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ABSTRAK 
 
Lestari, Puji. 2007. Kesiapan Guru Fisika SMP dalam Melaksanakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Kabupaten Purbalingga Tahun 
Pelajaran 2006/2007. Skripsi. Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang.  

 
Kesiapan guru-guru fisika dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) merupakan kesediaan guru-guru fisika untuk melaksanakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebelum dilaksanakan atau mulai 
dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan KTSP dengan baik, seorang guru harus 
mengetahui segala sesuatu tentang konsep KTSP, mengetahui persepsi yang baik 
terhadap KTSP, dan mampu membuat silabus dan sistem penilaian. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan guru-guru fisika SMP 
Negeri di Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru Fisika SMP Negeri di 
Kabupaten Purbalingga. Sedangkan samplingnya berjumlah 32 guru fisika dari 12 
SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah metode dokumentasi, metode angket dan metode tes. 
Data dianalisis secara deskriptif prosentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosentase pengetahuan guru 
tentang konsep KTSP 68,13% dengan kategori tinggi dan kriteria tingkat kesiapan 
adalah siap melaksanakan KTSP, persepsi guru terhadap KTSP tergolong sangat 
siap yakni sebesar 85,13%, serta kemampuan guru dalam membuat silabus dan 
sistem penilaian untuk angket sebesar 74,64% dengan kategori siap, untuk 
pertanyaan terbuka (uraian) sebesar 69,53% dengan kategori siap dan untuk 
pembuatan silabus sebesar 84,17% dengan kategori sangat baik dan kriteria 
tingkat kesiapan adalah sangat siap. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 
guru-guru fisika SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga telah siap melaksanakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

 
Kata kunci: Kesiapan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perwujudan masyarakat yang berkualitas merupakan tanggung jawab  

pendidik yang sekaligus juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung 

jawab terfokus pada upaya mempersiapkan peserta didik yang mempunyai 

keunggulan, kreatifitas, mandiri, dan professional dalam bidangnya masing-

masing. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan ini terus menerus dilakukan 

oleh pemerintah guna memenuhi tanggung jawab tersebut. 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

adalah dengan memperbaiki kurikulum. Seperti yang telah dilakukan pemerintah 

saat ini yaitu memperbaiki Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada dasarnya kurikulum 

ditentukan oleh guru (tenaga kependidikan). Guru turut serta menyusun 

kurikulum, duduk dalam suatu panitia pengembang kurikulum, atau memberikan 

masukan kepada panitia pengembang kurikulum (Hamalik, 2005: 64). 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

guru dituntut untuk lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran. Guru juga harus 

mampu melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan agar penyampaian materi 

pelajaran efektif. Pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dilakukan oleh guru ini 

berkaitan dengan pembuatan silabus dan rencana pembelajaran dimana 
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penguraian materi dan proses pembelajaran ditentukan oleh guru. Sistem penilaian 

yang menjadikan peserta didik mampu mendemonstrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengintegrasikan life 

skill juga harus ditetapkan oleh guru.   

Mulai tahun pelajaran 2006/2007, Depdiknas meluncurkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau akrab disebut Kurikulum 2006. KTSP 

memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan 

tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar (M. Basuki, 

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/23/didaktika/2971951.htm). KTSP 

ini mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2006/2007 disetiap jenjang pendidikan 

termasuk juga di tingkat SMP. Pada dasarnya pelaksanaan KTSP yang paling 

utama adalah guru, karena guru merupakan “the key person” keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran. Guru adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk 

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum hingga mengevaluasi 

ketercapaiannya (Mantovani 2007:6). Mengingat peran guru sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan KTSP ini maka perlu adanya persiapan-persiapan tertentu 

agar nantinya guru mampu melaksanakannya dengan baik. Termasuk disini adalah 

persiapan guru fisika di SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan judul “KESIAPAN GURU FISIKA SMP DALAM 

MELAKSANAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

(KTSP) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 

2006/2007”. 
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1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang 

diungkapkan adalah: (a) Bagaimana pengetahuan guru tentang konsep KTSP? (b) 

Bagimana persepsi guru terhadap KTSP? (c) Bagaimana kemampuan guru dalam 

membuat silabus dan sistem penilaian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: (a) Mengetahui pengetahuan guru tentang 

konsep KTSP. (b) Mengetahui persepsi guru terhadap KTSP. (c) Mengetahui 

kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi guru 

mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). 

1.4.2 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi dinas 

pendidikan mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait dengan hal tersebut. 

 

1.5  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul penelitian ini, maka 

diberikan batasan istilah, yang dimaksud dengan kesiapan guru fisika SMP dalam 
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melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kesiapan 

guru-guru fisika SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diuraikan menjadi 

pengetahuan guru tentang konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

Persepsi guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan 

Kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

a. Kesiapan  

 adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu (Hasan 2002:1009). Dalam hal ini 

berarti kesediaan untuk melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

b. Pengetahuan  

adalah segala sesuatu yang diketahui (Hasan 2002:1121). Dalam hal ini 

berarti segala sesuatu yang diketahui oleh guru fisika mengenai Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

c. Persepsi  

adalah tanggapan langsung (Hasan 2002: 863). Dalam hal ini berarti 

tanggapan langsung dari guru-guru fisika terhadap Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  

d. Kemampuan  

adalah kesanggupan (Hasan 2002:707). Dalam hal ini berarti kesanggupan 

guru-guru fisika untuk membuat silabus dan sistem penilaian berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: 

Pertama adalah bagian pendahuluan yang berisi halaman judul, 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak,  daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, dan 

daftar lampiran. 

Kedua adalah bagian isi yang dibagi kedalam lima bab yaitu: 

BAB I. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

BAB II. Tinjauan Pustaka, merupakan uraian-uraian teori yang digunakan sebagai 

dasar pembahasan selanjutnya yaitu tenaga kependidikan (guru), 

pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, konsep dasar KTSP, tujuan KTSP, komponen KTSP dan 

cara mengembangkan silabus berbasis KTSP. 

BAB III. Metode Penelitian yang membahas tentang lokasi dan subjek penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, uji coba instrumen dan metode analisis data. 

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

BAB V.  Penutup berisi simpulan dan saran 

Ketiga adalah bagian akhir dari skripsi ini yang berisi daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tenaga Kependidikan (Guru) 

Setiap guru profesional harus menguasai pengetahuan mendalam dalam 

spesialisasinya. Penguasaan pengetahuan ini merupakan syarat yang penting 

disamping ketrampilan-ketrampilan lainnya. Oleh sebab dia berkewajiban 

menyampaikan pengetahuan, pengertian, ketrampilan, dan lain-lain kepada murid-

muridnya (Hamalik, 2005:119). 

Mengajar merupakan suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan dan 

ketrampilan profesional, sebab apa yang harus dikerjakan guru di dalam kelas 

maupun di luar kelas melibatkan berbagai keputusan edukatif yang perlu 

dilakukan secara cermat. Pengambilan keputusan pembelajaran pada saat 

melakukan proses belajar-mengajar seperti memilih dan mengorganisasikan bahan 

ajar yang tepat, berkomunikasi dengan anak baik secara individual maupun secara 

klasikal, menentukan pendekatan pembelajaran yang efektif, mengelola waktu dan 

sebagianya tidak bisa dilakukan secara amatiran tetapi diperlukan pemikiran 

secara ilmiah. Keputusan pembelajaran pada masa lampau yang diambil 

berdasarkan pemikiran apa adanya, tentu saja untuk masa sekarang dan yang akan 

datang sudah tidak memadai lagi. Pendekatan pembelajaran yang hanya 

berorientasi pada kegiatan guru tentu saja untuk masa sekarang sudah tidak 

memadai lagi. Pengambilan keputusan pembelajaran yang memadai, merupakan 
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masalah penting bagi guru, karena ada perubahan yang mendasar mengenai 

paradigma pembelajaran yang semula berorientasi pada guru sekarang pada murid 

atau pebelajar. Pada hakikatnya proses belajar mengajar, merupakan proses 

interaksi pebelajar dengan lingkungan, dan guru merupakan salah satu unsur 

didalamnya. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pendidikan/pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar menuntut adanya peningkatan profesionalisme 

guru. 

Profesionalisme guru dalam mengajar antara lain ditandai bahwa dalam 

pengambilan keputusan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik aspek 

ilmiah maupun aspek moral. Pengambilan keputusan pendidikan antara lain 

menyangkut bagaimana perlakuan kepada pihak pebelajar, pendekatan yang 

digunakan, organisasi materi ajar, pemilihan sarana dan pendukung proses belajar 

mengajar dan sebagainya (Sugandi, 2006: 1). 

