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SARI

Nugroho, Hari Alfianto. 2011. Pembuatan Perangkat Pembelajaran PKn di
SMP seKecamatan Purwareja Klampok. Skripsi. Hukum dan Kewarganegaraan.
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Hamonangan S, M.Si.,
Drs. AT. Sugeng Pr, M.Si.
Kata Kunci : Perangkat pembelajaran, Mata Pelajaran PKn

Fungsi guru dalam suatu sistem pengajaran ialah sebagai perancang dan
sebagai guru yang mengajar (unsur suatu sistem). Pelaksanaan fungsi pertama,
guru bertugas menyusun suatu sistem pengajaran, sedangkan pelaksanaannya
mungkin digantikan atau dilaksanakan oleh tenaga lain atau dengan media
lainnya. Pelaksanaan fungsi kedua adalah guru berfungsi mendesain sistem
pengajaran, sedangkan dia sendiri langsung bertindak sebagai pelaksana. Pada
kenyataanya kelemahan dan hambatan dalam proses pembuatan perangkat
pembelajaran di sekolah seringkali bersumber dari diri guru. Guru biasanya lebih
senang dengan tradisi kebiasaan yang mereka praktekan, mereka tidak perlu
melakukan eksperimen ataupun pembaharuan dalam membuat perangkat
pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuatpun memiliki tingkat kesamaan
yang tinggi antar sekolah, hal ini dapat menjadi masalah karena karakter tiap
sekolah berbeda.

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah
mengembangkan kompetensi sebagai berikut. 1) Berpikir secara kritis, rasional,
dan kreatif dalam menaggapi isu kewarganegaraan. 2) Berpartisipasi secara aktif
dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. 3) Berkembang
secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 4)
Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung
atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 menyebutkan bahwa
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk
peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta
peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Rumusan masalah yang digunakan adalah menyebutkan perangkat
pembelajaran yang telah dilaksanakan, mendeskripsikan proses pembuatan
perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn dan kendala yang dialami selama
proses pembuatan perangkat pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
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alamiah. Pendekatan ini dipilih agar proses pembuatan perangkat pembelajaran
pada mata pelajaran PKn di SMP Sekecamatan Purwareja Klampok dapat
dideskripsikan secara faktual dan mendalam.

Proses pembuatan dan penyusunan perangkat pembelajaran di SMP
seKecamatan Purwareja Klampok sudah mengacu terhadap perangkat
pembelajaran yang dicontohkan BSNP. Tetapi, pada pembuatan RPP masih
terdapat sekolah yang masih menggunakan format RPP lama dimana pada
kegiatan inti belum mencerminkan proses ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi hal
ini dapat menyebabkan pemahaman guru terhadap materi dan indikator yang
nantinya harus dicapai siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembuatan
perangkat pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PKn di SMP seKecamatan
Purwareja Klampok menunjukkan keseragaman hampir di setiap sekolah karena
diforumkan dalam MGMP dan terlihat dalam silabus yang mencerminkan tingkat
kesamaan yang tinggi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah proses pembuatan
perangkat pembelajaran yang masih menunjukkan keseragaman yang cukup tinggi
dikarenakan perangkat pembelajaran dikembangkan melalui forum MGMP.
Pengembangan silabus yang dilaksanakan melalui forum MGMP seharusnya tidak
lantas dijadikan acuan yang harus ditaati oleh semua sekolah. Karena,
karakteristik setiap sekolah berbeda. Seharusnya rumusan silabus yang telah
diforumkan menjadi pegangan, dan pada saat penyusunan silabus harus
memperhatikan kondisi sekolah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional BAB IV pasal 10 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah

berhak mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pasal 11 ayat 1 juga menyatakan bahwa pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta

menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi. Konsekwensinya pemerintah (pusat) dan

pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara, itulah sebabnya pemerintah (pusat) dan

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar.

Fungsi guru dalam suatu sistem pengajaran ialah sebagai perancang

dan sebagai guru yang mengajar (unsur suatu sistem). Pelaksanaan fungsi

pertama, guru bertugas menyusun suatu sistem pengajaran, sedangkan

pelaksanaannya mungkin digantikan atau dilaksanakan oleh tenaga lain atau

dengan media lainnya. Pelaksanaan fungsi kedua adalah guru berfungsi

mendesain sistem pengajaran, sedangkan dia sendiri langsung bertindak

sebagai pelaksana. (Hamalik, 2008:12)

Perangkat pembelajaran adalah salah satu wujud persiapan yang

dilakukan oleh guru sebelum mereka melakukan proses pembelajaran. Sebuah

1
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kata bijak menyatakan bahwa persiapan mengajar merupakan sebagian dari

sukses seorang guru. Sebaliknya, kegagalan dalam perencanaaan sama saja

dengan merencanakan kegagalan. Berdasarkan asumsi, bahwa setiap guru

merumuskan perangkat tujuan mengajar yang berarti akan memberikan

pelajaran baru. Jika guru telah merumuskan tujuan belajar bagi siswanya,

maka sesungguhnya guru telah mengetahui hal-hal apa yang perlu dikerjakan

atau diperbuat  oleh siswanya. (Hamalik, 2008:69)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah disusun oleh Satuan Pendidikan dengan mengacu pada

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang berpedoman

pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam Pasal 20, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan

rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian

hasil belajar. Mengacu pada pasal 20, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan

seorang guru dalam pembelajaran sangatlah diharapkan, untuk memenuhi

tujuan tersebut diperlukan suatu persiapan yang matang. Suparno (2002)

mengemukakan sebelum guru mengajar (tahap persiapan) seorang guru

diharapkan mempersiapkan bahan yang mau diajarkan, mempersiapkan alat-

alat peraga/praktikum yang akan digunakan, mempersiapkan pertanyaan dan

arahan untuk memancing siswa aktif belajar, mempelajari keadaan siswa,

mengerti kelemahan dan kelebihan siswa, serta mempelajari pengetahuan awal

siswa, kesemuanya ini akan terurai pelaksanaannya di dalam perangkat
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pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, media pembelajaran dan alat

evaluasi.

Pada kenyataanya kelemahan dan hambatan dalam proses pembuatan

perangkat pembelajaran di sekolah seringkali bersumber dari diri guru. Guru

biasanya lebih senang dengan tradisi kebiasaan yang mereka praktekan,

mereka tidak perlu melakukan eksperimen ataupun pembaharuan dalam

membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuatpun

memiliki tingkat kesamaan yang tinggi antar sekolah, hal ini dapat menjadi

masalah karena karakter tiap sekolah berbeda.

Untuk mengetahui sejauh mana profesionalitas seorang guru

Pendidikan Kewarganegaraan dalam merencanakan proses pembelajaran,

khususnya di SMP Se-Kecamatan Purwareja Klampok, penulis terdorong

untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pembuatan Perangkat

Pembelajaran PKn di SMP Se-Kecamatan Purwareja Klampok”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dipaparkan di atas,

maka dikemukakan permasalahan sebagai berikut.

1. Apa sajakah bentuk perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn yang

dilaksanakan di SMP Sekecamatan Purwareja Klampok?

2. Bagaimana proses pembuatan Perangkat Pembelajaran mata pelajaran

PKn di SMP Sekecamatan Purwareja Klampok?
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3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi guru PKn dalam proses

pembuatan Perangkat Pembelajaran mata pelajaran Pkn di SMP

Sekecamatan Purwareja Klampok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perangkat pembelajaran yang sudah

dilaksanakan oleh guru PKn di SMP Sekecamatan Purwareja Klampok.

2. Untuk mengetahui proses pembuatan Perangkat Pembelajaran mata

pelajaran PKn di SMP Sekecamatan Purwareja Klampok.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses

pembuatan Perangkat Pembelajaran mata pelajaran PKn di SMP

Sekecamatan Purwareja Klampok.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan

dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada

permasalahan dan kondisi di masyarakat, sehingga mendapatkan suatu

pengalaman antara teori dengan kenyataan di lapangan.

b. Bagi civitas akademika, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan

khususnya  dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran mata
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pelajaran PKn serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian

selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan masukan kepada peneliti mengenai proses pembuatan

Perangkat Pembelajaran pada mata pelajaran PKn. Dengan demikian,

diharapkan Peneliti sebagai calon guru PKn dapat mengetahui lebih

teliti dan mendalam mengenai pembuatan Perangkat Pembelajaran.

b. Bagi Guru PKn

Memberikan masukan kepada guru PKn dalam pembuatan Perangkat

Pembelajaran.

c. Bagi SMP se-kecamatan Purwareja Klampok

Memberikan informasi dan masukan tentang kenyataan proses

pembuatan Perangkat Pembelajaran serta kendala-kendala yang

dihadapi dalam Pembuatannya pada mata pelajaran PKn di SMP Se-

kecamatan Purwareja Klampok, sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya untuk mengatasinya.

E. Batasan Istilah

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan. Maka, untuk

menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang keluar dari

pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih. Maka,

penelitian ini terfokus pada pembuatan perangkat pembelajaran PKn di SMP

seKecamatan Purwareja Klampok. Khususnya dalam proses pembuatan

perangkat pembelajaran PKn dimana perangkat pembelajaran adalah pegangan
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bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium,

dan/atau di lapangan untuk setiap kompetensi dasar.(PPPPTK IPA, 2009:8).

