeri Tambakrejo, berpendapat 
sebagai berikut: 
 
”Penilaiannya tetulis dan lesan. Selain itu bisa dari nilai persentase, 
nilai kepribadian siswa disekolah. Kalau test tertulis ya, sesuai 
dengan jadwal sekolah”. (wawancara tanggal 02 November 2010). 
 
Siti Murwati selaku guru SD Negeri Wonoroto, berpendapat 
sebagai berikut: 
 
”Bisa test tertulis dan lisan, tertulis bentuknya essay dan pilihan 
ganda. Kalau lisan ya, tanya jawab tentang materi yang 
disampaikan siswa. Saya megadakan evaluasi sesuai dengan apa 
yang tetuang dalam silabus”. (wawancara tanggal 07 Oktober 
2010). 
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Retno Indit Haryati guru SD Negeri Wonotulus, menyatakan 

penilaian yang banyak digunakan adalah test tertulis dan lisan. 

Jenisnya pun bermacam-macam seperti : hasil ulangan, nilai tugas, dan 

kerja kelompok, selain itu bisa dari persentase kehadiran, keaktifan 

dalam kelas. (wawancara tanggal 28 Oktober 2010). 

 Dari keterangan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan  pengevaluasian 

secara umum. Pengevaluasian yang dilakukan tidak hanya dari hasil 

akhir tetapi juga pengevaluasian selama proses itu berlangsung. 

B. PEMBAHASAN 

     1. Pembelajaran IPS di tingkat pendidikan dasar se-Kecamatan Purworejo. 

          a. Persiapan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS di tingkat pendidikan dasar  yang penulis teliti dapat 

dijelaskan bahwa dalam persiapan pembelajaran guru IPS ditingkat 

pendidikan dasar Negeri Kecamatan Purworejo telah dilakukan dengan 

baik dan sesuai aturan umum dalam pembelajaran. 

Guru IPS ditingkat pendidikan dasar Negeri se-Kecamatan 

Purworejo secara umum telah melakukan persiapan-persiapan yang 

cukup matang. Hal ini terbukti dari adanya berbagai perangkat yang 

telah disiapkan antara lain: 

1. Silabus 
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Silabus berisi tentang standar kompetensi yang kemudian dibagi ke 

dalam beberapa kompetensi dasar.dimana kompetensi dasar ini 

kemudian dijabarkan kedalam materi materi pembelajaran. Silabus 

juga berisi indikator-indikator dari setiap kompetensi dasar atau 

materi pembelajaran, dalam silabus juga terdapat penilaian dan 

alokasi waktu serta sumber belajar. 

2.   Program tahunan. 

Program tahunan berisi tentang materi materi yang akan dibahas 

selama satu tahun ajaran dimana materi materi ini dikelompokan ke 

dalam beberapa standar kompetensi. Standar kompetensi dipecah lagi 

menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih rinci yaitu kompetensi 

dasar. Dari kompetensi kompetensi dasar yang telah ada kemudian 

ditentukalah  alokasi waktu dari setiap kompetensi dasar. Penentuan 

alokasi waktu ini ditentukan oleh seberapa banyak  materi setiap 

kompetensi dasarnya. 

3.  Program semester. 

Program semesteran merupakan detail dari program tahunan. 

Program semester berisi tentang kompetensi-kompetensi dasar yang 

akan diajarkan dalam satu semester. Program semester ini lebih rinci 

Di banding program tahunan karena dari alokasi waktu dijabarkan 

lagi kedalam jam pertemuan dan berapa kali pertemuan setiap 

minggu atau bulannya 

4.   Rencana pelaksanaan Pembelajaran 
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Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan petunjuk praktis 

dalam setiap pembelajarandimana didalamnya berisi langkah-demi 

langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran dari 

persiapan, proses, metode, media, evaluasi hingga sumber belajar. 

   Dari fakta tersebut dapat di simpulkan bahwa persiapan 

pembelajaran yang dilakukan guru IPS di tingkat pendidikan dasar 

Negeri di Kecamatan Purworejo sudah cukup baik, tapi tidak di 

pungkiri masih ada guru yang mengesampingkan hal-hal tersebut, 

menganggap hal itu tidak terlalu penting, mereka beranggapan sudah 

terbiasa karena pengalaman mengajarnya yang cukup lama. 

 b. Metode Pembelajaran guru IPS di tingkat pendidikan dasar Negeri se-

Kecamatan  Purworejo. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS di tingkat pendidikan dasar  yang penulis teliti dapat 

dijelaskan bahwa penggunaan metode dalam pembelajaran  sejarah 

sudah sangat bervariasi, mereka sudah mulai meninggalkan metode 

ceramah konvensional yang merupakan metode klasik dalam sejarah. 

Sebagai gantinya mereka menerapkan metode ceramah bervariasi. 

Metode ceramah bervariasi yaitu metode ceramah yang diselipi dengan 

metode metode yang lain seperti metode diskusi, tanya-jawab, bermain 

peran dan metode lainnya. 

Metode ceramah bervariasi merupakan metode yang sering 

digunakan dalam sejarah selain metode lain. Pemilihan metode ini sangat 
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terkait dengan materi sejarah yang cukup banyak dan membutuhkan 

ceramah. Selain itu metode ini juga memungkinkan guru untuk 

memasukan metode-metode lain dalam pembelajaran. Metode lain yang 

sering digunakan dalan IPS yaitu diskusi, dan tanya jawab. 

Dalam metode diskusi ini siswa tidak hanya bisa berdiskusi saja 

tetapi siswa juga bisa seperti guru yaitu merencanakan, melaksanakan 

serta menilai kegiatan mereka sendiri dan guru hanya bertindak sebagai 

pengawas. Penilaian diskusi ini dilakukan oleh kesepakatan masing-

masing anggota kelompok lain yang tidak melakukan presentasi. 

Penilaian kerja kelompok itu  di dasarkan pada beberapa kriteria yaitu : 

Urutan penyajian, penguasaan materi, kerja sama, keaktifan dalam 

kelompok dn kemampuan menghargai teman. Setiap kriteria diberi nilai 

20(dua puluh), nilai kelompok dihasilkan dari jumlah total semua 

kriteria dibagi dengan jumlah kriteria. 

  Secara umum metode yang sering digunakan oleh guru tingkat 

pendidikan dasar  Negeri di Kecamatan Purworejo adalah metode 

ceramah bervariasi. Metode ceramah bervariasi sangat tepat digunakan 

dalam pembelajaran IPS karena materi IPS merupakan peristiwa masa 

lalu sehingga membutuhkan metode ceramah untuk menyampaikannya. 

Pada dasarnya pembelajaran IPS adalah ceramah dan tidak mungkin 

lepas dari metode ceramah. 

c.  Proses Pembelajaran IPS di tingkat pendidikan dasar  Negeri se-

Kecamatan Purworejo. 
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  Berdasarkan observasi dari proses pembelajaran di tingkat 

pendidikan dasar Negeri se-Kecamatan Purworejo dapat dijelaskan 

bahwa proses pembelajarannya sudah cukup baik karena pembelajaran 

tidak lagi berpusat pada guru tetapi pada siswa. Dalam pembelajaran 

siswa telah diberi kesempatan penuh untuk menggali dan 

mengembangkan kemampuanya. Dalam proses pembelajaran siswa telah 

memegang peranan penting karena sebagian besar waktu pembelajaran 

diserahkan pada siswa, guru hanya bertugas mengawasi dan 

mengkondisikan siswa. 