 

2.2  Pengertian Kurikulum 

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga 

pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa 

melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan 

pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 
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Rumusan ini lebih spesifik yang mengandung pokok-pokok pikiran sebagai 

berikut: 

1. Kurikulum merupakan suatu rencana/perencanaan. 

2. Kurikulum merupakan pengaturan, berarti mempunyai sistematika 

dan struktur tertentu. 

3. Kurikulum memuat/berisikan isi dan bahan pelajaran, menunjuk 

kepada perangkat mata ajaran atau bidang pengajaran tetentu. 

4. Kurikulum mengandung cara, metode atau strategi penyampaian 

pengajaran. 

5. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar. 

6. Kendatipun tidak tertulis, namun telah tersirat di dalam kurikulum, 

yakni kurikulum dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

7. Berdasarkan butir 6 maka kurikulum sebenarnya adalah suatu alat 

pendidikan.  

(Hamalik, 2005: 65-66). 

Kurikulum menurut Soetopo dan Soemanto dalam Muhammad Joko 

Susilo (2007: 79) memiliki lima definisi yaitu: 

a. Kurikulum dipandang sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian 

tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan 

dari tahun ke tahun. 
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b. Kurikulum dilukiskan sebagai bahan tertulis yang dimaksudkan untuk 

digunakan oleh para guru didalam melaksanakan pelajaran untuk 

murid-muridnya. 

c. Kurikulum adalah suatu usaha untuk menyampaikan asas-asas dan 

ciri-ciri yang penting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk 

yang sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan oleh guru di 

sekolah. 

d. Kurikulum diartikan sebagai tujuan pengajaran, pengalaman-

pengalaman belajar, alat-alat pelajaran dan cara-cara penilaian yang 

direncanakan dan digunakan dalam pendidikan. 

e. Kurikulum dipandang sebagai suatu program pendidikan yang 

direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu. 

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan. 

 

2.3  Fungsi kurikulum 

Hendyat Soetopo dan Soemanto dalam Muhammad Joko Susilo (2007: 86) 

membagi fungsi kurikulum menjadi 7 bagian yaitu: 

a. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Maksudnya bahwa kurikulum merupakan suatu alat atau usaha untuk 
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mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah 

yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai. Dengan kata 

lain bila tujuan yang diinginkan tidak tercapai maka orang cenderung 

untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

b. Fungsi kurikulum bagi anak. Maksudnya kurikulum sebagai 

organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah 

satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Dengan begitu diharapkan 

akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari 

dapat dikembangkan seirama dengan perkembangan anak. 

c. Fungsi kurikulum bagi guru. Ada tiga macam, yaitu: a). Sebagai 

pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman 

belajar bagi anak didik. b). Sebagai pedoman untuk mengadakan 

evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap 

sejumlah pengalaman yang diberikan. c). Sebagai pedoman dalam 

mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

d. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah. Dalam 

arti: a). Sebagai pedoman dalam mengadakna fungsi supervisi yaitu 

memperbaiki situasi belajar, b). Sebagai pedoman dalam 

melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk 

menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik, c). Sebagai 

pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan 

bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar, d). 
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Sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut, dan 

e). Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar 

mengajar. 

e. Fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Maksudnya orang tua dapat 

turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-

putrinya. Bantuan orang tua ini dapat melalui konsultasi langsung 

dengan sekolah/ guru, dana, dan sebagainya. 

f. Fungsi kurikulum bagi sekolah pada tingkatan di atasnya. Ada dua 

jenis berkaitan dengan fungsi ini yaitu pemeliharaan keseimbangan 

proses pendidikan dan penyiapan tenaga guru. 

g. Fungsi kurikulum bagi masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. 

Sekurang-kurangnya ada dua hal yang bisa dilakukan dalam fungsi 

ini yaitu pemakai lulusan ikut memberikan bantuan guna 

memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan 

kerjasama dengan pihak orang tua/ masyarakat. Dan ikut memberikan 

kritik/ saran yang membangun dalam rangka menyempurnakan 

program pendidikan di sekolah agar bisa lebih serasi dengan 

kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja.  

Jadi, fungsi kurikulum adalah sebagai pedoman pelaksanaan program 

pendidikan untuk memberi kemudahan dalam proses belajar mengajar, sehingga 

mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. 

 

 



12 

 

2.4  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

 KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender 

pendidikan dan silabus (Hendra Widiana, http://www.tedcbandung.com/). 

Undang-undang Sistem Pendidikan nasional mengamanatkan satuan 

pendidikan maupun kelompok satuan pendidikan untuk mengembnagkan 

kurikulumnya sendiri berupa kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan tersebut disebut sebagai 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam mengembangkan KTSP, sekolah mengacu pada standar Nasional 

Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh Indonesia. Standar Nasional Pendidikan dikembnagkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP adalah badan independen di 

tingkat pusat selain yang melakukan pengembangan Standar Nasional Pendidikan, 

juga melakukan pemantauan dan pelaporan pencapaian Standar Nasional 

Pendidikan. 

Terdapat 8 standar nasional pendidikan yang harus diacu oleh sekolah 

dalam penyelenggaraan kegiatannya. Ke 8 standar tersebut adalah: 

1. Standar Isi 

2. Standar proses 

3. Standar kompetensi lulusan 

4. Standar Tenaga Kependidikan 
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5. Standar Sarana dan Prasarana 

6. Standar Pengelolaan 

7. Standar Pembiayaan 

8. Standar Penilaian Pendidikan 

Penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah 

dilakukan dengan prinsip diversifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. dengan tetap mengacu pada Standar 

Nasional Pendidikan tetapi dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan 

kondisi satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik diharapkan 

penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan di Indonesia terjamin. Oleh sebab itu,  

secara nasional pendekatan kurikulum yang dilakukan adalah berbasis kompetensi 

dimana sekolah harus melaksanakan pembelajaran yang memperhatikan 

ketercapaian masing-masing peserta didik (Sumiyati, 2007: 3-4). 

 

2.5  Konsep Dasar KTSP 

Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1,ayat 15) dikemukakan 

bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan  (BSNP). 

KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1), dan 2) sebagai 

berikut. 
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1) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional. 

2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah, dan peserta didik 

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan 

sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan paradigma baru 

pengembangan kurikulum, yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan 

pendidikan, dan pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses 

belajar-mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan 

sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, 

sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 

tanggap terhadap kebutuhan setempat. 

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan 

pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan 

pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan 

otonomi yang lebih besar, disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah 

terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, 

efisiensi, dan pemerataan pendidikan. KTSP merupakan salah satu wujud 

reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan 

pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, 

dan kebutuhan masing-masing. Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan 

pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru 
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dan staf sekolah, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok terkait, 

dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan, khususnya 

kurikulum. Pada sistem KTSP, sekolah memiliki ”full authority and 

responsibility” dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan 

visi, misi, dan tujuan tersebut, sekolah dituntut untuk mengembangkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi, 

mengembangkan strategi, menentukan prioritas, mengendalikan pemberdayaan 

berbagai potensi sekolah dan lingkungan sekitar, serta 

mempertanggungjawaabkannya kepada masyarakat dan pemerintah. 

Dalam KTSP, pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala 

sekolah, serta komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Badan ini merupakan 

lembaga yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dari pejabat daerah setempat, 

Komisi Pendidikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat 

pendidikan, daerah, kepala sekolah, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua 

peserta didik, dan tokoh masyarakat. Lembaga inilah yang menetapkan segala 

kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendidikan yang 

berlaku. Selanjutnya komite sekolah perlu merumuskan dan menetapkan visi, 

misi, dan tujuan sekolah dengan berbagai implikasinya terhadap program-program 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan sekolah (Mulyasa, 2006:19-22). 

 

2.6 Tujuan KTSP 

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan 

memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) 
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kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 

Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk: 

1. Meningkatkan mutu pendidiakan melalui kemandirian dan inisiatif 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan 

memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. 

3. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai. 

 Memahami tujuan di atas, KTSP dapat dipandang sebagai suatu pola 

pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum dalam konteks otonomi daerah 

yang sedang digulirkan dewasa ini. Oleh karena itu, KTSP perlu diterapkan oleh 

setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan tujuh hal sebagai berikut: 

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan 

lembaganya. 

2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input 

pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam 

proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan peserta didik. 
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3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok 

untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang 

paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. 

4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi 

yang sehat, serta lebih efisien dan efektif  bilamana  dikontrol oleh 

masyarakat setempat. 

5. Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-

masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat 

pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin 

untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP. 

6. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-

sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-

upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat, 

dan pemerintah daerah setempat. 

7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi mayarakat dan 

lingkungan yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasinya 

dalam KTSP (Mulyasa, 2006: 22-23). 