Atau dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran adalah

seperangkat media atau sarana yang digunakan oleh guru dalam proses

pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di lapangan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Perangkat Pembelajaran

1. Pengertian Perangkat Pembelajaran

Perangkat Pembelajaran artinya kompetensi yang menunjuk pada

perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam

proses belajar (Hamalik, 2001:81). Dengan kata lain bahwa, perangkat

pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan

pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap

kompetensi dasar.(PPPPTK IPA, 2009:8)

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat

pembelajaran adalah seperangkat media atau sarana yang digunakan oleh guru

dalam proses pembelajaran di kelas. Serangkaian perangkat pembelajaran

yang harus dipersiapkan seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di

kelas, dalam pasal 20 UU No 19 Tahun 2005 perangkat pembelajaran

meliputi:

a. Silabus

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat:
1) Identitas mata pelajaran
2) Standar kompetensi (SK)
3) Kompetensi dasar (KD)
4) Indikator pencapaian kompetensi
5) Tujuan pembelajaran
6) Materi ajar
7) Alokasi waktu
8) Metode pembelajaran
9) Kegiatan pembelajaran
10) Penilaian hasil belajar (Evaluasi)
11) Sumber belajar (Media Pembelajaran)

7
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2. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator penyampaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu,

dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan

berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta

panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (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

(Mulyasa, 2009:183).

Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu

yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di

tingkat satuan pendidikan.

Suatu silabus minimal memuat lima unsur utama, yakni :

a. Standar kompetensi
b. Kompetensi dasar
c. Indikator
d. Materi standar
e. Standar Proses
f. Standar penilaian (Mulyasa, 2009:191)

Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan

per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang

sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan

penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
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untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur

kurikulum.

Penyusunan silabus diserahkan sepenuhnya kepada satuan

pendidikan, khususnya bagi guru-guru yang sudah mampu menyusunnya,

salah satunya adalah guru mata pelajaran PKn. Agar pengembangan silabus

dapat disusun oleh guru PKn, maka perlu memperhatiakan prinsip-prinsip

pengembangan silabus antara lain: Ilmiah, relevan, fleksibel, sistematis,

konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, menyeluruh, efektif, efisien.

(Mulyasa, 2009:191)

Penyusunan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri

atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah,

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat

Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan. Pengembangan silabus disusun

secara mandiri oleh guru, apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali

karakteristik peserta didik, kondisi sekolah/madrasah dan lingkungannya

(BSNP, 2006: 15)

Apabila guru mata pelajaran PKn di satu sekolah belum dapat

melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak

sekolah/madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru

mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh

sekolah/madrasah tersebut.

Sekolah/Madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus

secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolahsekolah/ madrasah-

madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama
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mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-

sekolah/madrasah-madrasah dalam lingkup MGMP/PKG setempat (BSNP,

2006: 15).

Dalam pengembanganya, silabus dijabarkan dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh

masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan oleh guru PKn

secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil

belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran),dan evaluasi rencana

pembelajaran. KTSP memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap guru

untuk berkreatifitas, terutama dalam pengembangan silabus yang lebih sesuai

dengan kebutuhan.

Model silabus bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan karakteristik

peserta didik, situasi serta kondisi sekolah dan daerah, dengan tetap

berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(lihat lampiran 1)

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar

peserta didik dalam upaya mencari KD. Setiap guru pada suatu pendidikan

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
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sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta

didik.

Perlu diperhatikan bahwa untuk menyusun RPP pengajar perlu

menentukan batas lingkup materi sub pokok bahasan mana saja yang akan

diajarkan setiap kali pertemuan dengan melihat estimasi waktu dalam

silabusnya. Bila suatu sub pokok bahasan dalam silabus membutuhkan waktu

lebih dari sekali pertemuan atau beberapa kali pertemuan, maka sub pokok

bahasan itu perlu dirinci lagi. Bila hal ini tidak mungkin, karena akan

mengganggu keutuhan materi, maka dapat dibuat satu RPP yang digunakan

untuk dua kali pertemuan atau lebih. RPP harus disusun secara sistemik dan

sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian

dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian RPP dapat

berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang

telah direncanakan. RPP hendaknya disusun secara sederhana dan fleksibel,

serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan

kompetensi peserta didik.( Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas

Sebelas Maret, 2007:25)

Komponen RPP minimal mencakup: Tujuan Pembelajaran,  Materi

Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Sumber Belajar, Penilaian Hasil

Belajar.

Dalam menyusun RPP sebaiknya memperhatikan langkah-langkah
penyusunan RPP, sebagai berikut.

a. Kegiatan pendahuluan.
Dalam kegiatan pendahuluan, guru :
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a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran.

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan
pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang
akan dicapai.

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan
sesuai dengan silabus.

b. Kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi).
1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru :
a) Melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan
menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar
dari aneka sumber.

b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media
pembelajaran dan sumber belajar lain.

c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarsiswa serta antara
siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.

d) Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran, dan

e) Memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium,
studio atau lapangan.

2) Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru :

a) Membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam
melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.

b) Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi dan
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan
maupun tertulis.

c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis,
menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut.

d) Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan
kolaboratif.

e) Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk
meningkatkan prestasi belajar.

f) Memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang
dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual
maupun kelompok.

g) Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja secara
individual maupun kelompok.

h) Memfasilitasi siswa melakukan pameran, turnamen,
festival, serta produk yang dihasilkan.

i) Memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa.

3) Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
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a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam
bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap
keberhasilan siswa.

b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan
elaborasi siswa melalui berbagai sumber.

c) Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh
pengalaman belajar yang telah dilakukan.

d) Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang
bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:

(1) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam
menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan,
dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar.

(2) Membantu menyelesaikan masalah siswa dapat
melakukan pengecekan hasil eksplorasi.

(3) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, dan
(4) Memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau

belum berpartisipasi aktif.
c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru :
1) Bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran.
2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan

yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan
terprogram.

3) Memberikan umpan balik terhadap proses hasil
pembelajaran.

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan
konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas
individual maupun kelompok sesuai dengan hasil
belajar siswa.

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan
berikutnya.

Dalam pengembangan KTSP, guru diberikan kewenangan untuk

menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan

karakteristik dan kondisi sekolah, serta kemampuan guru itu sendiri dalam

menjabarkanya menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang siap

dijadikan pedoman pembentukan kompetensi peserta didik.

Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya disusun dengan

mempertimbangkan waktu pertemuan atau alokasi waktu jam pelajaran dan
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minggu efektif dalam satu tahun pelajaran. Satu pertemuan bisa berlangsung

1 x jam pelajaran, 2 x jam pelajaran, atau 3 x jam pelajaran tergantung

pengaturanya di jadwal pelajaran sekolah. Alokasi waktu untuk satu jam

pelajaran di SMP/MTs adalah 40 menit. Alokasi waktu dan minggu efektif

dalam satu tahun pelajaran adalah 34-38 minggu.

RPP merupakan pegangan guru PKn dalam melaksanakan

pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan atau lapangan untuk setiap

kompetensi dasar. Dalam penyusunan RPP guru PKn harus mencantumkan

nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, standar kompetensi,

kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi

pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian.

Pengembangan RPP mata pelajaran PKn pada dasarnya adalah

upaya untuk memperjelas silabus ke dalam rencana tindakan yang jelas dan

rinci. Oleh karena itu, isi RPP hendaknya benar-benar dapat digunakan

sebagai pegangan guru PKn untuk memulai kegiatan, mengisi kegiatan, dan

mengukur hasil pembelajaran serta melakukan evaluasi. (lihat lampiran 2)

4. Media Pembelajaran

Media/sumber belajar merupakan sarana untuk membantu proses

belajar siswa. Pendidikan yang berkualitas menuntut dukungan pemilihan

sumber belajar serta alat bantu yang memadai berupa buku yang

memungkinkan siswa memperoleh bahan yang luas untuk mempermudah

dalam penerimaan pelajaran. Sarana dan sumber belajar yang memadai akan

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menunjang efektivitas

dan kreativitas belajar siswa.
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Media yang dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis,

tetapi sudah lebih daripada itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya

liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya.

1) Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam :

a) Media Auditif

Media auditif adalah media yang mengandalkan kemampuan suara

saja. Seperti, radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak

cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran.

b) Media Visual

Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan.

Media visuaal ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film

strip (film rangkai), slides (film bingkai), foto, gambar atau lukisan,

dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau

simbol yang bergerak dalam film bisu, dan film kartun.

c) Media Audiovisual

Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan

unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih

baik, karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua.

2) Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam :

a) Media dengan daya liput luas dan serentak

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat

menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama.

Seperti, radio dan televisi.

b) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan tempat yang khusus

seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan

tempat yang tertutup dan gelap.

c) Media untuk pengajaran individual

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk dalam

media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer.

3) Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam :

a) Media sederhana
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Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara

pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidaj sulit.

b) Media kompleks

Media ini adalah media dan yang bahan dan alat pembuatannya sulit

diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. (Djamarah

dan Zain, 1995:124)

Terdapat beberapa persyaratan yang hendaknya diperhatikan dalam

pengembangan media pengajaran, pemilihan sumber belajar mengacu pada

perumusan yang ada dalam silabus yaang dikembangkan. Sumber belajar

mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat dan bahan.

Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional, dan bisa langsung

dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam

silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar

yang sebenarnya.

Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku tersebut,

pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis

ICT, maka harus ditulis nama folder, folder penyimpanan, dan bagian atau

link file yang digunakan, atau alamat website yang digumakan sebagai acuan

pembelajaran. (PPPPTK IPA, 2009:37)

5. Alat Penilaian

Meskipun kini memiliki makna yang lebih luas, namun pada

awalnya pengertian evaluasi selalu dikaitkan dengan prestasi belajar siswa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2007,

disebutkan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan
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pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta

didik.

Ralph Tyler mendefinisikan evaluasi merupakan sebuah proses

pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan

bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, bagaimana yang

belum dan apa sebabnya (Arikunto 2009: 3).

Alat penilaian merupakan komponen dari perangkat pembelajaran

yang dapat menjelaskan apakah kegiatan pembelajaran yang sudah

dilaksanakan oleh guru berhasil. Untuk menyatakan bahwa suatu proses

belajar mengajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan

masing-masing. Namun untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita

berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini, antara lain bahwa suatu

proses belajar mengajar tentang suatu bahan pengajaran dinyatakan berhasil

apabila Kompetensi Dasar (KD)-nya dapat dicapai.

Untuk mengetahui tercapai tidaknya KD, guru perlu mengadakan

tes setiap selesai menyajikan satu bahasan kepada siswa. Fungsi penilaian ini

adalah memberikan umpan balik kepada guru dalam rangka memperbaiki

proses belajar mengajar dan melaksanakan program berikutnya bagi siswa

belum berhasil.

Evaluasi berarti menilai, tetapi dilakukan dengan mengukur

terlebih dahulu (Arikunto, 2009 : 3).

Maksud tes yang utama adalah mengukur hasil belajar yang dicapai

oleh seseorang. Di samping itu tes juga dipergunakan untuk menentukan

seberapa jauh pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari.
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Dua langkah kegiatan yang dilalui sebelum mengambil barang

untuk kita, itulah yang disebut evaluasi, yakni mengukur dan menilai. Kita

tidak dapat mengadakan penilaian sebelum mengadaakan pengukuran.

(Arikunto 2009: 2)

a. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dangan satu ukuran.

Pengukuran bersifat kuantitatif

b. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu

dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif

Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah diatas, yakni

mengukur dan menilai.

Dalam implementasi KTSP sebaiknya guru menggunakan penilaian

berbasis kelas yang memandu sejauh mana transformasi pembelajaran di

kelas. Penilaian kelas adalah Proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Authentik assessment (penilaian yang sebenarnya) menjadi acuan

dalam penilaian di kelas, artinya penilaian tentang kemajuan belajar siswa

diperoleh di sepanjang proses pembelajaran. Oleh karena itu penilaian tidak

hanya dilakukan pada akhir periode tetapi dilakukan secara terintregrasi dari

kegiatan pembelajaran dalam arti kemajuan belajar dinilai dari proses bukan

semata-mata hasil.

Puskur (2004) menyatakan bahwa PBK merupakan kegiatan

pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang

dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan

“mengukur apa yang hendak diukur” dari siswa. (Muslich, 2007:91)
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Penilaian berbasis kelas secara umum bertujuan untuk memberikan

penghargaan terhadap pencapaian belajar siswa dan memperbaiki program

dan kegiatan pembelajaran. Secara rinci, tujuan penilaian berbasis kelas

adalah untuk memberikan:

a. informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individu
dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang
dilakukannya.

b. informasi yaang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar
lebih lanjut, baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap
siswa secara keseluruhan.

c. informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk
mengetahui tingkat kemampaun siswa, menetapkan tingkat
kesulitan/kemudahan untuk melaksanakan kegiatan remedial,
pendalamana, atau pengayaan.

d. motivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang
kemajuannya dan merancangnya untuk melakukan usaha
pemantapan atau perbaikan.

e. informasi tentang semua aspek kemajuan setiap siswa dan pada
gilirannya guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif
untuk menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang utuh; dan

f. bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang
sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya.
Berikut ini dikemukakan berbagai cara penilaian berbasis kelas

untuk mengumpulkan bukti (asesmen) belajar siswa :

a. Tes uraian ( essey tes )

Tes uraian adalah tes yang berbentuk layanan tertulis, yang

mengharapkan jawaban dari siswa dalam kalimat yang panjang

sesuai dengan kemampuan siswa. Tes uraian memiliki ciri-ciri

khas sebagai berikut :

1) Siswa memiliki kebebasan seluas-luasnya dalam menyusun

jawabannya

2) Tes bentuk uraian menuntut minimal dalam satu kalimat

pendek. Jadi bukan dalam bentuk jawaban “Ya” atau

”Tidak”, “Setuju” atau ”Tidak Setuju” atau jawaban

pendek lainnya
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3) Tes uraian dapat digunakan untuk menilai keemampuan

kognitif dalam jenjang manapun, mulai dari ingatan

sampai evaluasi

4) Tes uraian jika jawaban ditebak, maka akan terlihat

kesalahannya

5) Jawaban tes uraian hanya dapat dikoreksi oleh si pembuat

soal atau orang yang ahli bidang studinya

b. Tes Objektif

Purwanto mengemukakan bahwa tes objektif adalah tes yang

disusun sedemikian rupa, sehingga hasil tes tersebut dapat

dinilai secara objektif. Artinya dinilai oleh siapapun hasilnya

akan menghasilkan sekor yang sama. Tes objektif

mengharapkan jawaban dari siswa dalam bentuk jawaban

sigkat, bahkan adakalanya cukup hanya dengan membubuhkan

tanda-tanda tertentu saja seperti tanda silang, melingkari, atau

menghitamkan salah satu lingkaran yang disediakan. Tes

objektif memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan

tes yang lain, sebagai berikut :

1) Tes objektif biasanya disusun dalam jumlah besar sehingga

dapat mencakup jumlah materi yang luas.

2) Jawaban untuk setiap butir soal bersifat mutlak. Artinya,

jawaban sellalu mutlak bennar atau mutlak salah.

3) Setiap butir soal objektif memerintahkan siswa untuk

memilih salah satu jawaban yang disediakan atau dalam

bentuk mengisi tempat kosong yang disediakan atau dalam

bentuk mengisi tempat kosong yang disediakan dengan

jawaban singkat dan tepat.

4) Petunjuk untuk mengerjakan tes objektif selalu berbeda

yang disesuaikan dengan bentukk/ragamnya.

5) Bentuk setiap item tes yang ada pada setiap bentuk/ragam

tes objektif umumnya seragam. Meskpun ada variasi

disana-sini. (Sigalingging dan Tijan, 2009:22)
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Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis perlu

dipertimbangkan hal-hal berikut:

a. materi, misalnya kesesuian soal dengan indikator pada kurikulum.
b. konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan

tegas.
c. bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/ kalimat

yang menimbulkan penafsiran ganda.

B. Konsep Mata Pelajaran PKn

1. Pengertian dan Fungsi Mata Pelajaran PKn

Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada

hakikatnya merupakan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya warga

negara yang baik dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai dan dasar

negara Pancasila. Atau dengan perkataan lain merupakan pendidikan

Pancasila dalam praktek. Secara konseptualepistemologis, pendidikan

Pancasila dapat dilihat sebagai suatu integrated knowledge system (Hartonian:

1996, Winataputra : 2001) yang memiliki misi menumbuhkan potensi peserta

didik agar memiliki "civic intelligence" dan "civic participation" serta "civic

responsibility" sebagai warga negara Indonesia dalam konteks watak dan

peradaban bangsa Indonesia yang ber-Pancasila (Winataputra, 2001, 2006).

(Puskur, 2007:3)

Paradigma baru PKn bercirikan multidimensional, artinya kecerdasan

warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik,

bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual,

emosional, dan sosial. Tugas sesuai paradigma baru adalah mengembangkan

pendidikan demokrasi mengemban tiga fungsi pokok, yaitu :
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a. Mengembangkan kecerdasan wargga negara ( civic intelligence ),

yaitu berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan.

b. Membina tanggung jawab warga negara ( civic responsibility ), yaitu

memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi dan terpanggil

ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat umum.

c. Mendorong partisipasi warga negara ( civic participation ), yaitu

berpartisipasi secara aktif, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemasan kurikuler pendidikan Pancasila secara historis-kurikuler

telah mengalami pasang surut (Winataputra:2001).Dalam kurikulum sekolah

sudah dikenal, mulai dari Civics tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara

dan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975,

Pendidikan Pencasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, dan Pendidikan

Kewarganegaraan tahun 2003. Sementara itu di perguruan tinggi sudah

dikenal Pancasila dan Kewiraan Nasional tahun 1960-an, Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewiraan tahun 1985, dan Pendidikan

Kewarganegaraan tahun 2003.

Di negara lain kemasan kurikuler serupa itu dikenal sebagai civic

education dalam konteks wacana pendidikan untuk kewarganegaraan yang

demokratis menurut konstitusi negaranya masing-masing. Sebagaimana

berkembang di berbagai belahan dunia, tercatat adanya berbagai pengertian

untuk itu, yakni: “Citizenship education” (UK), termasuk di dalamnya “civic

education” (USA) atau disebut juga pendidikan kewarganegaraan
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(Indonesia), atau “ta’limatul muwwatanah/at tarbiyatul al watoniyah (Timur

Tengah) atau “educacion civicas” (Mexico), atau “Sachunterricht” (Jerman)

atau “civics” (Australia) atau “social studies” (New Zealand) atau “Life

Orientation (Afrika Selatan) atau “People and society” (Hungary), atau

“Civics and moral education” (Singapore) (Kerr: 1999; Winataputra:2001).