Dalam pembelajaran guru telah melaksanakan tahapan- tahapan 

umum dalam pembelajaran yaitu tahap pembukaan, tahap inti dan tahap 

penutup dimana dalam setiap tahap ada kegiatan-kegiatan terinci yang 

harus dilaksanakan.Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Udin 

S. Winataputra, dkk. (2003) yang menyatakan bahwa proses 

pembelajaran tediri dari tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan(pembuka), 

tahap kegiatan inti dan tahap kegiatan akhir( penutup). 

Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan pendahuluan, yaitu 

:Menciptakan Kondisi Awal Pembelajaran; meliputi: membina 

keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik dan menciptakan 

suasana belajar yang demokratis.Apersepsi/Pre test; meliputi : kegiatan 

mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sebelumnya, 

memberikan komentar atas jawaban yang diberikan peserta didik dan 

membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik untuk mengikuti 
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kegiatan pembelajaran. Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan inti, yaitu 

: Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, baik secara lisan maupun 

tulisan. Menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh 

dan Membahas Materi.Hal-hal yang dilakukan dalam kegiatan akhir dan 

tindak lanjut pembelajaran , yaitu : (a) penilaian akhir; (b) analisis hasil 

penilaian akhir; (c) tindak lanjut; (d) mengemukakan topik yang akan 

dibahas pada waktu yang akan datang; dan (e) menutup kegiatan 

pembelajaran. 

Suasana Pembelajaran di tingkat pendidikan dasar Negeri di 

Kecamatan Purworejo sudah kondusif. Bedasarkan Hasil observasi yang 

dilakukan saat proses pembelajaran siswa cenderung berpartisipasi aktif, 

siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran dan aktif bertanya, siswa juga 

terlihat tidak enggan untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. 

Dalam proses pembelajaaran diketahui bahwa tingkat penggunaan 

media dalam pembelajaran sejarah sangat jarang dilakukan hal ini di 

karenakan alokasi waktu mata pelajaran sejarah yang sangat sedikit 

sehingga penggunaan media seperti LCD, film, power point hanya akan 

menghabiskan waktu, media yang biasa dan sering digunakan adalah 

bentuk media yang sederhana seperti gambar, peta maupun globe. 

Dari hasil observasi yang dilakukan di pendidikan dasar tingkat 

Negeri se-Kecamatan Purworejo juga diketahui bahwa secara umum 

pengelolaan kelas sudah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari 
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penataan meja dan kursi yang cukup rapi, penataan perlengkapan kelas 

yang tepat dan keadaan kelas yang cukup bersih. 

Dalam proses pembelajaran tidak semua yang telah dipersiapkan, 

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan 

alokasi waktu  pelajaran sejarah sangat sedikit yaitu satu jam pelajaran 

sehingga mempersulit guru untuk menggunakan media-media 

pembelajaran yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

d. Evaluasi pembelajaran di tinkat Pendidikan Dasar Negeri se-Kecamatan 

Purworejo 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran IPS di tingkat pendidikan dasar yang penulis teliti dapat 

dijelaskan bahwa proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

di tingkat pendidikan dasar Negeri se-Kecamatan Purworejo Sudah 

cukup baik. Dalam melakukan evaluasi mereka tidak hanya menitik 

beratkan pada hasil akhir dan tugas tetapi juga pada proses pembelajaran 

itu sendiri. Mereka melakukan penilaian saat pembelajaran berlangsung 

melalui keaktifan siswa dalam diskusi, dalam bertanya dan menjawab 

serta dari sikap peserta didik saat pelajaran berlangsung. 

Terkait Bentuk evaluasi dalam pembelajaran secara umum mereka 

menggunakan empat jenis bentuk yaitu: tes tertulis, dan non 

tertulis(lisan). Bentuk teertulis sendiri terdiri dari beberapa macam yaitu 

essay, pilihan ganda ataupun campuran keduanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang dilakukan mengenai pelayanan guru IPS di tingkat 

pendidikan dasar Negeri se-Kecamatan Purworejo ditinjau dari aspek persiapan, 

metode, proses dan sistem evaluasi tahun pelajaran 2010/2011 dapat ditarik 

beberapa simpulan, yaitu: 

1.   Persiapan pembelajaran guru IPS di Tingkat Pendidikan Dasar Negeri se-

Kecamatan Purworejo sudah cukup baik. Guru telah mempersiapkan 

berbagai perangkat  pembelajaran yang dibutuhkan saat pembelajaran 

antara lain: Silabus, Program Tahunan, Program semesteran, Rencana 

pelaksanaan pembelajaran(RPP) dan media pembelajaran. Akan tetapi  

masih ada guru yang mengesampingkan hal-hal tersebut, karena para guru 

menganggap hal itu tidak terlalu penting, guru beranggapan sudah terbiasa 

karena pengalaman mengajarnya yang cukup lama. Selain persiapan secara 

teknis guru Tingkat Pendidikan Dasar Negeri se-Kecamatan Purworejo  

juga melakukan persiapan non teknis yang menunjang dalam proses 

pembelajaran seperti mempersiapkan alokasi waktu, suasana dan kondisi 

kelas. 

2.  Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru Tingkat Pendidikan Dasar 

Negeri se-Kecamatan Purworejo sudah sangat bervariasi, para guru sudah 
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mulai meninggalkan metode ceramah konvensional yang merupakan 

metode klasik dalam IPS. Sebagai gantinya mereka menerapkan metode 

ceramah bervariasi. Metode ceramah bervariasi yaitu metode ceramah 

yang diselipi dengan metode metode yang lain. Secara umum metode yang 

sering digunakan oleh guru Tingkat Pendidikan Dasar Negeri se-

Kecamatan Purworejo  adalah metode ceramah bervariasi. Metode 

ceramah bervariasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran IPS karena 

materi IPS merupakan peristiwa masa lalu dan materinya banyak sehingga 

membutuhkan metode ceramah untuk menyampaikannya. 

3. Proses Pembelajaran IPS di Tingkat Pendidikan Dasar Negeri se-

Kecamatan Purworejo  secara umum sudah cukup baik dan menarik. 

Dalam pembelajaran guru telah melaksanakan tahapan-tahapan umum 

dalam pembelajaran yaitu tahap pembukaan, tahap inti dan tahap penutup 

dimana dalam setiap tahap ada kegiatan-kegiatan terinci yang harus 

dilaksanakan. Suasana pun sudah kondusif. Dalam proses pembelajaran 

siswa cenderung berpartisipasi aktif. Secara umum pengelolaan kelas saat 

pembelajaran sudah berjalan dengan baik, hal itu terlihat dari penataan 

meja dan kursi yang cukup rapi, penataan perlengkapan kelas yang tepat 

dan keadaan kelas yang cukup bersih. Dalam proses pembelajaran tidak 

semua yang telah dipersiapkan, direncanakan dapat berlangsung dengan 

baik. 