 

2.7 Komponen KTSP 

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 24 

tahun 2006, komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi, beberapa 

hal sebagai berikut. 
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2.7.1 Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 

Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan dasar dan menengah 

dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut: 

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

2.7.2 Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

yang tertuang dalam Standar Isi meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai 

berikut: 

1. Kelompok mata pelajaran agama dan ahklak mulia 

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian 

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Kelompok mata pelajaran estetika 

5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga daan kesehatan. 
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Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/ 

atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/ 2005 pasal 7. 

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan 

kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan 

pendidikan. Disamping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri 

termasuk ke dalam isi kurikulum. 

2.7.3 Kalender Pendidikan 

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan 

sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi dan panduan penyusunan KTSP. 

   (Baedhowi, 2007: 5-7). 

 

2.8 Cara Mengembangkan Silabus Berbasis KTSP 

2.8.1 Pengertian Silabus KTSP 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 

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

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

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dalam KTSP,  silabus merupakan 

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian hasil belajar.  
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Pada hakekatnya pengembangan silabus KTSP harus mampu menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Kompetensi apakah yang harus dimiliki oleh peserta didik? 

2. Bagaimana cara membentuk kompetensi tersebut? 

3. Bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah memiliki 

kompetensi itu? 

 Dengan demikian, silabus KTSP yang pengembangannya diserahkan 

kepada guru akan berbeda antara satu guru dengan guru yang lain, baik dalam satu 

daerah ataupun dalam daerah yang berbeda (Mulyasa, 2006: 190-191). 

2.8.2 Prinsip Pengembangan Silabus 

Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada 

setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. 

Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam 

mengembangkan silaus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. 

Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap 

berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional (standar nasional), maka 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah: ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas, konsisten (Mulyasa, 2006: 

191). 

2.8.3 Prosedur Pengembangan Silabus 

Pengembangan silabus KTSP dalam garis besarnya mencakup langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Mengisi Kolom Identitas 
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2. Mengkaji dan Menganalisis Standar Kompetensi 

3. Mengkaji dan Menentukan Kompetensi Dasar 

4. Mengidentifikasi Materi Standar 

5. Mengembangkan Pengalaman (standar proses) 

6. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

7. Menentukan jenis penilaian 

8. Alokasi Waktu 

9. Menentukan Sumber Belajar 

(Mulyasa, 2006: 203). 

2.8.4 Format Silabus Berbasis Kompetensi dan Contoh Silabus Mata 

Pelajaran Fisika SMP Kelas VII  

Format silabus berbasis KTSP minimal mencakup: (1) standar kompetensi, 

(2) kompetensi dasar, (3) indikator, (4) materi pokok, (5) kegiatan pembelajaran, 

dan (6) standar penilaian (Mulyasa, 2006: 208). Format tersebut dapat dilukiskan 

sebagai berikut: 
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SILABUS KELAS VII, SEMESTER 1 
 

Sekolah    : SMP ................... 
Kelas    : VII (Tujuh) 
Semester   : 1 (Satu) 
Mata  Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Standar Kompetensi  : 1. Memahami prosedur ilmiah untuk 
mempelajarai benda-benda alam dengan menggunakan peralatan 
 

 
Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pokok/P
embelaj

aran 

Kegiatan 
pembelaja 

ran 
Indikator 

Penilaian 
Aloka si 
 Waktu 

Sumber  
Belajar  Tek 

nik 

Bentuk 
Instrume

n 

Contoh  
Instrumen 

1.1 Men
deskripsi
kan 
besa ran 
pokok 
dan 
besa ran 
turu nan 
beserta 
satuann
ya 

 

Besa 
ran dan 
satuan 

- Menca ri 
informasi 
tentang 
besaran 
dan 
satuan 
nya 

 
 
 
 
 
- Menca ri 

informasi 
untuk 
mene 
mukan 
hubu 
ngan 
antara 
besaran 
dan 
satuan 
nya 

 
 
 
 
- Melakuk

an 
percobaa
n untuk
mene 
mukan 
konver si 

- Mengin 
dentifikasi
kan    
besaran-
besaran 
fisika 
dalam 
kehidu 
pan 
sehari-hari 
kemudi an 
menge 
lompok 
kan dalam 
besaran 
pokok dan 
turunan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mengguna

kan 
satuan 
sesuai 
dengan 
besaran 
nya 

Tes 
tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
tulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
tulis 

Tes 
uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tes 
isian 
 

Sebutkan 3 
besaran 
pokok dalam 
fisika! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasangan 
besaran 
fisika dan 
satuannya 
yang benar 
.... 
a.berat dan 
kilogram 
b.kecepa tan 
dan km/ jam 
c.usaha dan 
joule sekon 
d.massa dan 
newton 
 
Panjang 
meja 100 cm 
setara 
dengan ..... 
m dan 
massa 100 
gram setara 

4x40’ Buku 
siswa, 
LKS, 
lingku 
ngan 
sekitar 
dan alat 
ukur 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pokok/P
embelaj

aran 

Kegiatan 
pembelaja 

ran 
Indikator 

Penilaian 
Aloka si 
 Waktu 

Sumber  
Belajar  Tek 

nik 

Bentuk 
Instrume

n 

Contoh  
Instrumen 

satuan 
panjang, 
massa, 
dan 
waktu 
dengan 
tangga 
konver si 

- Meme 
cahkan 
masa lah 
tentang 
besaran 
pokok 
dan 
besaran 
turunan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Meng 

konversi 
satuan 
panjang, 
massa, 
dan waktu 
secara 
sederha 
na 

 

 
 
 

de ngan ....... 
kg 
  
 

1.2. Men 
deskrips
ikan 
pengerti
an suhu 
dan 
peng 
ukuran 
nya 

 
 
 

Suhu 
dan 

pengu 
kuran 

- Menca ri 
informasi 
cara 
meng 
guna kan 
termo 
meter 

 
 
- Melakuk

an 
penera 
an skala  
termo 
meter 
sederhan
a berda 
sarkan 
sifat 
perubaha
n volume 

 
 

- Mengguna
kan 
termomete
r untuk 
mengu kur 
suhu zat 

 
 
 
 
- Membu at  

termomete
r sederha 
na, 
berskala 
berdasark
an sifat 
perubahan 
volume 

 
 
 
 

Tes Un 
juk 

Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
unjuk 
kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji petik 
kerja 

produk 
 
 
 
 
 
 
 

Uji petik 
kerja 

produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disedia kan 
termome ter 
dan 
beberapa 
zat, ukur lah 
suhu zat 
terse but! 
 
 
Tentukan 
skala 
termome ter 
dengan 
meng 
gunakan 
termome ter 
tak berskala 
pada air 
mendidih 
dan es 
mencair! 
 
 

4x40’ Buku 
siswa, 
LKS, 
termo 
meter 
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Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Pokok/P
embelaj

aran 

Kegiatan 
pembelaja 

ran 
Indikator 

Penilaian 
Aloka si 
 Waktu 

Sumber  
Belajar  Tek 

nik 

Bentuk 
Instrume

n 

Contoh  
Instrumen 

- Melakuk
an 
percobaa
n untuk 
mem ban 
ding kan 
termo 
meter 
Celsius 
dengan 
termo 
meter 
yang 
lain. 

 
- Membandi

ngkan 
skala 
termomete
r Celcsius 
dengan 
termomete
r yang lain 

 

 
 
 
 
 

Tes 
tulis 

 
 
 

PG 
 
 

 
 
Termome  
ter C 
menunjuk 
angka 45 0, 

termome ter 
Fahren heit 
menunjuk 
angka .... 
a. 25 o          
c. 81o 
b. 57 o          
d.113o 
 

1.3 Mela 
kukan 
pengu 
kuran 
dasar 
secara 
teliti 
dengan 
meng 
guna 
kan alat 
ukur 
yang 
sesuai 
dan 
sering 
digunak
an 
dalam 
kehidup
an 
sehari-
hari 

 

Penguk
uran 

- Melakuk
an pengu 
kuran 
dengan 
satuan 
baku dan 
tak baku 

 
 

- Meng 
aplikasik
an 
keselam
atan 
kerja 
dalam 
pengu 
kuran 

 
 

- Mengu 
kur 
dengan 
satuan 
baku dan 
tak baku 
secara 
baik dan 
benar 

- Memperh
atikan dan 
menerapk
an kesela 
matan 
kerja 
dalam 
pengukur
an 

 

Tes 
unjuk 
kerja  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tes 
unjuk 
kerja 

Uji petik 
kerja 

proses 
dan 

produk 
 
 
 
 
 

Uji petik 
kerja 
prose 

dur dan 
produk 

Ukurlah 
Panjang dan 
lebar meja 
yang kamu 
gunakan 
dengan 
satuan baku 
dan tak 
baku! 
 
Pilihlah alat 
yang sesuai 
untuk 
mengukur 
meja yang 
ada di hada 
panmu! 