Semua itu merupakan wahana pendidikan karakter (character education) yang

bersifat multidimensional (Cogan and Derricott: 1998) yang  dimiliki oleh

kebanyakan negara di dunia (Puskur, 2007:3).

Untuk Indonesia pada saat ini, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003

tentang Sisdiknas, yakni pada pasal 37 menggariskan program kurikuler

pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan

dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.(Puskur, 2007:3)

2. Dimensi Mata Pelajaran PKn

Mata pelajaran kewarganegaraan mencakup tiga dimensi.

a. Dimensi pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge) yang

mencakup bidang politik, hukum dan moral, meliputi pengetahuan

tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan

non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan

peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasioanal,

hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak

politik.

b. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (civics skill) yang meliputi

keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misalnya dalam mewujudkan masyarakat madani (civil society),
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Pengetahuan
Kewarganegaraan

kompeten

Warganegara yang
baik
(berpengetahuan,
terampil, dan
berwatak

percaya diri

Nilai-nilai
Kewarganegaraan

Komitmen

Keterampilan
Kewarganegaraan

keterampilan mempengruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan,

dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan

masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan

mengelola konflik.

c. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) yang mencakup

kepercayaan diri, komitmen, penguasaan atas nilai-nilai religi, toleransi,

kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan

berserikat dan berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas.

Dimensi-dimensi tersebut sesuai dengan konsep Benjamin S. Bloom

tentang pengembangan kemampuan siswa yang mencakup ranah kognitif,

psikomotor, dan afektif. Cakupan aspek-aspek kompetensi dalam

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat digambarkan sebagaimana

pada diagram berikut ini.

Gambar 1.2 Diagram Struktur Keilmuan Mapel Kewarganegaraan (Depdiknas, 2006: 4)

3. Karakteristik Mata Pelajaran PKn

Berdasarkan Pedoman pengembangan silabus, bahwa Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi. Visi mata
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pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  adalah terwujudnya suatu mata

pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and

character building) dan pemberdayaan warga negara. Adapun misi mata

pelajaran ini adalah membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara

yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

(Depdiknas, 2006: 3).

Substansi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak

mengarah kepada learning by doing, yaitu praktek belajar kewarganegaraan

sebagai inovasi pembelajaran untuk lebih memahami tentang kognisi dan

afeksi secara mendalam melalui pengalaman belajar dengan life skills

(kecakapan hidup).

Pengalaman belajar Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan

di dalam maupun di luar kelas dengan metode CTL, sehingga memungkinkan

peserta didik dapat belajar afektif. Dengan berbagai metode dan strategi yang

diterapkan, diharapkan mampu mendorong peserta didik untuk berpartisipasi

sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, berpikir kritis,

terlibat kegiatan problem solving, dan inquiri. Sehingga suasana belajar

menjadi kondusif, aktif, kreatif, dan menyenagkan serta bermakna.

4. Tujuan Mata Pelajaran PKn

Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah

mengembangkan kompetensi sebagai berikut.
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1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menaggapi isu

kewarganegaraan.

2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara serta anti korupsi.

3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup

bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.

4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara

langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi.

Dengan mengembangakan kompetensi-kompetensi tersebut,

diharapkan peserta didik dapat menjadi warga negara Indonesia yang cerdas,

terampil dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

5. Ruang Lingkup PKn

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006

menyebutkan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta

didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan

patriotisme bela negara. Penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia,
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kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender.

Demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar

pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari ruang lingkup isi materi tersebut sebagian dipilih dan ditetapkan

sebagai objek materi guna pengembangan Standar kompetensi dan

Kompetensi Dasar tingkat SMP/MTs, dengan mempertimbangakan

perkembangan intelektual dan emosional peserta didik dalam konsep

Benjamin S. Bloom adalah perkembangan kognitif, psikomotorik, maupun

afektif. Terkait hal itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah

menetapkan Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat

SMP/MTs. Standar Isi tersebut memuat Standar Kompetensi dan Kompetensi

Dasar.

C. Pembuatan Perangkat Pembelajaran Mata Pelajaran PKn

1. Pengertian dan Landasan Pembuatan Perangkat Pembelajaran

Perangkat Pembelajaran adalah kompetensi yang menunjuk pada

perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam

proses belajar (Hamalik, 2001:81).

PP Nomor 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses

mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan perencanaan

pembelajaran, yang kemudian dipeertegas melalui Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun  2007 tentang standar

proses, yang antara lain megatur tentang perencanaan proses pembelajaran



28

28

yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk

mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat

pembelajaran, antara lain meliputi silabus dan RPP secara lengkap dan

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik

Perangkat pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam

melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan

untuk setiap kompetensi dasar.

Untuk merancang perangkat pembelajaran, guru memerlukan

pemahaman tentang penyusunan silabus dan RPP. Keterampilan yang perlu

dikuasai dalam menyusun silabus dan RPP adalah menganalisis hubungan SK,

KD, indikator, menentukan alur pembelajaran berdasarkan sistematika

keilmuan dan membuat penilaian sesuai dengan indikator hasil belajar.

Pengertian pembuatan perangkat pembelajaran yang dipakai dalam

penelitian ini adalah proses pengembangan komponen-komponen dalam

perangkat pembelajaran. yaitu: Silabus, RPP, media pembelajaran, dan Alat

Penilaian (Evaluasi) yang telah disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing

sekolah.
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2. Prinsip-prinsip Pembuatan Perangkat Pembelajaran

Dalam membuat perangkat pembelajaran guru PKn harus

memperhatikan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta

didik dan lingkungannya. Perangkat pembelajaran merupakan sebuah alat

yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa guru sebaiknya berusaha

semaksimal mungkin dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar

pembelajaran yang diberikan dapat dapat dilaksanakan dengan baik dan

optimal.

Perangkat pembelajaran dibuat berdasarkan prinsip bahwa peserta

didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya 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. Untuk mendukung

pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik

disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan

peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti

kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

Pembuatan perangkat pembelajaran oleh guru harus didasari oleh

pengetahuan guru terhadap bidang studi yang ditekankan pada organisasi dan

penyajian materi, pengetahuan akan pemahaman peserta didik terhadap

materi dan pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan materi tersebut.

Pembuatan perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn dimaksudkan

untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
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serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia Selain itu guru PKn juga

harus mampu membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter

yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya

dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan

UUD 1945.

Dalam membuat perangkat pembelajaran, guru PKn juga harus

memiliki prinsip belajar sepanjang hayat. Perangkat pembelajaran yang

disusun diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan

pemberdayaan peserta didik agar peserta didik nantinya mampu dan mau

belajar yang berlangsung sepanjang hayat.

Prinsip-prinsip diatas dapat dijadikan sebagai pedoman guru PKn

dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, setiap guru

PKn diharapkan mampu memahami dan memaknainya.

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

berubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada

pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio kultural, bahasa, usia,

suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan

berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu tugas pokok guru dalam proses pembelajaran adalah

melaksanakan kegiatan penyusunan program pengajaran. Dimana, dalam
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program pengajaran tersebut diperlukan perangkat pembelajaran sebagai

pegangan dalam proses pengajaran.

Pasal 20 Undang-Udang No 19 tahun 2005 menyebutkan bahwa

perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi

ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Dalam membuat perangkat pembelajaran guru PKn harus

memperhatikan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta

didik dan lingkungannya. Perangkat pembelajaran merupakan sebuah alat

yang dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa guru sebaiknya berusaha

semaksimal mungkin dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar

pembelajaran yang diberikan dapat dapat dilaksanakan dengan baik dan

optimal.

Dalam standar proses dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan dan

supervisi dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya

kepemimpinan sekolah yang profesional. Kepala sekolah dan guru sebagai

tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki

kemampuan dan integritas profesional.

Untuk kerangka berfikir dapat digambarkan melalui bagan di bawah

ini;
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuanya adalah

mendeskripsikan proses pembuatan perangkat pembelajaran mata pelajaran

PKn. Hal ini sesuai dengan pengertian pendekatan kualitatif, yaitu suatu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati Moleong

(2007: 4).

Moleong (2007: 6) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan ini dipilih agar proses pembuatan perangkat

pembelajaran pada mata pelajaran PKn di SMP Sekecamatan Purwareja

Klampok dapat dideskripsikan secara faktual dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di SMP/MTs di wilayah

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

1. SMP Negeri 1 Purwareja Klampok

2. SMP Negeri 2 Purwareja Klampok

3. SMP Negeri 3 Purwareja Klampok
33
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4. MTs Muhammadiyah

5. SMP PGRI Purwareja Klampok

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Perangkat pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru PKn di SMP

Sekecamatan Purwareja Klampok.

2. Proses penyusunan perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn di SMP

Sekecamatan Purwareja Klampok, yang akan diteliti:

a. Silabus
1) Menjelaskan proses pengembangan dan penyusunan silabus

b. RPP
1) Menjelaskan proses penyusunan RPP

a) Penyusun RPP
b) Waktu pembuatan RPP

2) Menjelaskan bagaimana penggunaan RPP dalam kegiatan
pembelajaran

c. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran
1) Menjelaskan proses penentuan jenis media pembelajaran
2) Menyebutkan jenis media pembelajaran yang digunakan

d. Langkah-langkah pembuatan alat evaluasi
1) Penentuan jenis alat evaluasi
2) Penyusunan alat evaluasi
3) Penilaian

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan perangkat

pembelajaran Mata Pelajaran Pkn di SMP se-Kecamatan Purwareja

Klampok, yang akan diteliti:

a. terbatasnya waktu

b. sarana dan prasarana yang terdapat pada sekolah masing-masing

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain

(Moleong, 2007: 157).
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Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat

berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat digambarkan

lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompok-kelompokan

terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. Pengelompokan

disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya.