4. Evaluasi pembelajaran IPS di Tingkat Pendidikan Dasar Negeri se- 

Kecamatan Purworejo , sudah cukup baik. Dalam melakukan evaluasi guru 
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tidak hanya menitik beratkan pada penilaian  hasil akhir dan tugas tetapi 

juga penilaian pada proses pembelajaran itu sendiri. Guru melakukan 

penilaian saat pembelajaran berlangsung melalui keaktifan siswa dalam 

diskusi, dalam bertanya dan menjawab serta dari sikap peserta didik saat 

pelajaran berlangsung dan presentase kehadiran siswa. Terkait Bentuk 

evaluasi dalam pembelajaran secara umum mereka menggunakan dua jenis 

bentuk yaitu: tes tertulis, dan non tertulis(lisan).  

Secara garis besar pelayanan guru IPS di tingkat pendidikan dasar 

Negeri se-Kecamatan Purworejo ditinjau dari aspek persiapan, metode, proses dan  

sistem evaluasi sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam 

pengunaan media pembelajaran, yang hanya mengunakan media sederhana seperti 

peta dan globe. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah  

a. Sekolah hendaknya melengkapi sarana dan prasarana 

pembelajaran terutama yang berkaitan  dengan proses 

pembelajaran. 

b. Sekolah hendaknya memberikan lebih banyak waktu atau 

solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pembelajaran IPS 
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c. Sekolah hendaknya mengirimkan guru-guru IPS untuk 

mengikuti pelatihan, lokakarya, dan seminar atau 

mengadakan kegiatan yang menunjang peningkatan 

kemampuan serta kualitas guru dalam pembelajaran 

2. Bagi guru IPS  

a. Guru IPS supaya mempersiapkan perencanaan pembelajaran lebih baik 

lagi. 

b. Guru IPS hendaknya lebih selektif dalam memilih metode yang   

disesuaikan dengan karakteristik materi, siswa dan kondisi kelas. 

c. Guru hendaknya mencari solusi bagaimana menggunakan media 

pembelajaran tanpa mengganggu ke efektifan  pembelajaran IPS. 
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PROGRAM TAHUNAN 
 

Nama Sekolah      : SD Negeri Purworejo 
Kls/Smtr       : V/ I-II 
Mata Pelajaran    : Ilmu pengetahuan Sosial. 
Tahun Pelajaran  : 2010/11 
 

Semester Standar Kompetensi Alokasi 
Waktu 

Keterangan  

 
 
 
 
 

1. Menghargai berbagai 

peninggalan dan tokoh 

sejarah yang berskala 

80 JP 
 
 
 
 

 



 
 

I nasional pada masa Hindu-

Budha dalam Islam, 

keragaman alam dan suku 

bangsa serta kegiatan 

ekonomi di Indonesia. 

Ulangan tengah semester 

Ulangan Harian 

Cadangan 

 
 
 
 
 
 

6 JP 
4 JP 
2 JP 

 Jumlah 92 JP  
 
 
 
 
 

II 

2. Menghargai peranan tokoh 

pejuang dan masyrakat 

dalam mempersiapkan dan 

mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia 

Ulangan Harian 

Cadangan 

 
 

70 JP 
 
 
 

 

 

4 JP 

2 JP 

 

 

 Jumlah 76 JP  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : IV/1 
Pertemuan Ke-  : 1 ( Satu ) 
Alokasi Waktu  : 2x 35 Menit 
Standar Kompetensi  : Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman 
suku bangsa  di lingkungan Kabupaten atau Kota dan Propinsi. 
Kompetensi Dasar  : Menunjukkan jenis dan persebaran Sumber Daya Alam 
serta pemanfaatannya untuk kegiatan ekonomi di lingkungan   setempat.  
 
Indikator :  

1.Menyebutkan jenis-jenis Sumber Daya Alam di lingkungan setempat. 
2.Menyebutkan daerah penghasil dan manfaat jenis-jenis Sumber Daya Alam. 
3.Menganalisis hubungan antara keberadaan Sumber Daya Alam dengan 

keadaan ekonomi masyarakat disekitarnya.  
 
 

I. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis Sumber Daya Alam di lingkungan 

setempat. 
2. Siswa dapat menyebutkan daerah penghasil dan manfaat jenis-jenis Sumber 

Daya Alam. 
3. Siswa dapat mengetahui hubungan antara keberadaan Sumber Daya Alam 

dengan keadaan ekonomi masyarakat disekitarnya.  
 

II. Materi Pokok 
Sumber Daya Alam 
 

III. Metode Pembelajaran 
Cooperative Learning dengan Numbered Head Together 

 
IV. Langkah-Langkah Pembelajaran 

 Kegiatan Awal 
- Salam pembuka 
- Do’a 
- Presensi 
- Apersepsi: 

• Guru mengenalkan kembali daerah sekitar tempat tinggal yaitu 
Kabupaten dan    Propinsi. 

• Siswa menyebutkan kekayaan alam yang diketahuinya. 
• Guru menunjukkan contoh gambar kekayaan alam melalui 

presentasi powerpoint dengan layar LCD. 
 

•  



 
 

Kegiatan Inti 
- Guru memberikan gambaran materi yang akan dibahas. 

- Guru memberikan beberapa penjelasan tentang SDA (Macam, Jenis, 
Manfaat, Daerah persebaran & kaitannya dengan kegiatan ekonomi). 

- Siswa bermain tebak gambar melalui powerpoint (Macam-macam SDA) 
dan dijodohkan dengan tempat penghasilnya (Kabupaten Blitar). 

- Siswa dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 
4 siswa. 

- Setiap kelompok mempunyai nama yang berbeda dengan kelompok lain, 
misalnya: kelompok A, B, C, dan D. 

- Setiap siswa dalam kelompok tersebut mendapat nomor 1 sampai 4, 
demikian juga dengan kelompok lain. 

- Guru menyiapkan pertanyaan berdasarkan nomor siswa yaitu pertanyaan 
yang bernomor 1 sampai 4. 

- Siswa diberi pertanyaan oleh guru, siswa menjawab pertanyaan 
berdasarkan nomor yang ditunjuk guru. 

- Siswa yang lain memperhatikan dan boleh memberi tanggapan atas 
jawaban yang telah diajukan. 

- Demikian dilakukan seterusnya. 
- Guru memberikan tugas sebagai bahan diskusi untuk masing-masing 

kelompok. 
- Setiap siswa mengerjakannya dengan berdiskusi dengan teman satu 

kelompok. 
- Anggota kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 

seluruh anggota kelompok bisa mengerjakannya. 
- Guru memanggil salah satu nomor siswa secara bergiliran. 
- Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan jawabannya melalui 

presentasi powerpoint (hasil diskusi kelompok mereka).  
 

Kegiatan Akhir 
- Refleksi 
- Pemberian tugas rumah ( mencari di internet contoh-contoh jenis Sumber 

Daya Alam yang mulai punah beserta penyebabnya ) sebagai bahan 
pengayaan. Dan mengirimkan hasil kerjanya melalui e-mail kepada guru. 