2 x 40’ Buku 
siswa, 

LKS, Alat-
alat ukur 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri se kabupaten Purbalingga oleh 

guru-guru fisika SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2002: 108), populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah guru-guru fisika SMP Negeri 

se Kabupaten Purbalingga. 

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian ini 

disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Adapun cara pengambilan sampel yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel random, atau sampel acak, 

sampel campur. Dalam hal ini, peneliti ”mencampur” subjek-subjek di dalam 

populasi sehingga semua subjek dianggap sama. 

a. Arikunto (2002: 112) Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-

15% dan 20-25% atau lebih.  
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Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 25 % dari 124 guru 

fisika SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga. Sehingga jumlah responden yang 

dijadikan sampel adalah sebanyak 32 orang guru fisika dari 12 SMP Negeri di 

Kabupaten Purbalingga.  

Adapun cara pengambilan sampel sebanyak 32 orang guru fisika tersebut 

adalah dengan cara undian. Pada kertas kecil-kecil di beri nomor subjek 1 sampai 

124. Satu nomor untuk setiap kertas. Kemudian kertas digulung. Dengan tanpa 

prasangka, diambil 32 gulungan kertas. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah kesiapan guru-guru fisika SMP 

Negeri se Kabupaten Purbalingga terhadap pelaksanaan KTSP. Variabel tersebut 

diuraikan menjadi: pengetahuan guru tentang konsep Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, Persepsi guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan 

Kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

3.4.1 Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

daftar SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga dan data tentang guru-guru mata 

pelajaran Fisika SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga, yang dijadikan 
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populasi serta memperoleh  silabus dan sistem penilaian yang disusun oleh 

guru-guru fisika. 

 

3.4.2 Metode angket (kuisioner) 

Metode angket dalam penelitian ini menggunakan 4 buah kuisioner 

tertutup dimana kuisioner berbentuk pilihan ganda dengan alternatif jawaban 

yang sudah disediakan, sehingga responden (guru-guru fisika) tinggal memilih 

jawaban yang sesuai. Angket atau kuisioner tersebut adalah: Angket persepsi 

guru terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan kemampuan guru 

dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

   Angket ini disusun untuk mengetahui persepsi guru terhadap KTSP 

dan kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. Dalam 

menyusun angket ini menggunakan alternatif jawaban dengan memberikan 

tingkat-tingkat skor untuk masing-masing jawaban sebagai berikut: 

      Jawaban a diberi skor 4 kategori sangat siap 

      Jawaban b diberi skor 3 kategori siap 

      Jawaban c diberi skor 2 kategori kurang siap 

      Jawaban d diberi skor 1 kategori tidak siap 

3.4.3 Metode Test 

      Test pengetahuan guru tentang konsep KTSP dan kemampuan guru 

dalam membuat silabus dan sistem penilaian.  
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      Test ini disusun untuk mengetahui pengetahuan guru tentang konsep 

KTSP. Dalam menyusun test ini menggunakan 4 alternatif jawaban dengan 

ketentuan skor sebagai berikut:  

Jawaban benar : skor 1 

Jawaban salah : skor 0 

Test yang berupa pertanyaan terbuka digunakan untuk mengetahui 

kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Penyusunan Item 

Instrumen dalam penelitian ini berupa angket dan test. Angket dan test 

ini menggunakan angket dan test pilihan ganda yang sudah disediakan 

jawabannya serta test berupa pertanyaan terbuka. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kesiapan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) oleh guru mata pelajaran fisika SMP Negeri se Kabupaten 

Purbalingga tahun ajaran 2006/2007. Pertanyaan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi: 

1. Test pengetahuan guru tentang konsep KTSP 

2. Angket persepsi guru terhadap KTSP 

3.  Kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

3.5.2 Analisis angket dan test 

a. Validitas angket dan test 
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Untuk menentukan validitas butir soal menggunakan korelasi product 

moment: rxy = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

)}()}{({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
 

Dengan : 

 rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

 N = jumlah peserta 

 x = Nilai item tertentu 

 y = Nilai item total  (Arikunto, 2002: 146) 

Analisis validitas angket dan test menggunakan rumus korelasi product 

moment, pengujian validitas dilakukan dengan cara menentukan validitas 

butir/item. 

Untuk menentukan valid tidaknya instrumen suatu item adalah dengan 

mengkorelasikan hasil koefisien korelasi r dengan taraf signifikasi 5% atau taraf 

kepercayaan 95%. 

b. Reliabilitas angket dan test 

Dalam  menguji reliabilitas pengetahuan guru tentang konsep KTSP 

menggunakan rumus K-R 21 : 

r11 = 
( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− kVt
MkM

k
k

1
1

 

 Dengan ; 

 11r  = Reliabilitas instrumen 

 k = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

 Vt = varians total 
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 M = skor rata-rata    

       (Arikunto, 2002: 164). 

Jika tabelrr >11  maka instrumen reliabel. 

Menggunakan rumus tersebut karena instrumen untuk pengetahuan guru  

tentang konsep KTSP adalah 0 dan 1. 

Untuk menguji reliabilitas angket persepsi guru terhadap KTSP dan 

kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian menggunakan 

rumus Alpha. Menggunakan rumus Alpha ini karena skor instrumennya 

merupakan rentang angka 1 sampai 4. 

Rumus:  

 r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑

1
2

2

1
1 σ

σ b

k
k  

keterangan: r11  = reliabilitas instrumen 

         k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

                    ∑σ2
b = jumlah varians butir 

                     σ2
1 = varians total 

(Arikunto, 2002: 171) 

 

3.6 Uji Coba Instrumen 

Untuk memperoleh hasil yang baik, maka instrumen perlu diujicobakan 

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian. Untuk 

mengetahui apakah angket dan test tersebut benar-benar valid dan reliabel maka 

terlebih dahulu diujicobakan pada guru-guru diluar populasi. 
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Langkah yang digunakan dalam ujicoba angket adalah sebagai berikut: 

1. Ujicoba dilakukan pada guru-guru diluar populasi. 

2. Setelah data diperoleh, dilakukan penskoran dan perhitungan 

          Hasil perhitungan dilakukan dengan rumus product moment: 

                           rxy = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

)}()}{({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN
 

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka untuk mencari harga 

reliabilitasnya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengetahuan guru tentang KTSP menggunakan rumus: 

r11 = 
( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− kVt
MkM

k
k

1
1

 

2. Untuk angket persepsi guru terhadap KTSP dan kemampuan guru 

dalam membuat silabus dan sistem penilaian menggunakan rumus: 

                           r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑

1
2

2

1
1 σ

σ b

k
k  

 

3.7 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode analisis data yaitu: 

a. Metode analisis data untuk faktor pengetahuan guru tentang konsep 

KTSP. 

Untuk menganalisis data tersebut menggunakan langkah-langkah 

sebagi berikut: 
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1. Memprosentasekan jumlah responden yang menjawab benar untuk 

tiap butir kuesioner menggunakan rumus berikut; 

                               % = 
N
n  x 100%, 

              Dengan, 

              n = Nilai yang diperoleh 

              N = Nilai ideal yang semestinya diperoleh responden 

              % = prosentase tingkat pengetahuan guru tentang konsep  

KTSP 

(Moh Ali, 1992: 186).  

2. Dihitung rata-rata jawaban benar untuk seluruh kuesioner dengan 

menjumlahkan prosentase jawaban benar pada langkah 1 dibagi 

jumlah responden 

3. Besar kecilnya tingkat pengetahuan guru tentang KTSP dan 

penguasaan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran 

diinterpretasikan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 1 
Kriteria Tingkat pengetahuan Guru tentang Konsep KTSP 
Prosentase Jawaban Predikat 

80 -100 

66 – 79 

56 – 65 

40 – 55 

0 – 39 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

Sangat rendah 

   (Arikunto, 2002: 245). 
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b. Analisis data untuk faktor persepsi guru terhadap KTSP dan 

kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian. 

Untuk menganalisis data tersebut menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung frekuensi untuk tiap-tiap kategori jawaban yang ada 

pada masing-masing faktor. 

2. Menghitung skor yang diperoleh ke dalam bentuk prosentase. 

Teknik ini sering disebut teknik diskriptif kualitatif dengan 

prosentase. Adapun rumus untuk analisis diskriptif prosentase 

adalah: 

                               % = 
N
n  x 100%, 

              Dengan, 

              n = Nilai yang diperoleh 

              N = Nilai ideal yang semestinya diperoleh responden 

              % = prosentase persepsi guru terhadap  KTSP dan 

kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem 

penilaian. 

(Moh Ali, 1992:186).  

3. hasil analisis deskriptif prosentase diinterpretasikan dengan tabel 

kriteria deskriptif prosentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat 

yang bersifat kualitatif 
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Tabel 2 
Kriteria Prosentase Persepsi guru terhadap KTSP  

Interval Kriteria 

25% - 43,75% 

43,75% - 62,50% 

62,50% - 81,25% 

81,25% - 100% 

Tidak siap 

Kurang siap 

Siap 

Sangat siap 

(Suyitno, 2004: 73). 