Berdasarkan sumber pengambilannya data di bedakan menjadi dua,

yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di

lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data

primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data

primer berupa data hasil dari wawancara dengan guru-guru PKn di SMP

se-Kecamatan Purwareja Klampok.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan oleh

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti

terdahulu (Moleong, 2007: 157).

Data sekunder berupa buku, dokumen-dokumen yang terkaitdengan

materi pembuatan perangkat pembelajaran. Yaitu, Standar Isi (SI), Prota,

Promes, Silabus, RPP.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

digunakan berbagai teknik sebagai berikut.
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1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati sesuatu tanpa

mempengaruhi dan secara simultan mencatat atau merekamnya untuk

bahan analisis. Observasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dalam

observasi ini kegiatan yang dilakukan adalah mencermati kegiatan yang

ada di sekolah. Penggunaan teknik observasi sangat penting dalam

penelitian karena dapat melihat secara langsung keadaan, suasana,

kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan melalui

pengamatan nantinya diharapkan dapat dihindari informasi- informasi

semu yang terkadang muncul dalam suatu penelitian.

2. Teknik Wawancara

Dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang

proses pembuatan perangkat pembelajaran, peneliti menggunakan alat

pegumpul data yang berupa pertanyaan yang ditujukan kepada guru Pkn.

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,

2007: 186).

Teknik wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui

kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber

data. (Rachman, 1999: 82).



37

37

Dalam pelaksanaanya peneliti menggunakan teknik komunikasi

langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur karena teknik ini

memiliki kelebihan antara lain:

a. memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan dengan lebih

cepat;

b. ada kenyakinan bahwa penafsiran responden terhadap pertanyaan

yang diajukan adalah tepat;

c. sifatnya lebih luas;

d. pembatasan-pembatasan dapat dilakukan secara langsung, apabila

jawaban yang diberikan melewati batas ruang lingkup masalah yang

di teliti;

e. kebenaran jawaban dapat di periksa secara langsung.

Wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan

pihak-pihak terkait atau subyek penelitian, yaitu guru-guru mata

pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten

Banjarnegara.

3. Teknik Dokumentasi

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan proses

pembuatan perangkat pembelajaran yaitu Silabus, RPP, Media

Pembelajaran dan Alat Evaluasi, peneliti menggunakan teknik

dokumentasi sebagai bahan pendukung dalam proses penelitian.

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan

karena adanya permintan dari seorang penyidik. (Moleong, 2007: 216)
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Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan

transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain

(Arikunto, 1998: 236).

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang

bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di sekolah ataupun

berada di luar sekolah yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah merupakan salah satu bagian yang sangat

penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan

dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang

tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat di

pertanggungjawabkan dari berbagai segi.

Untuk mendapatkan validitas data dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teknik trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan data.

(Moleong, 1999:178) Menyatakan bahwa trianggulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data

itu.

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Teknik trianggulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yaitu

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, peneliti hanya
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membandingkan data hasil wawancara dengan isi sesuatu dokumen yang

berkaitan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar

(Patton dalam Hasan, 2002: 97). Analisis data dibagi menjadi dua yaitu

analisis data statistik dan analisis data non statistik, mengingat data

penulisan ini tidak berupa hasil tetapi proses maka analisis yang digunakan

adalah analisis data non statistik yang di sebut juga sebagai analisis

kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model

statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Analisis data di

lakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan

data dan tabulasi, dalam hal ini sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik

atau angka-angka yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran

(Hasan, 2002: 98).

Data di analisis dan diolah dengan cara;

1. pengumpulan data, pengumpulan data di lakukan dengan cara mencari

data dan mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber di lapangan

yang mendukung penelitian ini;

2. reduksi data, reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar’’

yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. reduksi data merupakan

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara
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sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan di

verivikasi;

3. penyajian data, penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan;

4. menarik kesimpulan atau verivikasi, kesimpulan adalah suatu tinjauan

ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan daapat ditinjau sebagai

makna yang muncul data yang harus diuji kebenarannya, kekokohanya

yaitu merupakan validitasnya;

Dari tahapan analisis data tersebut di atas dapat digambarkan dengan

bentuk skema sebagai berikut.

Sumber : Milles dan Humbermen, 1999 : 20

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga

tahap.

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Kesimpulan- kesimpulan
Penafsiran /Verifikasi

Penyajian Data
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1. Tahap pembuatan rancangan penelitian

2. Tahap pelaksanaan penelitian

3. Tahap menyusun laporan penelitian (Arikunto, 1998: 16)

Ketiga tahap diatas dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. Tahap pembuatan rancangan penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan yang akan digunakan untuk

peneliti di lapangan, yang mana hal ini disebut proposal penelitian yang

memuat latar belakang dari penelitian, kerangka teoritik dan metode yang

akan digunakan dalam penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Peneliti berusaha mengumpulka data-data yang diperlukan baik data

primer maupun data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari

responden, informan, maupun dokumen. Data tersebut digunakan untuk

menjelaskan objek yang menjadi fokus dari penelitian yang telah di

tentukan oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan hasil yang akurat

terhadap kejelasan suatu objek yang diteliti.

3. Tahap menyusun laporan penelitian

Hasil penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan

yang telah ditentukan agar hasilnya dapat diketahui orang lain.

Disamping itu dengan disusun dan ditulisnya hasil penelitian prosedur

yang ditempuh dalam penelitianpun dapat juga di ketahui oleh orang lain

sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan peneliti (Arikunto, 1998:

24).
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum

a. Kondisi Sekolah

SMP/MTs di Kecamatan Purwareja Klampok berjumlah 5 sekolah,

3 SMP Negeri dan 2 SMP/MTs Swasta yang tersebar hampir merata di

seluruh wilayah Kecamatan Purwareja Kampok Kabupaten Banjarnegara.

Mengenai alamat SMP/ MTs dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut

Tabel  Lokasi penelitian

No Nama Sekolah Alamat

1. SMPN 1 Purwareja Klampok JL. RAYA PURWAREJA - KLAMPOK,
BANJARNEGARA

2. SMPN 2 Purwareja Klampok JL.A.YANI NO.16 KLAMPOK,
BANJARNEGARA 53474

3. SMPN 3 Purwareja Klampok JL. RAYA TIMUR 343/51
PURWOREJO KLAMPOK

4. SMP PGRI Purwareja Klampok JL. RAYA SIMPANG TIGA KLAMPOK
BANJARNEGARA

5. Mts Riyadush Sholihin JL. PRAMUKA NO. 556 PURWAREJA
KLAMPOK

Perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh guru PKn di SMP

seKecamatan Purwareja Klampok meliputi silabus, RPP, media

pembelajaran, dan alat evaluasi. Dalam proses pembuatan perangkat

pembelajaran, guru PKn di SMP seKecamatan Purwareja Klampok

menyusunan perangkat pembelajaran dilakukan secara berkelompok dalam

42
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forum MGMP. Dalam pengembanganya perangkat pembelajaran

dijabarkan dalam silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran,

dilaksanakan, dievaluasi, dan di tindaklanjuti oleh masing-masing guru.

Tetapi pelaksanaan forum MGMP dilaksanakan tidak secara rutin, hal ini

yang mengakibatkan masih ada sekolah yang terkesan malas untuk

mengembangkan perangkat pembelajaran yang nantinya digunakan dalam

proses belajar mengajar.

Secara umum silabus yang dibuat oleh guru PKn seKecamatan

Purwareja Klampok sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh BSNP.

Tetapi terlihat dalam RPP terdapat sekolah yang masih menggunakan

format yang masih lama, hal ini terdapat pada RPP yang disusun oleh MTs

dan SMP PGRI Purwareja Klampok yang belum mengaplikasikan proses

eksplorasi, elaborasi dan  konfirmasi. Sementara pada SMP lainnya yang

terdapat di Kecamatan Purwareja Klampok sudah mengaplikasikan proses

eksplorasi, elaborasi dan  konfirmasi, hal ini dapat dilihat dari dokumen

dari masing-masing sekolah.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan melibatkan

beberapa elemen diantaranya, siswa, guru, sekolah, pemerintah dan

masyarakat. Untuk penelitian ini lebih memfokuskan kepada guru, yaitu

dengan mengidentifikasi proses pembuatan perangkat pembelajaran beserta

hambatan yang dialami guru PKn dalam membuat perangkat pembelajaran

yang digali melalui dokumentasi dan wawancara terhadap guru mata
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pelajaran PKn.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai

bulan Februari 2011. Hal ini terhitung mulai dari tahap pralapangan sampai

dengan akhir penelitian. Dalam pelaksanaanya, penelitian ini meliputi tahap

pralapangan, pekerjaan lapangan atau penelitian dan yang terakhir adalah

analisis data. Tahap pralapangan secara garis besar adalah mengurus perijinan

penelitian di lokasi yang dipilih, yakni di SMP/MTs se-Kecamatan Purwareja

Klampok. Pada tahap penelitian diawali dengan melakukan wawancara yang

kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan guru-guru PKn di SMP/MTs

se-Kecamatan Purwareja Klampok. Tujuan wawancara sebelumnya

dijelaskan kepada informan sehingga ada keterbukaan, kenyamanan, dan

kepercayaan kepada peneliti. Wawancara kepada guru PKn difokuskan pada

kegiatan pengembangan atau pembuatan perangkat pembelajaran, langkah-

langkah dalam menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus,

RPP, media pembelajaran, dan alat evaluasi serta kendala yang dihadapi  guru

dalam mengembangkan perangkat pembelajaran.