- Do’a 
- Salam penutup 

 
V. Alat / Bahan / Sumber Belajar 

- Peta Kabupaten Blitar 
- Gambar-gambar Sumber Daya Alam di Kabupaten Blitar 
- Kartu-kartu pertanyaan 

 
 
 
 
 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester  : VI / 1 
Pertemuan ke  : 1 s.d. 6 
Alokasi Waktu  : 18 jam pelajaran ( 6 X pertemuan ) 
Standar Kompetensi  :Memahami perkembangan wilayah Indonesia, 
  kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di 
Asia  
                                        Tenggara, serta benua-benua 
Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi 

wilayah Indonesia 
Indikator :  

- Mendeskripsikan perubahan wilayah provinsi di Indonesia 
- Mendiskripsikan perubahan wilayah dan laut territorial Indonesia 

 
I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat : 
• Menjelaskan perkembangan wilayah Indonesia 
• Menunjukkan peta wilayah provinsi di Indonesia 
• Menjelaskan pembagian wilayah perairan laut Indonesia. 
• Menunjukkan peta administrasi wilayah. 
 

II. Materi Pembelajaran 
Perkembangan Sistem Administrasi Wilayah 
 

III. Metode Pembelajaran 
Informasi, pemberian tugas, diskusi, tanya jawab 
 

IV. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
a. Pertemuan ke-1 

Kegiatan Awal 
- Informasi guru tentang pembagian wilayah Indonesia pada tanggal 19 

Agustus 1945 
- Tanya jawab guru dengan siswa tentang provinsi Indonesia pada awal 

Indonesia 
Merdeka. 

Kegiatan Inti 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 

1945 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 1956 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 1957 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 1958 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 1999 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 2000 



 
 

- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 2002 
- Siswa mendata pembagian wilayah Indonesia pada tahun 2004 

 
Kegiatan Akhir 

 Guru menyimpulkan tentang perkembangan wilayah Indonesia. 
 
 
b. Pertemuan ke-2 

Kegiatan Awal 
- Guru bertanya jawab dengan siswa tentang perkembangan wilayah pada 

tahun 
2004. 

- Siswa menyebutkan provinsi-provinsi baru di wilayah Indoneisa bagian 
barat. 

 
Kegiatan Inti 
- Guru memperlihatkan peta Indonesia di depan kelas. 
- Siswa memperhatikan atlas Indonesia mereka masing-masing. 
- Dengan bimbingan guru siswa menunjukkan letak dan nama provinsi di 

Indonesia barat. 
 
Kegiatan Akhir 
Guru menunjuk siswa secara acak bergiliran maju ke depan kelas untuk 
menunjukkan letak provinsi yang di maksud guru. 

 
c. Pertemuan ke-3 

Kegiatan Awal 
- Guru bertanya jawab dengan siswa tentang perkembangan wilayah 

Indonesia 
tengah pada tahun 2004. 

- Siswa menyebutkan provinsi-provinsi baru di wilayah Indonesia tengah. 
 
Kegiatan Inti 
- Guru memperlihatkan peta Indonesia di depan kelas. 
- Siswa memperhatikan atlas Indonesia mereka masing-masing. 
- Dengan bimbingan guru, siswa menunjukkan letak dan nama provinsi di 

Indonesia tengah.. 
 

Kegiatan Akhir 
Guru menunjuk siswa secara acak bergiliran maju ke depan kelas untuk 
menunjukan letak provinsi yang di maksud guru. 

 
d. Pertemuan ke-4 

Kegiatan Awal 
- Guru bertanya jawab dengan siswa tentang perkembangan wilayah 

Indonesia timur pada tahun 2004. 



 
 

- Siswa menyebutkan provinsi-provinsi baru di wilayah Indonesia timur. 
 

Kegiatan Inti 
- Guru memperlihatkan peta Indonesia di depan kelas. 
- Siswa memperhatikan atlas Indonesia mereka masing-masing. 
- Dengan bimbingan guru siswa menunjukkan letak dan nama provinsi di 

Indonesia timur. 
-  

 
 Kegiatan Akhir 

Guru menunjuk secara acak bergiliran maju ke depan kelas untuk 
menunjukan letak provinsi yang di maksud guru. 

 
e. Pertemuan ke-5 

Kegiatan Awal 
- Tanya jawab guru dan siswa tentang wilayah Indonesia. 
- Tanya jawab guru dan siswa tentang letak Indonesia secara geografis. 
 
Kegiatan Inti 
- Siswa membaca buku pada halaman 24-25 
- Siswa mendata wilayah perairan laut Indonesia. 
- Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti pada guru. 
 
Kegiatan Akhir 
Guru menyimpulkan tentang wilayah perairan laut Indonesia berdasarkan 
Konvensi 
Hukum Laut Internasional di Jamaika tahun 1982. 

 
f. Pertemuan ke-6 

Kegiatan Awal 
- Guru memperlihatkan peta Indonesia di depan kelas. 
- Siswa memperhatikan peta Indonesia di depan kelas. 
- Guru memberi informasi tentang wilayah laut Indonesia 
- Siswa dengan bimbingan guru menunjukkan pada peta tentang wilayah 

perairan 
Indonesia. 

 
Kegiatan Inti 
- Siswa membaca pada halaman 25-26. 
- Siswa mendata usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan 

lingkungan alam. 
 
Kegiatan Akhir 
Siswa mengerjakan tugas pada halaman 27. 

 
V. Alat / Bahan / Sumber Belajar 



 
 

- Buku Horizon IPS 6A terbitan Yudhistira hal. 1 – 32 
- Peta Indonesia 
- Atlas. 

 
VI.  Penilaian 

- Pengamatan keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan guru 
- Diskusi membaca peta 
- Mengerjakan tugas halaman 27 
- Mengerjakan evaluasi belajar hal 30-32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAM TAHUNAN 
 

Nama Sekolah      : SMP Negeri Purworejo. 
Kls/Smtr       : IX/ I 
Mata Pelajaran    : Ilmu pengetahuan Sosial. 
Tahun Pelajaran  : 2010/11 
 

Semester Standar Kompetensi Alokasi 
Waktu 

Keterangan  

 
 
 
 
 
I 

1. memahami permasalahan 
sosial berkaitan dengan 
pertumbuhan jumlah 
penduduk. 

2. memahami proses 
kebangkitan nasional. 

3. memahami masalah 
penyimpangan sosial. 

4. memahami kegiatan pelaku 
ekonomi di masyarakat. 

Ujian akhir teprogram 
Ulangan tengah semester 
Ulangan Harian 
Cadangan 

30 JP 
 
 
 

16 JP 
 

12 JP 
 

20 JP 
 

4 JP 
2 JP 

10 JP 
6 JP 

 

 Jumlah 102 JP  
 
 
 
 
 

II 

5. memahami usaha persiapan 
kemerdekaan. 

6. .memahami pranata dan 
penyimpangan sosial. 

7. .memahami usaha 
perekonomian Indonesia. 