 

 

Untuk alat evaluasi dan test terbuka yang mengungkap pengetahuan guru 

 tentang silabus dan sistem penilaian dianalisis secara deskriptif untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari angket tertutup. 

Sedangkan untuk silabus dianalisis menggunakan lembar analisis silabus 

dan diinterpretasikan dengan tabel kriteria silabus. 

Tabel 3 
Kriteria Tingkat Kemampuan guru Dalam Membuat Silabus dan Sistem Penilaian 

Prosentase Jawaban Predikat 

80 – 100 

66 – 79 

56 – 65 

40 – 55 

0 – 39 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Buruk 

Sangat buruk 

   (Arikunto, 2002: 245). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 32 orang guru fisika 

dari 12 SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga yaitu SMPN 1 Purbalingga (4 

orang), SMPN 2 Purbalingga (4 orang), SMPN 3 Purbalingga (3 orang), SMPN 5 

Purbalingga (3 orang), SMPN 1 Kalimanah (3 orang), SMPN 2 Kalimanah (3 

oarng), SMPN 1 Kaligondang (2 orang), SMPN 1 Pengadegan (2 orang), SMPN 1 

Rembang (2 orang), SMPN 2 Rembang (2 orang), SMPN 1 Karangmoncol (2 

orang) dan SMPN 2 Karangmoncol (2 orang) diperoleh hasil kesiapan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) oleh guru mata pelajaran fisika  SMP Negeri 

tercantum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. kesiapan Guru-Guru Fisika terhadap KTSP 

No Indikator Prosentase/   
Predikat     

Kriteria Tingkat 
Kesiapan 

1 Pengetahuan Guru tentang konsep 
KTSP 

68,13% / 
Tinggi 

Siap 

2 Persepsi Guru terhadap KTSP 85,13% / 
Sangat siap 

Sangat Siap 

3 Kemampuan Guru dalam membuat 
silabus dan sistem penilaian: 

- Angket 
 
- Pertanyaan terbuka 

 
- Silabus 

 
 
74,64% / 
Siap 
69,53% / 
Siap 
84,17% / 
Sangat baik 

 
 

Siap 
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Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa Guru-Guru Fisika SMP 

Negeri se Kabupaten Purbalingga telah siap melaksanakan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Kesipan tersebut dilihat dari indikator pengetahuan 

guru tentang konsep KTSP yang mencapai 68,13% dengan predikat pengetahuan 

tinggi dan tingkat hesiapan tergolong siap. Indikator persepsi guru terhadap KTSP 

diperoleh 85,13% dengan predikat dan tingkat kesiapan tergolong sangat siap. 

Indikator kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian untuk 

angket tertutup mencapai 74,64% dengan predikat dan tingkat kesiapan tergolong 

siap, sedangkan untuk pertanyaan terbuka mencapai 69,53% dengan predikat dan 

tingkat kesiapan tergolong siap serta untuk silabus mencapai 84,17% dengan 

predikat sangat baik. 

Dari hasil penelitian terhadap 32 orang guru dari 12 SMP Negeri di 

Kabupaten Purbalingga hanya diperoleh 12 silabus dan sistem penilaian. Dalam 

hal ini, setiap sekolah hanya memberikan 1 silabus dan sistem penilaian untuk 

masing-masing sekolah. Pembuatan silabus dan sistem penilaian dilakukan oleh 

beberapa guru dalam setiap sekolah. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif prosentase sebagaimana terlihat 

dalam tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat kesiapan Guru-Guru Fisika SMP 

Negeri se Kabupaten Purbalingga terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang mencakup Pengetahuan guru tentang konsep KTSP, Persepsi guru 
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terhadap KTSP, serta kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem 

penilaian termasuk dalam kategori siap. 

Diagram 1 
Diagram Batang Prosentase Tingkat Pengetahuan Guru Tentang Konsep KTSP 

 

Hasil anlisis untuk pengetahuan guru tentang konsep KTSP menunjukkan bahwa 

guru fisika rata-rata memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil jawaban tes responden yang mencapai 68,13%. 
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Diagram 2 
Diagram Batang Prosntase Persepsi Guru Terhadap KTSP 

 
 

Hasil analisis untuk persepsi guru terhadap KTSP menunjukkan bahwa 

guru fisika rata-rata memiliki persepsi sangat baik terhadap KTSP. Hal ini terbukti 

dengan hasil jawaban angket responden yang mencapai  85,13%. 

Hasil analisis untuk kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem 

penilaian dibagi menjadi 3 bagian yaitu berupa angket, pertanyaan terbuka, dan 

silabus yang dibuat oleh responden. 
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Diagram 3 
Diagram Batang Prosentase Tingkat Kemampuan Guru Dalam Membuat Silabus 

dan Sistem Penilaian Dalam Bentuk Angket 

0.00% 0.00%

74.64%

0.00%0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%

Prosentase

Tidak siap Kurang siap Siap Sangat siap

Kemampuan Guru Dalam Membuat Silabus 
dan Sistem Penilaian Dalam Bentuk Angket

 

Berdasarkan hasil analisis angket, menunjukkan bahwa guru fisika rata-

rata memiliki kemampuan yang tinggi dalam membuat silabus dan sistem 

penilaian. Hal ini terbukti dengan hasil jawaban angket responden yang mencapai 

74,64%.  
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Diagram 4 
Diagram Batang Prosentase Tingkat Kemampuan Guru Dalam Membuat Silabus 

dan Sisttem Penilaian Dalam bentuk Pertanyaan Terbuka 

 
 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis pertanyaan terbuka (uraian) dapat 

diketahui bahwa rata-rata guru fisika dapat menjawab pertanyaan dengan baik, 

sebagai contoh lebih dari 50% guru yang diteliti telah mengetahui komponen-

komponen yang harus ada dalam silabus yaitu: Standar kompetensi, Kompetensi 

Dasar, Indikator, Pengalaman belajar, Materi Pokok, Penilaian, Sumber/ 

Bahan/Alat, dan Alokasi Waktu. Dari pertanyaan terbuka ini, diperoleh bahwa 

guru-guru fisika dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Hal ini terbukti dengan 

hasil jawaban responden yang mencapai 69,53% dengan kategori baik.  
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Diagram 5 
Diagram Batang Prosentase Tingkat Kemampuan Guru Dalam Membuat Silabus 

dan Sistem penilaian Dalam Bentuk Silabus 

 
 

Berdasarkan hasil analisis silabus dan sistem penilaian yang disusun oleh 

guru fisika dapat diketahui bahwa rata-rata guru fisika mampu membuat silabus 

dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan hasil silabus mencapai 84,17% 

dengan kategori sangat baik. 

Meskipun setiap sekolah hanya membuat dan sistem penilaian, namun 

silabs dan sistem penilaian yang disusun termasuk dalam kategori sangat baik. 

Oleh karena itu, dari keseluruhan indikator kemampuan guru dalam membuat 

silabus dan sistem penilaian baik itu melalui angket, pertanyaan terbuka, maupun 

pengumpulan silabus oleh guru dapat menunjukkan bahwa guru-guru fisika telah 

mampu membuat silabus dan sistem penilaian dengan baik dan dapat dimasukkan 

dalam kategori siap melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa guru-guru fisika SMP 

Negeri se Kabupaten Purbalingga telah siap melaksanakan KTSP pada tahun 

2007. hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator yang telah dicapai oleh guru-

guru fisika dengan kriteria siap. Meskipun dari segi pembuatan silabus dan sistem 

penilaian, guru melakukannya secara bersama-sama, namun hasilnya baik dan 

dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran. 

Kesiapan guru-guru fisika SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga 

terhadap KTSP terlihat dari adanya tingkat pengetahuan tentang KTSP oleh guru 

yang tergolong tinggi, persepsi yang baik terhadap KTSP, dan tingkat kemampuan 

guru dalam membuat silabus dan sistem penilaian yang tinggi  pula. 

Berdasarkan hasil penelitian, juga diketahui bahwa guru-guru fisika telah 

berpengalaman dalam kegiatan pembelajaran yang tidak lepas dari kurikulum 

yang berlaku selama guru tersebut menjalankan tugasnya. Selain itu, kebanyakan 

guru SMP Negeri se kabupaten Purbalingga telah mengetahui KTSP karena lebih 

dari separuh guru fisika telah mengikuti penataran mengenai KTSP tersebut. 