Pada tahap dokumentasi, peneliti mendokumentasikan data-data yang

berkaitan dengan pembuatan perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP,

media pembelajaran, alat evaluasi serta dokumen-dokumen lainnya yang

mendukung. Data dokumentasi ini bertujuan sebagai penguat data

wawancara.
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3. Deskripsi Pembuatan Perangkat Pembelajaran Mata Pelajaran PKn di

SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara

Sesuai dengan rancangan awal maka metode pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Langkah

ini dilakukan supaya data mentah yaitu data yang pengambilannya diperoleh

dari memanfaatkan alat perekam, maupun melalui catatan lapangan supaya

dapat dipahami lebih lanjut.

Berikut ini disajikan deskripsi penemuan data mengenai pembuatan

perangkat pembelajaran mata pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja

Klampok.

a. Proses Pengembangan dan Penyusunan Silabus

1) Pengembangan dan Penyusunan Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata

pelajaran dengan tema tertentu. Silabus yang disusun mencangkup

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar

yang dikembangkan oleh setiap sekolah. Silabus merupakan penjabaran

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi

pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian

kompetensi untuk penilaian hasil belajar.

Silabus berbasis KTSP pengembanganya diserahkan sepenuhnya

kepada setiap sekolah, bagi yang sudah mampu melaksanakanya

dengan mengacu pada prinsip pengembangan silabus yaitu: ilmiah,
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fleksibel, kontinuitas, konsisten, memadai, aktual, kontekstual, efektif

dan efisien.

Proses pengembangan silabus mata pelajaran PKn di SMP se-

Kecamatan Purwareja Klampok masih mengadopsi mengunakan format

pengembangan silabus dari BSNP, kemudian dimusyawarahkan

kembali melalui MGMP.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Drs. Kusmanto selaku guru

mata pelajaran PKn kelas IX di SMPN 2 Purwareja Klampok:

“Pengembangan dan penyusunan silabus mata pelajaran PKn di
sekolah ini masih mengadopsi model pengembangan silabus dari
BSNP, dan di musyawarahkan melalui forum MGMP” (Wawancara, 2
Februari 2011).

Hal ini juga dipertegas oleh Soeparti, B.A selaku guru mata

pelajaran PKn kelas IX di SMP PGRI Purwareja Klampok:

“Untuk proses penyusunan dan pengembangan silabus di sekolah
ini disusun melalui forum MGMP, tetapi kami tetap berpedoman pada
silabus dari BSNP” (Wawancara, 1 Februari 2011).

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara

mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau

beberapa sekolah, Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan.

Pengembangan silabus disusun  secara mandiri oleh guru, apabila guru

yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik,

kondisi sekolah/madrasah dan lingkungannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Soebagyo, S.Pd.KN selaku guru

mata pelajaran PKn kelas VII di SMP N 1 Purwareja Klampok:
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“Pengembangan silabus mata pelajaran PKn di sekolah ini masih
mengadopsi model pengembangan silabus dari BSNP dan
dimusyawarahkan melalui forum MGMP namun silabus yang dibuat
menyesuaikan dengan kondisi sekolah” (Wawancara tanggal 4 Februari
2011).

Dari wawancara yang telah dilaksanakan dan melihat perangkat

pembelajaran masing-masing dari sekolah, dapat disimpulkan bahwa

silabus yang dikembangkan oleh guru PKn di SMP/MTs se-Kecamatan

Purwareja Klampok masih mengadopsi pengembangan silabus yang

telah dikembangkan oleh BSNP. Hal ini terlihat dari silabus yang telah

dikembangkan oleh guru PKn di SMP/MTs se-Kecamatan Purwareja

Klampok antara satu sekolah dengan sekolah lain sama. Dalam

pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru

secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau

beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran

(MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota

yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan

dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk

SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan

pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK (BSNP,

2007:7). Mengenai contoh silabus yang dikembangkan oleh guru PKn

dapat dilihat pada studi dokumentasi perangkat pembelajaran (lihat

lampiran 6).
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2) Penggunaan Ranah Kompetensi

Salah satu prinsip dalam pengembangan silabus adalah prinsip

menyeluruh, komponen-komponen dalam silabus harus mencangkup

keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotorik).

Berikut ini hasil wawancara dengan Sajim, S.Pd selaku guru mata

pelajaran PKn kelas IX di SMP N 3 Purwareja Klampok mengatakan

sebagai berikut.

“Mengenai proses pengembangan silabus sudah menggunakan
keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotorik),
namun yang sering digunakan cenderung ranah kognitif melalui tes
(objektif, dan essai)” (Wawancara tanggal 1 Februari 2011).

Hal ini juga dipertegas oleh Drs. Kusmanto selaku guru mata

pelajaran PKn kelas IX di SMP N 2 Purwareja Klampok:

“Proses pengembangan silabus mata pelajaran PKn disekolah ini,
hampir sudah menggunakan keseluruhan ranah kompetensi (kognitif,
afektif, dan psikomotorik), kognitif dengan cara tes tertulis, afektif
dengan cara penanaman nilai-nilai, psikomotor dengan cara
memberikan contoh-contoh” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Penggunaan ranah kompetensi dalam pengembangan silabus mata

pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok cenderung

masih mengunakan ranah kognitif.

Pada proses pengembangan silabus, seharusnya dapat

mencangkup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif dan

psikomotorik). Hal ini dapat dicapai dengan cara menuliskan kata kerja

operasional seperti pada SK yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan

psikomotorik.
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3) Perumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar kompetensi dirumuskan oleh pusat berdasarkan struktur

keilmuan mata pelajaran dan kompetensi lulusan. Sementara itu,

kompetensi dasar merupakan penjabaran atau perincian dari standar

kompetensi.

Berikut hasil wawancara dengan Fitria, S.Sos selaku guru mata

pelajaran PKn kelas IX di Mts Riyadush Sholihin Purwareja Klampok:

“Standar kompetensi dan kompetensi dasar dikaji atau disusun
sesuai dengan urutan yang ada dalam standar isi”. (Wawancara tanggal
5 Februari 2011).

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Drs. Kusmanto

selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMPN 2 Purwareja

Klampok.

“Standar kompetensi dan kompetensi dasar dikaji urut sesuai
dengan standar isi”. (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Dalam mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar guru-

guru smp mata pelajaran PKn di Kecamatan Purwareja Klampok selalu

mengurutkan berdasarkan urutan yang ada dalam Standar Isi.

Penentuan standar kompetensi hendaknya dilakukan dengan

cermat dan hati-hati, karena jika setiap sekolah atau madrasah atau

setiap kelompok sekolah atau madrasah mengembangkan standar

kompetensi sendiri tanpa memperhatikan standar nasional, maka

pemerintah pusat akan kehilangan sistem untuk mengontrol mutu

sekolah atau madrasah.

Sama dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dirumuskan
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dengan menggunakan kata kerja operasional. Yaitu kata kerja yang

dapat diamati dan diukur. Misalnya, membandingkan, menghitung,

menyusun, memproduksi (Majid, 2009:43).

4) Penentuan Indikator

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar secara

spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tercapainya

hasil pembelajaran. Pada KTSP indikator dikembangkan oleh guru

(sekolah).

Seperti yang diungkapkan oleh Fitri, S.Sos selaku guru mata

pelajaran PKn kelas IX di Mts Riyadush Sholihin Purwareja Klampok.

“Perumusan indikator dalam silabus sudah disesuaikan dengan
karakter dan kebutuhan siswa” (Wawancara tanggal 5 februari 2011).

Untuk menentukan indikator dalam silabus guru-guru PKn se-

Kecamatan Purwareja Klampok menyesuaikan dengan karakter dan

kebutuhan siswa.

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar

yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator

dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata

pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam

kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi.

Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian

(DEPDIKNAS, 2008:13).
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5) Identifikasi Materi Pokok

Materi pokok merupakan bahan pelajaran berupa  pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dalam

mengidentifikasi materi pokok yang menunjang pencapaian kompetensi

dasar harus mempertimbangkan: potensi siswa; relevan;

kebermanfaatan bagi siswa; aktualitas, kedalaman, ketuntasan materi,

mempertimbangkan alokasi waktu.

Berikut ini hasil wawancara dengan Drs. Kusmanto selaku guru

mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N 2 Purwareja Klampok, terkait

dengan identifikasi materi pokok dalam silabus.

“Dalam mengidentifikasi materi pokok dalam silabus, materi
digunakan sebagian besar bersifat aktual” (Wawancara tanggal 2
Februari 2011).

Penyataan yang sama juga dikemukakan oleh Fitri, S.Sos selaku

guru mata pelajaran PKn kelas IX di Mts Riyadush Sholihin Purwareja

Klampok.

“Dalam mengidentifikasi materi pokok, materi yang digunakan
bersifat aktual yang dalam pelaksanaannya diawali dengan apersepsi
agar relevan dengan kebutuhan siswa” (Wawancara tanggal 5 Februari
2011).