‘Ujian akhir teprogram 
Ulangan Harian 
Cadangan 
 

10 JP 
 

16 JP 
 

26 JP 
 

6 JP 
10 JP 
8 JP 

 

 Jumlah 90 JP  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PENHITUNGAN/ ANALISA KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL 
 

Nama Sekolah      : SMP Negeri Purworejo.   
 Kls/Smtr       : IX/ I 
Mata Pelajaran    : Ilmu pengetahuan Sosial.    Tahun 
Pelajaran  : 2010/11 
 

KD 
KKM dari Faktor Hasil KKM 

Kompleks Daya 
Dukung 

Intaks Penguasaan  
Konsep 

1.1 Mengidentifikasi ciri-
ciri negara maju dan 
berkembang. 
 

66-80 70-84 75 77 

1.2 Mendiskripsikan PD II 
terhadap keadaan sosial, 
ekonomi dan politik di 
Indonesia. 
 

66-80 70-84 75 77 

2.1 Mengidentifikasi 
usaha perjuagan 
mempertahankan 
kemerdekaan bangsa 
 

66-80 70-84 75 77 

2.2 Mendiskripsikan 
peristiwa politik dan 
ekonomi Indonesia pasca 
penggakuan kedaulatan. 
 

70-80 75-84 75 77 

3.1 Mendiskripsikan 
perubahan sosil budaya 
pada masyrakat 
 

75-84 81-100 75 75 

3.2 Menguraikan tipe-tipe 
perilaku masyarakat dalam 
menyikapi perubahan 
 

75-84 70-84 75 75 

4.1 Mendiskripsikan uang 
dan lembaga keuagan. 
 

60-65 85-100 75 75 

4.2 Mendiskripsikan 
perdagangan internasional 
dan dampaknya terhadap 
perekonomian Indonesia. 
 

60-65 85-100 75 75 

 



 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(1.2) 

 
SMP : SMP Negeri Purworejo 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 
Kelas/Semester : VII / 1 
Standar Kompetensi : 1.      Memahami lingkungan kehidupan 

         manusia. 
Kompetensi Dasar : 1.2.   Mendeskripsikan kehidupan pada masa pra 

aksara di Indonesia. 
Indikator : • Menjelaskan pengertian dan kurun waktu masa 

pra aksara. 
• Mengidentifikasi jenis-jenis manusia Indonesia 

yang hidup pada masa pra aksara. 
• Mendeskripsikan perkembangan kehidupan 

pada masa pra aksara dan peralatan kehidupan 
yang dipergunakan. 

• Mengidentifikasi peninggalan-peninggalan 
kebudayaan pada masa pra aksara. 

• Melacak kedatangan dan persebaran nenek 
moyang bangsa Indonesia di Nusantara. 

Alokasi Waktu : 8 Jam pelajaran (4 x pertemuan). 
 
 
A. Tujuan Pembelajaran   : 

 
 Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat  : 

1. Menjelaskan pengertian masa pra aksara di Indonesia. 
2. Menjelaskan kurun waktu masa pra aksara di Indonesia. 
3. Mengidentifikasi jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada 

masa pra aksara. 
4. Mendeskripsikan ciri-ciri kehidupan pada masa berburu. 
5. Mendeskripdikan ciri-ciri kehidupan pada masa bercocok tanam. 
6. Mengidentifikasi peralatan kehidupan yang digunakan pada masa 

pra aksara di Indonesia. 
7. Mengidentifikasi peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa 

pra aksara di Indonesia. 
8. Mendeskripsikan kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa 

Indonesia di Nusantara. 
 
B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan kurun waktu masa pra aksara. 
2. Jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra aksara. 
3. Perkembangan kehidupan pada masa pra aksara dan peralatan 

kehidupan yang dipergunakan. 
4. Peninggalan-peninggalan kebudayaan pada masa pra aksara. 



 
 

5. Kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di 
Nusantara. 

 
C. Metode  Pembelajaran 

1. Ceramah bervariasi  
2. Diskusi  
3. Inquiri  
4. Tanya jawab 

 
D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
  

1. Pertemuan I 
 

a. Pendahuluan 
• Apersepsi : Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang suatu 

cerita sejarah ! 
• Motivasi   : Siswa diminta untuk menyimak cerita sejarah 

temannya. Cerita sejarah mana yang masuk 
kedalam sejarah pra aksara ? 

 
b. Kegiatan inti 

• Siswa ditugaskan untuk membaca buku IPS atau LKS 
tentang materi pengertian dan kurun waktu pra aksara. 

• Siswa mengadakan tanya jawab untuk merumuskan 
pengertian pra aksara dan kurun waktu masa pra aksara. 

• Siswa mengadakan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi 
jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada masa pra 
aksara. 

• Setiap kelompok membuat laporan hasil diskusinya. 
• Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. 
• Siswa dan guru menyimpulkan hasil kegiatan belajar 

mengajar. 
 

c. Penutup 
• Penilaian 
•  Penilaian dilakukan pada saat proses belajar mengajar dan 

akhir pembelajaran , untuk proses dibuat rubrik dan hasil 
dengan cara lisan.  

• Refleksi : siswa menyampaikan kesan tentang perbedaan 
jenis manusia yang hidup jaman pra aksara 
dengan jaman Sekarang. 

• Penugasan : Kumpulkan gambar manusia purba dan 
peninggalan kebudayaannya serta kelompokkan 
sesuai kurun waktunya. 

 



 
 

2. Pertemuan II 
 

a. Pendahuluan 
• Apersepsi  :  Jelaskan jenis-jenis manusia Indonesia yang 

hidup pada masa pra sejarah. 
• Motivasi    : Ceritakan perbedaan kita dengan manusia yang 

hidup pada masa pra aksara. 
 
 
 

b.  Kegiatan inti 
• Siswa ditugaskan untuk membaca buku IPS atau LKS dan 

mengamati gambar-gambar tentang materi perkembangan 
kehidupan pada masa pra aksara dan peralatan yang 
digunakannya. 

• Siswa mengadakan diskusi kelompok membahas 
perkembangan kehidupan pada masa pra aksara di Indonesia 
dan mengidentifikasi peralatan yang dipergunakannya. 

• Setiap kelompok membuat laporan hasil diskusinya. 
• Setiap kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya. 
• Siswa mengadakan tanya jawab untuk menyimpulkan materi 

yang telah dibahasanya. 
 

c. Penutup 
•  Penilaian 

Penilaian dilakukan pada saat proses belajar mengajar dan 
akhir pembelajaran , untuk proses dibuat rubrik dan hasil 
dengan cara lisan. 

• Refleksi :  Siswa mengungkapkan kesan pola kehidupan 
manusia pada zaman pra aksara. 

• Penugasan : Siswa mengumpulkan gambar-gambar  
peralatan kehidupan yang digunakan pada masa pra aksara. 

 
3. Pertemuan III 

 
a. Pendahuluan 

• Apersepsi  : Sebutkan alat-alat yang digunakan oleh manusia 
pada masa pra aksara. 

• Motivasi    : Siswa mengamati gambar peralatan yang 
digunakan pada masa pra aksara dengan peralatan yang 
digunakan pada masa sekarang. 

 
b. Kegiatan inti 



 
 

• Siswa ditugaskan untuk membaca buku IPS atau LKS dan 
mengamati gambar-gambar tentang materi peninggalan – 
peninggalan kebudayaan pada masa pra-aksara. 

• Siswa mengadakan diskusi kelompok membahas 
peninggalan – peninggalan kebudayaan pada masa pra-
aksara. 