Selain mengikuti penataran, guru-guru fisika juga telah membaca dan mendengar 

mengenai KTSP dari berbagai media massa seperti koran, majalah, televisi dan 

radio. Sedangkan yang belum pernah mengikuti penataran, telah mengetahui 

KTSP dari rekan guru yang telah mengikuti penataran dan membaca serta 

mendengar informasi tentang KTSP tersebut dari berbagai media massa. Hal-hal 

tersebutlah yang mendukung guru-guru fisika siap melaksanakan KTSP di tahun 

2007.  
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Menurut Susilo (2007: 96), keuntungan yang bisa diraih guru dengan 

kurikulum 2006 ini adalah keleluasaan memilih bahan ajar dan peserta didk 

diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, 

kebutuhan dan minatnya. Guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan 

kompetensi peserta didik dengan menyediakan aneka ragam kegiatan belajar-

mengajar dan sumber belajar. Diharapkan guru dapat mandiri dan leluasa dalam 

menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan 

kemampuan peserta didiknya. Dalam kurikulum 2004 dideskripsikan kompetensi 

dasar, dijabarkan indikator, dan bahkan dipetakan pula materi pokok pelajaran. 

Dalam kurikulum 2006 hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Guru sendiri yang mesti menentukan indikator dan materi pelajaran, 

disesuaikan dengan situasi daerah dan minat anak didik. 

Guru merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pelaksanaan kurikulum, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya 

peserta didik dalam pencapaian tujuan belajar. Oleh karena itu, dalam rangka 

menyukseskan pelaksanaan KTSP diperlukan kemandirian guru, terutama dalam 

melaksanakan, menyesuaikan, dan mengadaptasikan KTSP tersebut dalam 

pembelajaran di kelas. Kemandirian ini penting dalam kaitannya dengan 

penyesuaian KTSP dengan situasi aktual di dalam kelas, serta menyesuaikan 

KTSP dengan perbedaan karakteristik peserta didik yang beragam. Dengan 

demikian, implementasi KTSP yang ditunjang dengan kemandirian guru 

diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 
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menyenangkan (PAKEM), yang akan bermuara pada peningkatan prestasi belajar 

peserta didik dan prestasi sekolah secara keseluruhan (Mulyasa, 2007: 39). 

Untuk dapat melaksanakan KTSP dengan baik, seorang guru harus 

mengetahui segala sesuatu tentang konsep KTSP dan juga memiliki persepsi yang 

baik terhadap KTSP. Selain itu, hasil penelitian ini juga  telah menunjukkan 

bahwa guru mampu membuat silabus dan sistem penilaian dengan baik. 

Dengan melihat ketercapaian berbagai indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa guru-guru fisika SMP Negeri se 

Kabupaten Purbalingga telah siap melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) pada tahun 2007. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa besarnya prosentase pengetahuan guru tentang konsep KTSP 

sebesar 68,13% dengan kategori tinggi dan kriteria tingkat kesiapan adalah siap 

melaksanakan KTSP, persepsi guru terhadap KTSP tergolong sangat siap yakni 

sebesar 85,13%, serta kemampuan guru dalam membuat silabus dan sistem 

penilaian untuk angket sebesar 74,64% dengan kategori siap, untuk pertanyaan 

terbuka (uraian) sebesar 69,53% dengan kategori siap dan untuk pembuatan 

silabus sebesar 84,17% dengan kategori sangat baik dan kriteria tingkat kesiapan 

adalah sangat siap. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa guru-guru fisika 

SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga telah siap melaksanakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai 

kesiapan guru-guru fisika terhadap KTSP adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian sejenis di tempat lain untuk menggeneralisasikan 

hasilnya, karena hasil penelitian ini berlaku sangat terbatas. 
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2. Perlu dilakukan penelitian sejenis untuk mata pelajaran yang berbeda, agar 

kita mengetahui kesiapan guru-guru mata pelajaran selain fisika terhadap 

KTSP. 

3. Guru-guru fisika SMP Negeri se Kabupaten Purbalingga yang telah 

dinyatakan siap melaksanakan KTSP tersebut diharapkan dapat melaksanakan 

KTSP dengan baik. 
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LAMPIRAN 1 

KISI-KISI INSTRUMEN 

 Kisi-kisi Instrumen Pengetahuan Guru Tentang Konsep KTSP 

Aspek yang dikaji Indikator No. Butir Soal Jumlah 

1.Konsep 

Kompetensi 

1.1 Pengertian Kompetensi 

1.2 Pengertian KBK 

1 

2 

1 Soal 

1 Soal 

2. Hakikat KTSP 2.1 Konsep Dasar KTSP 

2.2 Landasan Pengembangan KTSP 

2.3 Karakteristik KTSP 

2.4 Asumsi yang mendasari KTSP 

2.5 Komponen KTSP 

2.6 Tujuan KTSP 

3 

6, 7 

4, 10 

8, 9 

19 

22 

1 Soal 

2 Soal 

2 Soal 

2 Soal 

1 Soal 

1 Soal 

3.Pengembangan 

KTSP 

3.1 Prinsip pengembangan KTSP 

 

3.2 Strategi Pengembangan KTSP 

 

13,14, 15, 16, 

18, 23 

5, 11, 21 

 

6 Soal 

 

3 Soal 

4.Sistem Penilaian 4.1 Penilaian berbasis kelas 

4.2 Hasil Penilaian 

17 

20 

1 Soal 

1 Soal 

5.Cara 

Pengembangan 

Silabus KTSP 

5.1 Prinsip Pengembangan silabus 12, 24 2 Soal 

6.Perbedaan 

KTSP dengan 

Kurikulum yang 

lain 

6.2 Perbedaan KTSP dengan 

Kurikulum 1994 

25 1 Soal 

Jumlah 25 Soal 
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Kisi-kisi Instrumen Persepsi Guru Tentang KTSP 

Aspek yang dikaji Indikator No. Butir soal Jumlah

1. Hakikat KTSP 

2.Pengembangan  

KTSP 

3.Pembelajaran dan 

Penilaian Berbasis 

KTSP 

 

 

4.Cara 

Mengembangkan 

Silabus Berbasis 

KTSP 

5.Cara Membuat RPP 

6. Cara Menyusun 

KTSP 

1.1 Konsep Dasar KTSP 

1.2 Strategi Pengembangan 

KTSP 

3.1Pelaksanaan Pembelajaran 

3.2 Penilaian Hasil Belajar 

 

3.3Pengembangan Program 

3.4Pembentukan Kompetensi 

4.1 Prinsip Pengembangan 

Silabus 

 

 

5.1 Fungsi RPP 

6.1Mengembangkan 

Komponen KTSP 

6.2Penyusunan KTSP 

1,2 

8, 22 

 

3, 4, 16, 17, 18, 21, 33 

5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 31, 34 

19 

23, 25, 26, 27, 28, 30,32 

24, 29 

 

 

 

20 

6 

 

35 

2 Soal 

2 Soal 

 

7 Soal 

11 

Soal 

1 Soal 

7 Soal 

2 Soal 

 

 

 

1 Soal 

1 Soal 

 

1 Soal 

Jumlah 35 

Soal 
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Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Guru dalam Membuat Silabus dan Sistem 

Penlaian  

Aspek yang dikaji Indikator No. Butir Soal Jumlah 

1.Cara 

Mengembangkan 

Silabus Berbasis 

KTSP 

2. Pembelajaran 

dan Penilaian 

Berbasis KTSP 

1.1 Pengertian Silabus  

1.2 Cara Membuat Silabus 

 

 

2.1 Sistem Penilaian 

2.2 Cara Membuat Sistem Penilaian 

1, 2 

3, 4, 5, 6 

 

 

7 

8, 9, 10, 11, 12 

2 Soal 

4 Soal 

 

 

1 Soal 

5 Soal 

Jumlah 12 Soal 
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LAMPIRAN 2 
 

LEMBAR UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN ”KESIAPAN 
GURU FISIKA SMP DALAM MELAKSANAKAN 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 

2006/2007” 
 
 

 
Nomor Responden   : 
Sekolah    : 
Nama responden   : 
Jenis Kelamin    : 
Pendidikan Tertinggi   : 
Masa Kerja    : 
Status Jabatan (PNS/GB/GTT) : 
 
 
  
Lembar instrumen ini dibuat untuk mengetahui kesiapan guru-guru fisika SMP 
Negeri se Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). Untuk itu, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu bersedia 
mengisi lembar instrumen ini dengan sebaik-baiknya. Terima Kasih. 
 