Dalam mengidentifikasi materi pokok guru-guru PKn di SMP se-

Kecamatan Purwareja Klampok menggunakan materi  yang bersifat

aktual dimana dalam hal ini guru PKn mengajar menggunakan contoh-

contoh yang terjadi pada masyarakat.
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Di dalam mengidentifiasi materi pokok harus

mempertimbangkan

a) relevansi materi pokok dengan SK dan KD
b) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial,

dan spiritual peserta didik
c) kebermanfaatan bagi peserta didik
d) struktur keilmuan
e) kedalaman dan keluasan materi
f) relevansi dengan kebutuhan peseta didik dan tuntutan

lingkungan
g) alokasi waktu.
Selain itu juga harus memperhatikan:

a) kesahihan (validity): materi memang benar-benar teruji
kebenaran dan kesahihannya

b) tingkat kepentingan (significance): materi yang diajarkan
memang benar-benar diperlukan oleh siswa

c) kebermanfaatan (utility): materi tersebut memberikan dasar-
dasar pengetahuan dan keterampilan pada jenjang berikutnya

d) layak dipelajari (learnability): materi layak dipelajari baik
dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek pemanfaatan
bahan ajar dan kondisi setempat

e) menarik minat (interest): materinya menarik minat siswa dan
memotivasinya untuk mempelajari lebih lanjut (PPPPTK-
IPA, 2009:11).

6) Penentuan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam

pendidikan segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan

dengan proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan

melibatkan semua komponen pengajaran, kegiatan belajar akan

menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam kegiatan belajar, guru dan anak didik terlibat dalam

sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam



53

53

interaksi itu anak sisiklah yang aktif, bukan guru. Guru hanya berperan

sebagai motivator dan fasilitator.

Berikut ini hasil wawancara dengan Fitriana, S.Sos selaku guru

mata pelajaran PKn kelas IX di Mts Riyadush Sholihin Purwareja

Klampok, terkait dengan penentuan kegiatan pembelajaran dalam

silabus.

“kegiatan pembelajaran berupa kegiatan tatap muka, ceramah,
tanya jawab, diskusi, presentasi, dan kuis” (Wawancara tanggal 5
Februari 2011).

Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP

N 2 Purwareja Klampok juga menyatakan pernyataannya sebagai

berikut.

“Kegiatan pembelajaran sebagian besar dengan tatap muka.
Bentuk kegiatan belajar dengan ceramah bervariasi, juga dengan tanya
jawab, diskusi, dan presentasi” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Penentuan kegiatan pembelajaran dalam silabus yang

dikembangkan oleh guru-guru PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja

Klampok sudah bervariasi dan berpusat pada siswa, hal ini dibuktikan

dengan adanya diskusi kelompok dan presentasi dalam kegiatan

pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk/pola

umum kegiatan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran ini dapat berupa kegiatan tatap muka maupun

bukan tatap muka. Kegiatan tatap muka, berupa kegiatan pembelajaran

dalam bentuk interaksi langsung antara guru dengan siswa (ceramah,

tanya jawab, diskusi, kuis, tes). Kegiatan non tatap muka, berupa
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kegiatan pembelajaran yang bukan interaksi langsung guru-siswa

(mendemonstrasikan, mempraktikkan, mengukur, mensimulasikan,

mengadakan eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan,

mengamati, meneliti, menelaah), kegiatan pembelajaran kontekstual,

dan kegiatan pembelajaran kecakapan hidup (DEPDIKNAS, 2008:12)

7) Penentuan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar

didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata

pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi

dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat

kepentingannya.

Berikut ini hasil wawancara dengan Soeparti, B.A selaku guru

mata pelajaran PKn kelas IX di SMP PGRI Purwareja Klampok, terkait

dengan penentuan alokasi waktu dalam silabus.

“Dalam penentuan alokasi waktu, kami berpedoman dengan apa
yang ada pada silabus” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Sementara itu, Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn

kelas IX di SMP N 2 Purwareja Klampok mengemukakan bahwa:

“Dalam menentukan alokasi waktu diupayakan sesuai dengan
tingkat kesukaran materi, tetapi tidak selalu efektif” (Wawancara
tanggal 2 Februari 2011).

Guru-guru PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok

dalam menentukan alokasi waktu yang dikembangkan dalam silabus

masih memperhatikan kondisi yang terjadi pada masing-masing

sekolah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang berbeda-
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beda diantara siswa serta banyaknya jumlah siswa sehingga alokasi

waktu yang dikembangkan tidak selalu efektif (tepat waktu).

8) Menentukan Sumber Belajar

Penentuan sumber belajar yang dilaksanakan oleh guru PKn di

Kecamatan Purwareja Klampok menggunakan berbagai sumber, antara

lain: buku paket, UUD 1945, Surat kabar, berbagai peraturan

perundangan, buku-buku penunjang dari beberapa penerbit, lembar

kerja siswa (LKS).

Sajim, S.Pd selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N

3 Purwareja klampok mengemukakan sebagai berikut.

“Sumber-sumber belajar yang saya gunakan antara lain Buku
paket, UUD 1945, Surat kabar, berbagai peraturan perundangan yang
sesuai dengan SK dan KD” (Wawancara tanggal 1 Februari 2011).

Tetapi pada beberapa sekolah masih terdapat beberapa sekolah

yang merasa terhambat dengan sumber belajar yang dimiliki.

Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP

N 2 Purwareja Klampok mengemukakan.

“Saya upayakan sumber belajar sesuai/relevan dengan SK, KD
dan urutan materi. Tetapi memang masih terhambat dengan terbatasnya
buku-buku reverensi yang saya miliki dan sekolah miliki” (Wawancara
tanggal 2 Februari 2011).

Dalam penentuan sumber belajar, guru PKn di Kecamatan

Purwareja Klampok sudah menggunakan berbagai sumber belajar

sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Tetapi, masih

ditemukan guru yang masih merasa kesulitan dalam menentukan

sumber belajar yang nantinya digunakan sebagai pendukung dalam
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proses pembelajaran. Seharusnya guru dapat secara bijak menggunakan

media tidak hanya berupa buku-buku sebagai sumber pembelajaran,

banyak hal yang dapat dilakukan untuk mensiasati proses pembelajaran.

Penentuan sumber belajar dilakukan berdasarkan standar

kompetensi dan kompetensi dasar, indikator kompetensi, serta materi

pokok, dan kegiatan pembelajaran (Mulyasa, 2009:206).

b. Langkah-langkah Penyusunan RPP

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar

peserta didik dalam upaya mencari KD. Setiap guru pada suatu pendidikan

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif,

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta

psikologis peserta didik.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan

dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas

mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator

atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali  pertemuan atau lebih.

Soebagyo, S.Pd.KN Guru Mata Pelajaran PKn kelas VII di SMP N 1

Purwareja Klampok mengemukakan bahwa:
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“Proses penyusunan silabus sudah dilaksanakan secara langsung.”
(Wawancara tanggal 4 Februari 2011).

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Soeparti, B.A selaku

guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP PGRI Purwareja Klampok

mengemukakan bahwa:

“Pembuatan RPP di sekolah ini kami susun setiap tahun ajaran baru.
RPP memudah dalam proses belajar mengajar” (Wawancara tanggal 2
Februari 2011).

Pembuatan RPP dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PKn secara

langsung pada tahun ajaran baru untuk pertemuan satu semester atau satu

tahun ajaran.

Mengenai contoh RPP yang dikembangkan oleh guru PKn dapat

dilihat pada studi dokumentasi perangkat pembelajaran (lihat lampiran 7)

1) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah

laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung

pengajaran. Dari hasil wawancara dan melihat RPP yang dibuat oleh

guru mata pelajaran PKn di Kecamatan Purwareja Klampok selalu

mencantumkan tujuan pembelajaran dalam proses penyusunan RPP.

Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP

N2 Purwareja Klampok mengemukakan.

“Saya selalu mencantumkan tujuan pembelajaran dalam
pembuatan RPP mata pelajaran PKn. Tujuan pembelajaran kami ambil
dari indikator” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Fitriana, S.Sos selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di MTs

Riyadush Sholihin Purwareja Klampok mengemukakan
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“Kami selalu mencantumkan tujuan pembelajaran dalam
penyusunan RPP mata pelajaran PKn. Tujuan pembelajaran kami ambil
dari indikator” (Wawancara tanggal 5 Februari 2011).

Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan

Indikator yang telah ditentukan (lebih rinci dari KD dan Indikator, pada

saat-saat tertentu rumusan indikator sama dengan tujuan pembelajaran,

karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat dijabarkan

lagi) (DEPDIKNAS, 2008:21).

2) Materi Pembelajaran

Untuk menetapkan dan mengembangkan materi pembelajaran

dalam RPP perlu memperhatikan hasil dari pengembangan silabus,

pengalaman belajar seperti apa yang ingin diciptakan dalam proses

pembelajaran yang didukung oleh uraian materi untuk mencapai

kompetensi tersebut.

Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP

N 2 Purwareja Klampok mengemukakan bahwa:

“Kami selalu mencantumkan materi pembelajaran, materi ajar
sebagian besar bersifat aktual walaupun cakupan materi ajarnya belum
semuanya lengkap” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

3) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara dan alat untuk mencapai

suatu tujuan belajar. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui

bahwa dalam pembuatan RPP guru-guru mata pelajaaran PKn di SMP

se-Kecamatan Purwareja Klampok sudah menggunakan metode

pembelajaran yang bervariatif seperti ceramah, tanya jawab, diskusi dan
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presentasi tugas. Berikut hasil wawancara berkaitan dengan pengunaan

metode pembelajaran dalam RPP.