• Setiap kelompok membuat laporan hasil diskusinya. 
• Setiap kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusinya. 
• Siswa mengadakan tanya jawab untuk menyimpulkan materi 

yang telah dibahasanya. 
 

c. Penutup 
• Penilaian 

  Penilaian dilakukan pada saat proses belajar mengajar dan 
akhir pembelajaran , untuk proses dibuat rubrik dan hasil 
dengan cara lisan. 

•  Refleksi :  Siswa menyampaikan kesan tentang perbedaan 
alat-alat kehidupan yang digunakan pada masa pra aksara 
dengan kehidupan sekarang. 

 
4. Pertemuan IV 

 
a. Pendahuluan 

•  Apersepsi  :  Jelaskan salah satu peninggalan kebudayaan 
pada masa pra aksara ! 

•  Motivasi    :  Mengamati suatu gambar jenis peninggalan 
pada masa aksara. Mengapa pada masa pra aksara dibuat 
barang seperti itu ? 

 
b. Kegiatan inti 

•  Siswa ditugaskan membaca buku IPS atau LKS tentang 
kedatangan dan  persebaran nenek moyang bangsa Indonesia 
di Nusantara. 

•  Siswa mengamati atlas sejarah tentang kedatangan dan  
persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara. 

•  Siswa mengadakan tanya jawab tentang kedatangan dan  
persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara. 

•  Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajarinya. 
 

c. Penutup 
•  Penilaian 

   Penilaian dilakukan pada saat proses belajar mengajar dan 
akhir pembelajaran , untuk proses dibuat rubrik dan hasil 
dengan cara lisan.  



 
 

• Refleksi :  Siswa menjelaskan latar belakang kedatangan 
nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara. 

• Penugasan : Siswa membuat peta kedatangan dan  
persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara. 

 
E. Sumber  dan  Media  Pembelajaran 
 

1. Peta 
2. Atlas 
3. Kertas karton/ HVS 
4. Lembar  Penilaian Psikomotorik 
5. Buku IPS yang relevan 
6. Gambar-gambar sejarah pada masa pra aksara 

 
F. Penilaian 

1. Teknik Penilaian: 
a. Tes Tulis. 
b. Tes unjuk kerja. 

2. Bentuk Instrumen 
a. Tes uraian. 
b. Rubrik 

2. Soal/instrumen: 
  a. Tes uraian : 
   

1. Jelaskan pengertian pra aksara ! 
2. Kapan kurun waktu masa pra aksara di Indonesia ? 
3. Sebutkan jenis-jenis manusia Indonesia yang hidup pada 

masa pra aksara ! 
4. Berilah contoh-contoh peralatan yang dipergunakan pada 

masa berburu! 
5. Jelaskan salah satu contoh peralatan beserta pungsinya yang 

dipergunakan pada masa pra aksara ! 
6. Jelaskan ciri-ciri kehidupan manusia pada masa berburu ! 
7. Jelaskan hasil-hasil kebudayaan pada masa Meghalitikum ! 
8. Jelaskan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia di 

Nusantara ! 
9. Bagaimana proses penyebaran nenek moyang bangsa 

Indonesia di Nusantara ! 
 

b. Rubrik penilaian untuk diskusi 
 

No. Nama 
Siswa 

Aspek Yang Dinilai Jmlah 
Skor Keaktifan Kerjasama Presentasi Bertanya Menjawab 

1 - 4 1 - 5 1 - 5 1 - 3 1 - 4 
        
        



 
 

        
        
        

 
c. Rubrik penilaian untuk tugas 

 

No. Nama 
Siswa 

Aspek Yang Dinilai Jumlah 
Skor Ketepatan Volume Kerapihan Kronologis 

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

 
 



 
 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
RPP (2.1) 

 
Nama Sekolah  : SMP Negeri  Purworejo  
Mata Perlajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : VIII/1 
Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran ( 1 pertemuan) 
Standar Kompetensi : 2. Memahami proses kebangkitan Nasional 
Kompetensi Dasar : 2.1 Mengurai proses terbentuknya Kesadaran Nasional, 

identitas  
indonesia, dan perkembangan kebangsaan Indonesia. 

Indikator : - mendiskripsikan perkembangan pergerakan nasional dari 
yang bersifat  

etnik, kedaerahan, keagamaan, sampai terbentuknya 
nasionalisme  

Indonesia. 
- Merokontruksi aktifitas organisasi-organisasi pergerakan 

nasional kedaerahan di indonesia 
 
A. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan mampu: 
1. Mendiskripsikan perkembangan pergerakan nasional dari yang bersifat 

etnik, kedaerahan, keagamaan, sampai terbentuknya nasionalisme 
Indonesia. 

2. Merokontruksi aktifitas organisasi-organisasi pergerakan nasional 
kedaerahan di indonesia 

 
B.  Materi Pembelajaran : 

1. Perkembangan pergerakan nasional dari yang bersifat etnik, kedaerahan, 
keagamaan, sampai terbentuknya nasionalisme Indonesia. 

2. Aktifitas organisasi-organisasi pergerakan nasional kedaerahan di 
indonesia. 

 
C. Metode Pembelajaran:  

1. Ceramah bervariasi. 
2. Diskusi. 
3. Inquiri. 
4. Tanya jawab. 
5. Observasi dan pengamatan. 

 
D. Langkah – langkah kegiatan pembelajaran : 

Pertemuan I 
Materi : 

- Latar belakang munculnya pergerakan nasional. 



 
 

- Perkembangan pergerakan nasional. 
- Munculnya semangat nasionalisme. 
a. Pendahuluan : 

• Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 
• Memotivasi siswa dengan beberapa pertanyaan. 
• Apersepsi. 

b. Kegiantan Inti : 
• Guru meminta siswa untuk mengamati gambar peraga. 
• Siswa disuruh menyebutkan kronologi perkembangan pergerakan 

nasional. 
• Tanya jawab penyebab munculnya pergerakan nasional. 
• Diskusi tentang apa yang melatar belakangi pergerakan nasional. 

c. Penutup : 
• Membuat kesimpulan hasil tanya jawab dan diskusi. 
• Memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
• Memberi tugas individu untuk tugas berikutnya. 

 
Pertemuan II 
Materi : 

- Organisasi pada awal munculnya pergerakan nasioal. 
- Contoh- contoh organisasi pergerakan nasional. 
- Aktifitas organisasi pergerakan nasional. 
a. Pendahuluan : 

• Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 
• Memotivasi siswa dengan beberapa pertanyaan. 
• Apersepsi : masyarakat selalu berubah dari waktu ke waktu. 

b. Kegiantan Inti : 
• Guru meminta siswa untuk mengamati gambar peraga. 
• Siswa disuruh menyebutkan kronologi sesuai gambar, 
• Tanya iawab menyebutkan perubahan dalam masyarakat. 
• Diskusi tentang aktifitas organisasi pergerakan nasional  . 

c. Penutup : 
• Membuat kesimpulan hasil tanya jawab dan diskusi. 
• Memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
• Memberi tugas individu untuk tugas berikutnya. 

 
E. Sumber Belajar : 

1. Buku yang relevan. 
2. OHP, LCD, Komputer, Internet dan VCD 
3. Gambar- gambar perubahan sosial. 

 
F. Penilaian 

Tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja,ulangan harian, ulangan 
tengah semester, dan ulangan semester. 