 
 
Dalam lembar instrumen ini, terbagi dalam 3 kategori yaitu: 
A. Lembar instrumen Pengetahuan Guru Tentang Konsep KTSP 
B. Lembar instrumen Persepsi Guru Tentang KTSP 
C. Lembar instrumen Kemampuan Guru Dalam Membuat Silabus dan sistem 

Penilaian 
 
 
 
PETUNJUK 

o Mohon Bapak/ Ibu memberi tanda silang (x) pada salah satu alternatif 
jawaban yang menurut anda benar. 

o Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan Bapak/ Ibu ingin 
membenarkan maka berilah tanda dua garis pada jawaban yang dianggap 
salah kemudian silanglah yang semestinya benar menurut Bapak/ Ibu. 
Contoh: pilihan semula :  a b c d 
   Pembetulan  :  a b c d 
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A. LEMBAR UJI COBA INSTRUMEN PENGETAHUAN GURU 
TENTANG KONSEP KTSP 

 
1. Yang merupakan pengertian kompetensi adalah... 

a. Pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran 
b. Berbagai kemampuan untuk melakukan sesuatu 
c. Pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang direflesikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak 
d. Pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki peserta didik setelah 

melaui proses pembelajaran 
2. Seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar 

yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar dan 
pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum 
sekolah, merupakan definisi dari... 
a. Kurikulum 
b. Kurikulum Berbasis Kompetensi 
c. Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan 
d. Program Pembelajaran 

3. Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing 
satuan pendidikan disebut... 
a. Kurikulum Berbasis Kompetensi 
b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
c. Progran Tahunan 
d. Program Pembelajaran  

4. Yang bukan merupakan karakteristik KTSP ialah... 
a. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan  
b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 
c. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional 
d. Tim kerja yang tertutup 

5. KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan 
sekolah yang... 
a. Efektif, membangun, dan beriman 
b. Produktif, efektif, dan membangun 
c. Berprestasi, produktif, dan beriman 
d. Efektif, produktif, dan berprestasi 

6. KTSP merupakan kurikulum yang dihasilkan dari kreasi guru-guru di sekolah 
berdasarkan... 
a. Standar isi 
b. Standar kompetensi 
c. Kurikulum 
d. Standar isi dan standar kompetensi 
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7. KTSP merupakan kurikulum operasional yang dikembangkan oleh setiap 
satuan pendidikan serta merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan 
pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan. Berbagai 
ranah pendidikan yang dimaksud adalah... 
a. Kognitif, afektif, psikomotorik 
b. Kognitif dan psikomotorik 
c. Kognitif dan afektif 
d. Afektif dan psikomotorik 

8. KTSP lebih menekankan pada pengalaman lapangan. Keuntungan utama dari 
pengalaman lapangan ini bagi peserta didik adalah... 
a. Akrabnya hubungan guru dengan siswa 
b. Mengurangi kesenjangan diantara siswa karena bekerja secara tim 
c. Tumbuhnya sikap terbuka demokratis sebagai dampak dari pandangan yang 

bervariasi terhadap kebutuhan siswa 
d. Peserta didik dapat berbagi informasi dan tukar pengalaman  

9. Keuntungan yang diperoleh guru dengan KTSP ini adalah... 
a. Keleluasaan memilih bahan ajar 
b. Siswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan, minat 

dan kemampuannya. 
c. Siswa lebih mandiri 
d. Sekolah dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan peserta didik 

dan sumber belajar yang tersedia 
10. KTSP merupakan penyempurnaan dari KBK, sehingga dalam KTSP pun 

masih berbasis kompetensi. Kemudahan belajar merupakan salah satu 
karakteristik dari kurikulum yang berbasis kompetensi. Yang dimaksud 
dengan kemudahan belajar disini adalah... 
a. Melalui kombinasi antara pembelajaran individual personal dengan 

pengalaman lapangan dan pembelajaran secara tim disertai pemanfaatan 
berbagai media pembelajaran 

b. Pemberian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi siswa 

c. Dalam belajar peserta didik tidak perlu mencari bahan pelajaran sendiri 
karena semua telah disediakan oleh guru 

d. Pemberian batasan pada satu sumber belajar sehingga siswa mudah 
memahami materi pelajaran tanpa harus melihat sumber belajar lain karena 
dapat membingungkan siwa 

11. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi, kecuali... 
a. Satuan pendidikan 
b. Potensi dan karakteristik daerah 
c. Sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik 
d. Kemampuan kepala sekolah 
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12. Bagaimana pengembangan silabus dalam KTSP? 
a. KTSP hanya dideskripsikan materi pokok pelajarannya saja 
b. KTSP dideskripsikan indikator dan materi pokok pelajarannya 
c. KTSP dideskripsikan standar kompetensi dan materi pokok pelajarannya. 
d. KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

sedang indikator dan materi pokok pelajaran ditentukan oleh guru. 
13. Penerapan KTSP di sekolah sangat terkait dengan guru, karena... 

a. Penerapan KTSP menuntut peningkatan kemampuan profesional guru 
b. Guru lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran di kelas 
c. KTSP menuntut kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses pembelajaran 
d. Penerapan KTSP tidak memerlukan peningkatan kemampuan 

profesionalitas guru 
14. Yang bukan termasuk prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar adalah... 

a. Belajar dengan melakukan 
b. Mengembangkan kemampuan sosial 
c. Mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi 
d. Berpusat pada guru dan siswa 

15. Berikut ini termasuk pengelolaan kegiatan belajar mengajar, kecuali... 
a. Mengelola ruang kelas 
b. Mengelola siswa 
c. Mengelola lingkungan kelas 
d. Mengelola kegiatan pembelajaran 

16. Agar siswa mempunyai pengalaman belajar maka guru harus... 
a. Menyediakan fasilitas pengalaman belajar 
b. Banyak ceramah 
c. Menasehati siswa 
d. Memberikan sumber atau bahan belajar 

17. Bagaimana penilaian berbasis kelas harus dilaksanakan oleh guru? 
a. Dilaksanakan sebelum proses pembelajaran 
b. Dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar 
c. Dilaksanakan setelah proses pembelajaran 
d. Dilaksanakan sebelum dan setelah proses pembelajaran 

18. Yang bukan merupakan prinsip pengembangan KTSP adalah... 
a. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan 

lingkungannya. 
b. Beragam dan terpadu 
c. Relevan dengan kebutuhan 
d. Berpusat pada guru dan siswa 
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19. Ada 6 komponen KTSP yaitu... 
a. Visi dan misi, Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan, Menyusun kalender 

pendidikan, Struktur muatan KTSP, Silabus, RPP 
b. Visi dan misi, Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan, Beragam dan terpadu,  

Struktur muatan KTSP, Silabus, RPP 
c. Visi dan misi, Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan, Menyusun kalender 

pendidikan, Relevan dengan kebutuhan, Silabus, RPP 
d. Visi dan misi, Belajar sepanjang hayat, Menyusun kalender pendidikan, 

Struktur muatan KTSP, Silabus, RPP 
20. Salah satu kegunaan hasil penilaian berbasis kelas bagi siswa adalah... 

a. Untuk mengetahui tingkat intelegensi siswa 
b. Memberikan masukan bagi siswa untuk memperbaiki cara belajarnya 
c. Memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan 
d. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kepandaian siswa   

21. Pengembangan kurikulum berbasis sekolah terdiri dari berbagai kegiatan 
yaitu... 
a. Pengembangan silabus dan pelaksanaan kurikulum 
b. Pengembangan silabus, penetapan dan pengembangan materi, pelaksanaan 

kurikulum dan pengembangan sistem pemantauan 
c. Pengembangan silabus, penetapan dan pengembangan materi yang 

diperlukan di sekolah atau daerah 
d. Pengembangan silabus, pelaksanaan kurikulum dan pengembangan sistem 

pemantauan 
22. Tujuan dari adanya Kurikulum dan Hasil Belajar adalah... 

a. Untuk mengembangkan kurikulum di sekolah 
b. Untuk mengembangkan sistem penilaian sebagai hasil yang diperoleh siswa 

selama pembelajaran 
c. Untuk mengembangkan pembelajaran dan program pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan tuntutan hidup 
d. Untuk mengembangkan silabus dan sistem penilaian oleh guru 

23. Salah satu inovasi dalam KTSP adalah peluang bagi guru untuk menentukan 
indikator dan materi pokok pelajaran. Bagaimana pelaksanannya? 
a. Disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi 
b. Disesuaikan dengan kemampuan sekolah daerah 
c. Disesuaikan dengan kemampuan guru di sekolah dan daerah 
d. Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah 

24. Agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan 
tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional (standar 
nasional), maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus. 
Prinsip-prinsip tersebut adalah... 
a. Ilmiah, relevan, fleksibel, kontinuitas 
b. Konsisten, efektif, efisien, sesuai dengan pengalaman belajar 
c. Memadai, aktual, kontekstual, sumber belajar 
d. Ilmiah, relevan, fleksibel, sumber belajar 
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25. Berikut ini adalah hal-hal yang membedakan antara kurikulum 1994 dan 
KTSP, kecuali... 
a. Kewenangan pengembangan 
b. Pendekatan pembelajaran 
c. Penataan isi/konten (struktur program) 
d. Tenaga pengajar 
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B. LEMBAR UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN PERSEPSI GURU 
TENTANG KTSP 