 



 
 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
RPP (3.2) 

 
Nama Sekolah  : SMP Negeri  Purworejo  
Mata Perlajaran  : ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : IX/1 
Alokasi Waktu : 8 jam pelajaran ( 4 x pertemuan) 
Standar Kompetensi : 3.Memahami perubahan sosial budaya 
Kompetensi Dasar : 3.2 Mengurai tipe- tipe perilaku masyrakat dalam 

menghadapi perubahan 
Indikator  : - memberi contoh perubahan sosial budaya. 

- mengurai faktor pendorong dan penghambat perubahan 
sosial budaya. 

- memberi contoh perilaku masyarakat sebagi akibat 
perubahan sosial budaya. 

- Mengembangkan sikap kritis terhadap pengaruh 
perubahan sosial budaya. 

 
A. Tujuan Pembelajaran : 

Setelah mempelajari materi ini siswa diharapkan mampu: 
3. memberi contoh perubahan sosial budaya. 
4. menjelaskan faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya 
5. menjelaskan faktor- faktor penghambat perubahan sosial budaya 
6. memberi contoh perilaku masyarakat sebagi akibat perubahan sosial budaya. 
7. mengembangkan sikap kritis terhadap pengaruh perubahan sosial budaya. 
 

B.  Materi Pembelajaran : 
3. Pengertian perubahan sosial budaya. 
4. Faktor – faktor penyebab perubahan soaial budaya. 
5. Contoh- contoh terjadinya perubahan sosial budaya. 
6. Faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. 
7. Faktor- faktor penghambat perubahan sosial budaya. 
8. Perilaku masyarakat dalam mensikapi perubahan sosial budaya. 
9. Sikap kritis terhadap pengaruh perubahan sosial budaya. 

 
C. Metode Pembelajaran:  

6. Ceramah bervariasi. 
7. Diskusi. 
8. Inquiri. 
9. Tanya jawab. 

 
D. Langkah – langkah kegiatan pembelajaran : 

Pertemuan I 
Materi : 



 
 

- Pengertian perubahan sosial budaya. 
- Faktor – faktor penyebab perubahan soaial budaya. 
- Faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. 
- Contoh- contoh terjadinya perubahan sosial budaya. 
d. Pendahuluan : 

• Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 
• Memotivasi siswa dengan beberapa pertanyaan. 
• Apersepsi : masyrakat selalu berubah dari waktu ke waktu. 

e. Kegiantan Inti : 
• Guru meminta siswa untuk mengamati gambar peraga. 
• Siswa disuruh menyebutkan kronologi perubahan sesuai gambar, 
• Tanya iawab menyebutkan perubahan dalam masyarakat. 
• Diskusi tentang apa yang mendorong terjadinya perubahan sosial 

budaya. 
f. Penutup : 

• Membuat kesimpulan hasil tanya jawab dan diskusi. 
• Memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
• Memberi tugas individu untuk tugas berikutnya. 

 
Pertemuan II 
Materi : 

- Pengertian perubahan sosial budaya. 
- Faktor – faktor penyebab perubahan soaial budaya. 
- Faktor-faktor pendorong perubahan sosial budaya. 
- Contoh- contoh terjadinya perubahan sosial budaya. 
d. Pendahuluan : 

• Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 
• Memotivasi siswa dengan beberapa pertanyaan. 
• Apersepsi : masyrakat selalu berubah dari waktu ke waktu. 

e. Kegiantan Inti : 
• Guru meminta siswa untuk mengamati gambar peraga. 
• Siswa disuruh menyebutkan kronologi perubahan sesuai gambar, 
• Tanya iawab menyebutkan perubahan dalam masyarakat. 
• Diskusi tentang apa yang mendorong terjadinya perubahan sosial 

budaya. 
f. Penutup : 

• Membuat kesimpulan hasil tanya jawab dan diskusi. 
• Memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
• Memberi tugas individu untuk tugas berikutnya. 

Pertemuan III 
Materi : 

- Faktor penghambat sosial budaya. 
- Perilaku masyarakat dalam mensikapi perubahan sosial budaya. 
- Sikap kritis terhadap pengaruh perubahan sosial budaya. 
a. Pendahuluan : 



 
 

• Memeriksa kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas. 
• Memotivasi siswa dengan beberapa pertanyaan. 
• Apersepsi : masyrakat selalu berubah dari waktu ke waktu. 

b. Kegiantan Inti : 
• Guru meminta siswa untuk mengamati gambar peraga. 
• Siswa disuruh menyebutkan kronologi perubahan sesuai gambar, 
• Tanya iawab menyebutkan perubahan dalam masyarakat. 
• Diskusi tentang apa yang mendorong terjadinya perubahan sosial 

budaya. 
c. Penutup : 

• Membuat kesimpulan hasil tanya jawab dan diskusi. 
• Memberi pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 
• Memberi tugas individu untuk tugas berikutnya. 

 
E. Sumber Belajar : 

4. Buku yang relevan. 
5. OHP, LCD, Komputer, Internet dan VCD 
6. Gambar- gambar perubahan sosial. 

 
F. Penilaian 

Tugas individu, tugas kelompok, unjuk kerja,ulangan harian, ulangan 
tengah semester, dan ulangan semester. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

LEMBAR OBSERVASI RENCANA PEMBELAJARAN 
 

 
 
 

 
 

Berilah skor terhadap  kinerja gurudalam menyusun rencana pembelajaran sesuai 

dengan pengamatan dengan memberikan tanda cek (√) padakolom “Ya” atau 

“Tidak”. 

No Rencana Pembelajaran Ya Tidak

1 Merencanakan Pengelolaan Pembelajaran   

 o Merumuskan  kompetensidasar dan  indikator   

 o Menentukan metode pembelajaran   

 o Menentukan langkah-langkah pembelajaran    

 o Menentukan cara-cara memotivasi siswa     

 o Menentukan pengalaman belajar siswa     

 o Menentukan   lokasiwaktu   

2 Merencanakan PengorganisasianMateri Pembelajaran   

 o Kesesuaian materi pembelajaran dengan kurikulum   

 o Mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan siswa 

  

3 Merencanakan Pengelolaan Kelas   

 o Penataan ruang kelas    

 o Pengorganisasian siswa aktif dalam pembelajaran   

4 Merencanakan Penggunaan Sumber Media Pelajaran   

 o Memilih sumber pembelajaran   

 o Menentukan penggunaan alat/media pembelajaran   

5 Merencanakan Penilaian   

 o Menentukan bentu-bentuk prosedur danteknikpenilaian    

 o Menyusun alat penilaian   

 

Nama Sekolah  :………………….……………...........CAP SEKOLAH 
Guru   :…………………………….............………...………… 
Kelas   :…………………………………………................…… 
Mata Pelajaran :……………………………………................………… 
Waktu   :…………........................................................................ 
Hari/Tanggal  :……………………………………............…………… 



 
 

 

LEMBAR OBSERVASI PROSES/PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Petunjuk: 

Berilah skor terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan pengamatan dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau 

“Tidak”. 

No Kegiatan Pembelajaran Ya Tidak

1 Membuka Kegiatan Pembelajaran   

 o Menyampaiakan materi pengait/persepsi    

 o Memotivasi siswa untuk memulai pembelajaran   

 o Menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa   

  2 Pemilihan Metode Pembelajaran   

 o Kesesuaian antara metode dan materi   

 o Penerimaan/reaksi siswa atas metode tersebut   

3 Mengelola Kegiatan Pembelajaran Inti   

 o Penguasaan materip embelajaran   

 o Member contoh/ilustrasi/analogi   

 o Menggunakan sumber, alat, media pembelajaran   

 o Mengarahkan siswa untuk aktif berpartisipasi    

 o Memberi penguatan   

 o Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan urut   

 o Merespon secara positif keingintahuan siswa   

 o Menunjukkan antusiasme/gairah mengajar    

4 Mengorganisasi Waktu, Siswa, Sumber dan Media Pembelajaran   

 o Mengatur penggunaan waktu   

 o Melaksanakan pengorganisasian siswa     

 o Menyiapka sumber dana lat bantu/media pembelajaran   

5 Menutup Kegiatan Pembelajaran   

 o Merangkum materi   

 o Memberi tindak lanjut   

6 Melaksanakan Penilaian   

 o Melaksanakan penilaian proses   



 
 

 o Melaksanakan penilaian hasil/akhir   

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN 

 
 
Petunjuk: 

Berilah skor terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran sesuai dengan 

pengamatan dengan memberikan tandacek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak”. 

No Kegiatan Pembelajaran Ya Tidak

1 Siswa antusias dalam mengikuti pelajaran    

2 Siswa menyimak ketika guru memberikan penjelasan   

3 Siswa mengajukan pertanyaan pada saat yang tepat   

4 Siswa tidakcanggung bertanya atau mengajukan pendapat   

5 Siswa melakukan aktivitas sesuai dengan pengalaman 

belajar yang direncanakan 

  

6 Siswamenunjukkankeinginan untuk menguasai materi   

7 Siswa berbahasa dengan baik dan benar     

 

 

 

 

 

 

 

NamaSekolah  :………………….……………...........CAP SEKOLAH 
Nama Guru mapel :…………………………….............………...………… 
Mata Pelajaran :…………………………………………................…… 
Kelas     :……………………………………................………… 
Waktu   :…………........................................................................ 
Hari/Tanggal  :……………………………………............…………… 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
KUALIFIKASI PELAYANAN GURU TINGKAT PENDIDIKAN DASAR 

DI KECAMATAN PURWOREJO 

 
 

1. Menurut anda pentingkah perencanaan persiapan dalam pembelajaran ? 
Mengapa? 
 

2. Apa yang anda lakukan sebelum memulai pelajaran? 
 
3. Apakah anda membuat perangka(program tahunan, program semesteran, 

silabus, dan rencana pemelajaran/RP dan media) sebagai pedoman dalam 
pembelajaran?. 

 
4. Bagaimana cara anda membuka pelajaran?  
 
5. Bagaimana anda mengorganisasiWaktu, Siswa, SumberdanAlat/Media 

Pembelajaran? 
6. Metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran?. 

 
7. Apa dasar anda memilih metode tersebut? 

 
8. Apakah anda selalu melakukan evaluasi setiap pertemuan usai? 

 
9. Bagaimana cara anda menutup setiap pertemuan pembelajaran? 

 
10. Jenis tes apa saja yang anda pakai untuk mengukur keberhasilan siswa? 

 
 
 
 
 
 
 

NamaSekolah  :………………….……………...........CAP SEKOLAH 
Nama Guru mapel :…………………………….............………...………… 
Mata Pelajaran :…………………………………………................…… 
Kelas        :……………………………………................………… 
Waktu   :…………........................................................................ 
Hari/Tanggal  :……………………………………............…………… 



 
 

 
 

DAFTAR INFORMAN GURU 

 

No Nama  Nama Sekolah 

1 Endang Susilowati,S.Pd SD Negeri Plipir 

2 Saruno,S.Pd SD Negeri Brenggong 

3 Elis Hernawati, A. Ma. Pd SD Negeri Gangeng 01 

4 Sri Suhesti, S.Pd SD Negeri Gangeng 02 

5 Pasrah Puji Santoso,S.Pd SD Negeri Pacekelan 

6 Siti Murwati, S.Pd SD Negeri Wonoroto 

7 Bedjo,S.Pd SD Negeri Kedungsari 

8 Sutomo,A. Ma.Pd SD Negeri Cangkrep Kidul 

9 Suratmi Wijayanti,A. Ma.Pd SD Negeri Cangkrep Lor 

10 Sariyah,S.Pd SD Negeri Semawung 

11 Sri Haryati,S.Pd SD Negeri Sidomulyo 

12 Warsiman,S.Pd SD Negeri Tambakrejo 

13 Sri Hayu Nigsih,S.Pd SD Negeri Sidorejo 

14 Retno Indit Haryati,S.Pd SD Negeri Wonotulus 

15 Sumarwati,S.Pd SD Negeri Baledono 

16 Dyah Tuti Harmoni,S.Pd SMP Negeri 1 Purworejo 

17 Kisman,S.Pd SMP Negeri 6 Purworejo 

18 Drs. Supardi SMP Negeri 31 Purworejo 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

FOTO-FOTO PENELITIAN 
 

 
Gambar 1.  SD Negeri Plipir.(Dok. Pribadi 2010) 

 
Gambar 1.  SD Negeri Brenggong.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 

 



 
 

 
Gambar 3.  SD Negeri Ganggeng 01.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 

 
Gambar 4.  SD Negeri Pacekelan.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 
 



 
 

 
Gambar 5.  SD Negeri Semawung.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 6.  SD Negeri Kedungsari.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 
 



 
 

 
Gambar 7.  SD Negeri Cangkrep Kidul.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 8.  SD Negeri Cangkrep Lor.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 
 



 
 

 
Gambar 9.  SD Negeri Tambakrejo.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 10.  SD Negeri Tambakrejo.(Dok. Pribadi 2010) 



 
 

 
Gambar 11.  SD Negeri Wonotulus.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 12.  SD Negeri 03 Baledono.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 

 



 
 

 
Gambar 13.  SMP Negeri 1 Purworejo.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 14.  SMP Negeri 31 Purworejo.(Dok. Pribadi 2010) 

 
 

 



 
 

 
 Gambar 33. Guru sedang mengamati kegiatan kerja kelompok. 

(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 34. Warsiman sedang menjelaskan materi dengan  media 

peta dan globe.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 



 
 

 
Gambar 35. Sri Suhesti menerapkan model pembelajaran Jigsaw 

menyampaikan materi.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 
Gambar 36. Guru sedang memeriksa siswa yang sedang 

mengerjakan tugas.(Dok. Pribadi 2010). 

 

 

 



 
 

 
Gambar 37. Guru sedang menyampaikan kompetensi dasar dan 

indikator yang ingin dicapai.(Dok. Pribadi 2010). 

 

 
Gambar 38. Guru menjelaskan mengenai tugas yang dikerjakan 

dirumah.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 

 



 
 

 
Gambar 39. Guru menyuruh siswa untuk menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya.(Dok. Pribadi 2010) 

 

 

 
Gambar 40. Suasana pembeljaran di kelas. 

 

 

 
 
 