 
1. Keberagaman yang dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya juga 

menjadi orientasi dalam KTSP. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

2. KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara 
individual maupun klasikal. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju    
b. Setuju    d. Tidak setuju    

3. Penyampaian dalam pembelajaran berbasis KTSP menggunakan pendekatan 
dan metode yang bervariasi. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

4. Dalam pembelajaran, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber 
lainnya yang mempunyai unsur edukatif. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

5. Sistem penilaian dalam KTSP menekankan pada proses dan hasil belajar 
dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

6. Ada 6 komponen dalam KTSP, yaitu Visi dan misi, Tujuan Pendidikan 
Satuan Pendidikan, Menyusun kalender pendidikan, Struktur muatan KTSP, 
Silabus, RPP. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

7. Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap proses dan 
hasil belajar, bahkan syarat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam 
belajar. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

8. Pengembangan KTSP menuntut aktivitas dan kreatifitas guru dalam 
membentuk kompetensi pribadi peserta didik. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

9. Penilaian berbasis kelas dilakukan dengan Pengumpulan Kerja Siswa 
(portofolio), Hasil Karya (produk), Penguasaan (proyek), Kinerja 
(performance), dan Tes Tertulis (paper and pen). 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

10. Salah satu kegunaan Penilaian Berbasis Kelas adalah untuk memantau 
kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 
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11. Salah satu keunggulan Penilaian Berbasis Kelas adalah pengumpulan 
informasi menggunakan berbagai cara, agar kemajuan belajar siswa dapat 
terdeteksi secara lengkap.  
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

12. Prinsip-prinsip dalam Penilaian Berbasis Kelas adalah valid, Mendidik, 
Berorientasi pada Kompetensi, Adil, Terbuka, Berkesinamhbungan, 
Menyeluruh, dan Bermakna 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

13. Penilaian Berbasis Kelas harus memperhatikan tiga ranah yaitu: Pengetahuan 
(kognitif), Sikap (afektif), Ketrampilan (psikomotorik). 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

14. Dalam melaksanakan Penilaian Berbasis Kelas, guru harus melakukan 
berbagai strategi penilaian didalam program pengajaran untuk menyediakan 
berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

15. Penilaian Berbasis Kelas dilakukan secara terus menerus dan berkala. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

16. Salah satu prinsip Kegiatan Belajar Mengajar adalah berpusat pada siswa. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

17. Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar meliputi ruang kelas, pengelolaan 
siswa, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

18. Guru harus menyediakan berbagai pengalaman belajar bagi siswa. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

19. Pengembangan KTSP mencakup pengembangan Program Tahunan, Program 
Semester, Program modul (pokok bahasan), Program Mingguan dan Harian, 
Program Pengayaan dan Remidial, seta Program Bimbingan dan Konseling. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

20. Sedikitnya terdapat 2 fungsi RPP dalam KTSP. Kedua fungsi tersebut adalah 
fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

21. Tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru mencerminkan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas yang dibebankan 
kepadanya. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 
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22. KTSP menerapkan strategi yang meningkatkan kebermaknaan pembelajaran 
untuk semua peserta didik terlepas dari latar belakang budaya, etnik, agama 
dan jender melalui pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

23. Dalam pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah, pihak sekolah mempunyai 
peran dan tanggung jawab yang terkait dengan peran dan tanggung jawab 
pihak lain dalam bidang pendidikan di daerah yang bersangkutan. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

24. Pembentukan tim pengembang silabus perlu dilakukan untuk memenuhi 
kriteria mutu silabus yang dapat dipertanggungjawabkan. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

25. Kurikulum dan Hasil Belajar menuntut setiap siswa untuk dapat menggali, 
memehami, menghargai dan melakukan sesuatu sebagai hasil belajar yang 
dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

26. Sekolah dan guru menggunakan Kurikulum dan Hasil Belajar untuk 
mengembangkan pembelajaran dan program pengajaran sesuai dengan 
kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan tuntutan kehidupan. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

27. Salah satu prinsip pengembangan Kurikulum dan Hasil Belajar adalah 
keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

28. KTSP menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada 
pemahaman, kemampuan atau kompetensi tetentu di sekolah yang berkaitan 
dengan pekerjaan yang ada di masyarakat. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

29. Guru diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan indikator dan 
materi pokok pelajaran sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dan 
kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

30. Pengetahuan, ketrampilan dan sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman 
yang akan membentuk kompetensi individual. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

31. Evaluasi berbasis kelas menekankan pada proses dan hasil. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 
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32. Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja merupakan 
salah satu motivasi yang memacu dan mendorongnya untuk belajar dan 
berprestasi lebih baik. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

33. Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran berbasis KTSP mencakup tiga hal 
yaitu pre test, pembentukan kompetensi, dan post test. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

34. Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, 
tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, 
benchmarking, dan penilaian program.       
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 

35. Penyusunan KTSP dilakukan oleh sekolah dan satuan pendidikan. Diharapkan 
guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan akan sangat 
bersahabat dengan kurikulum tersebut. 
a. Sangat setuju   c. Kurang setuju 
b. Setuju    d. Tidak setuju 
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C. LEMBAR UJI COBA INSTRUMEN KEMAMPUAN GURU DALAM 
MEMBUAT SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN 

 
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan silabus? 

a. Ya, sangat mengetahui  c. Kurang mengetahui 
b. Ya, mengetahui   d. Tidak mengetahui 

2. Dari mana saja Bapak/Ibu mendapatkan pengetahuan tentang silabus? 
a. Dari berbagai sumber baik buku-buku, internet, majalah, koran, penataran-

penataran, dll 
b. Dari buku-buku, majalah, koran, dan penataran-penataran 
c. Hanya dari buku-buku 
d. Tidak mendapat pengetahuan dari sumber manapun 

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana cara membuat silabus? 
a. Ya, sangat mengetahui  c. Kurang mengetahui 
b. Ya, mengetahui   d. Tidak mengetahui 

4. Apakah Bapak/Ibu pernah membuat silabus dalam rangka persiapan 
pembelajaran? 
a. Ya, lebih dari 3 kali  c. Ya, 1 kali 
b. Ya, 2-3 kali   d. Belum pernah 

5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan-kesulitan dalam membuat silabus 
tersebut? 
a. Tidak mengalami kesulitan c. Ya, kesulitan 
b. Sedikit mengalami kesulitan d. Ya, sangat kesulitan 

6. Apakah Bapak/Ibu mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang Bapak/Ibu 
hadapi dalam membuat silabus? 
a. Ya, sangat mampu  c. Kurang mampu 
b. Ya, mampu   d. Tidak mampu 

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja yang tercakup dalam sistem 
penilaian? 
a. Ya, sangat mengetahui  c. Kurang mengetahui 
b. Ya, mengetahui   d. Tidak mengetahui 

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana cara membuat sistem penilaian? 
a. Ya, sangat mengetahui  c. Kurang mengetahui 
b. Ya, mengetahui   d. Tidak mengetahui 

9. Apakah Bapak/Ibu menggunakan berbagai sumber (tidak hany tes dan 
penugasan) dalam membuat penilaian? 
a. Ya, menggunakan berbagai sumber 
b. Ya, menggunakan tes, penugasan dan kinerja 
c. Hanya tes dan penugasan 
d. Hanya tes saja 

10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana menerapkan/melaksanakan sistem 
penilaian tersebut?  
a. Ya, sangat mengetahui  c. Kurang mengetahui 
b. Ya, mengetahui   d. Tidak mengetahui 
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11. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan/hambatan dalam membuat sistem 
penilaian? 
a. Tidak mengalami kesulitan c. Ya, kesulitan 
b. Sedikit mengalami kesulita d. Ya, sangat kesulitan 

12. Apakah Bapak/Ibu mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang bapak/Ibu 
hadapi tersebut? 
a. Ya, sangat mampu   c. Kurang mampu 
b. Ya, mampu    d. Tidak mampu 

 
 
Untuk melengkapi data ini, kami mohon Bapak/Ibu berkenan menjawab 
pertanyaan berikut: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan silabus! 
2. Jelaskan langkah-langkah dalam menyusun silabus! 
3. Jelaskan komponen-komponen yang harus ada dalam silabus! 
4. Sebutkan jenis-jenis tagihan yang dapat Bapak/Ibu gunakan dalam 

penilaian! 
5. sebutkan bentuk-bentuk instrumen non tes yang Bapak/Ibu gunakan dalam 

penilaian! 
6. Tuliskan garis besar salah satu materi pelajaran fisika yang Bapak/Ibu 

ajarkan di sekolah! 
 
Untuk melengkapi data ini, kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan satu 
silabus dari salah satu materi pelajaran yang disusun oleh Bapak/Ibu sendiri. 
Terima kasih  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