Sajim, S.Pd selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N

3 Purwareja Klampok mengemukakan bahwa;

“metode pembelajaran yang dilakukan Cukup bervariasi. Tidak
hanya ceramah, juga diskusi dan tanya jawab serta penugasan”
(Wawancara tanggal 1 Februari 2011).

Penyataan yang sama juga dikemukakan Drs. Kusmanto selaku

guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N 2 Purwareja Klampok.

“Metode yang saya gunakan sudah bervariasi, seperti ceramah,
tanya jawab, diskusi dan presentasi” (Wawancara tanggal 2 Februari
2011).

Penggunaan metode pembelajaran disesuaikan dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diajarkan, yang

dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Metode

dapat diartikan benar-benar sebagai cara untuk mencapai tujuan, tetapi

dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran,

bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih

(PPPPTKIPA, 2009:25).

Penggunaan metode pembelajaran yang monoton dapat

menghambat proses penerimaan peserta didik. Karena tidak setiap

siswa memahami materi yang diajarkan menggunakan metode tertentu,

guru harus mensiasati agar pemahaman tiap-tiap siswa sama dengan

penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Dengan adanya

variasi dalam proses pembelajaran, diharapkan pada akhirnya nanti

akan tercipta suatu pemahaman yang sama antar siswa.
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4) Langkah-Langkah Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara

peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjad perubahan

perilaku ke arah yang lebih baik.

Dalam membuat strategi sekenario pembelajaran  guru PKn

harus mengacu pada pembelajaran berbasis kompetensi dan

pembelajaran bermakna. Pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi

merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali

potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi

pencapaian KD yang telah ditetapkan. Sementara itu, pendekatan

pembelajaran bermakna artinya pendekatan pembelajaran yang

menunjang penciptaan siswa belajar secara aktif dan dapat memotivasi

belajar.

Sajim, S.Pd selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N

3 Purwareja Klampok mengemukakan sebagai berikut.

“Langkah- langkah kegiatan pembelajaran dengan menyiapkan
RPP dengan pembagian waktu yang efektif sehingga KD tercapai”
(Wawancara tanggal 1 Februari 2011).

Sementara itu, Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn

kelas IX di SMP N 2 Purwareja Klampok mengemukakan bahwa:

“Kegiatan pembelajaran yang dilakukan berupa pendahuluan,
kegiatan inti yang didalamnya mencakup eksplorasi, elaborasi,
konfirmasi” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).
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Soebagyo, S.Pd.KN selaku guru mata pelajaran PKn kelas VII

di SMP N 1 Purwareja Klampok juga mengemukakan pernyataan yang

sama.

“kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah ini
berupa Pendahuluan, kegiatan inti yang didalamnya mencakup proses
eksplorasi, elaborasi, konfirmasi dan penutup” (Wawancara tanggal 4
Februari 2011)

Pada fase eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk bekerja

sama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari

guru untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan

serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum dan telaah

literatur.

Pada fase elaborasi, siswa menerapkan konsep dan keterampilan

dalam situasi baru melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum lanjutan

dan problem solving.

Pada fase konfirmasi, siswa mendapat penguatan dari berbagai

sumber sehingga siswa tahu mana yang salah/mana yang benar,

simpulan akhir

Berdasarkan hasil wawancara dan dikuatkan dengan dokumen

yang ada, terdapat perbedaan dalam pembuatan strategi pembelajaran.

SMP 1 dan SMP 2 sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang

didalamnya terdapat fase eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tetapi,

di SMP 3, SMP PGRI dan MTs Riyadush Sholihin belum

melaksanakan proses tersebut dilihat dari RPP masing-masing sekolah.
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Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari

kegiatan awal, inti, dan akhir. Langkah-langkah pembelajaran berupa

rincian skenario pembelajaran yang mencerminkan penerapan strategi

pembelajaran termasuk alokasi waktu setiap tahap. Dalam merumuskan

langkah-langkah pembelajaran juga harus mencerminkan proses

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi (DEPDIKNAS, 2008:22).

Pada Standar Proses (Permendiknas No. 41), Kegiatan inti

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta

didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi,

elaborasi, dan konfirmasi. Maka pada RPP ketiga proses ini sebaiknya

diungkapkan dalam tulisan (PPPPTK IPA, 2009:27).

c. Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan

sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Pemilihan

karakteristik media dan langkah yang tepat dalam penggunaan media akan

menentukan kualitas pembelajaran dengan pencapaian fungsi media secara

optimal.

Suparti, B.A selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP PGRI

Purwareja Klampok mengemukakan bahwa:

“Tergantung dengan materi yang diajarkan, berupa kliping, bagan”
(Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Pernyataan diatas diperkuat dengan pernyataan Soebagyo, S.Pd.KN

Guru Mata Pelajaran PKn kelas VII di SMP N 1 Purwareja Klampok

bahwa:
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“Dalam menyampaikan materi atau pesan kepada peserta didik
kami tidak selalu menggunakan media, melihat materi pembelajaran.”
(Wawancara tanggal 9 September 2009).

Pengembangan RPP mata pelajaran PKn memberi kewenangan

guru PKn untuk memilih media apa yang tepat digunakan untuk

menyampaikan materi kepada peserta didik, media pembelajaran yang bisa

digunakan yaitu; bagan, alat peraga, powerpoint. Penggunaan media

tentunya harus menyesuaikan dengan konsisi perkembangan peserta didik

serta kondisi sekolah.

Fitria, S.Sos selaku guru PKn kelas IX di MTs Riyadush Sholihin

Purwareja Klampok mengemukakan bahwa

Dalam proses belajar mengajar, media yang saya gunakan adalah
proyektor, komputer, dan alat peraga (Wawancara tanggal 5 Februari
2011)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa guru-guru

mata pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok dalam

menggunakan media pembelajaran masih relatif kurang. Karena setiap

materi tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada

bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada

bahan pelajaran yang sangat membutuhkan alat bantu. Bahan pelajaran

dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik.

Apalagi anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang

disampaikan itu.

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti

yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut, ketidakjelasan bahan

yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai
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perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik

dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa

yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu.

Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila

penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah

dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal

acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan

lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Djamarah dan Zain,

2006:120).

d. Penilaian

Penilaian suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan

penafsiran informasi untuk menilai (asses) keputusan-keputusan yang

dibuat dalam merancang suatu sistem pengajaran.

Drs. Kusmanto selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N

2 Purwareja Klampok mengemukakan sebagai berikut.

“Mengenai penentuan jenis dan bentuk penilaian dalam silabus
yang saya kembangkan, mengunakan penilaian berbasis kelas, dengan
jenis atau teknik penilaianya tes tertulis, tes lisan sedangkan mengenai
bentuk penilaianya yaitu tes uraian dan tes pilihan ganda. Selain itu juga
melalui tugas rumah dan tugas kelompok” (Wawancara tanggal 2 Februari
2011).

Penyataan yang sama juga dikemukakan Fitria, S.Sos selaku guru

mata pelajaran PKn kelas IX di MTs Riyadush Sholihin Purwareja

Klampok.

“Saya dalam melakukan evaluasi mengunakan model penilaian
berbasis kelas seperti model test berupa uraian, pilihan ganda, test lesan,
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kemudian pada saat diskusi saya juga melihat melalui keaktifan siswa
menjawab pertanyaan-pertanyaan, kekompakan, keluasan materi. Selain
itu juga melalui tugas-tugas, dalam KTSP nilai tugas itu sama dengan nilai
test” (Wawancara tanggal 5 September 2011).

Dalam menentukan jenis dan bentuk penilaian guru-guru PKn di

SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok sudah menggunakan penilaian

berbasis kelas dalam menilai proses pembelajaran yang dilaksanakan

siswa. Karena, penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan,

pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil-hasil belajar siswa.

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada

Standar Penilaian (BSNP, 2007:11).

4. Deskripsi Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pembuatan Perangkat

Pembelajaran Mata Pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja

Klampok Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi,

terdapat adanya kendala yang dihadapi guru-guru PKn di SMP Se-Kecamatan

Purwareja Klampok selama proses pembuatan perangkat pembelajaran. Hal

ini terlihat dari dua hal yang berusaha peneliti ungkap, yaitu kendala

terbatasnya waktu, dan sarana prasarana yang dimiliki sekolah.

Berikut ini disajikan deskripsi penemuan data mengenai kendala-

kendala yang dihadapi guru-guru PKn selama proses pembuatan perangkat

pembelajaran mata pelajaran PKn di SMP Se-Kecamatan Purwareja

Klampok.

a. Kendala Terbatasnya Waktu dalam Pembuatan Perangkat Pembelajaran
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KTSP mengharuskan guru untuk membuat/menyusun kurikulum

sendiri, tidak seperti kurikulum sebelumnya (KBK) yang sudah disediakan

untuk langsung diadopsi dan diterapkan di sekolah. Oleh karena itu masih

ditemukan kendala-kendala dalam proses pengembanganya.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai kendala terbatasnya

waktu dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang mencakup silabus

dan RPP yang dihadapi guru-guru PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja

Klampok.

Suparti, B.A selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di SMP

PGRI Purwareja Klampok mengemukakan sebagai berikut.

“Kendala yang ditemui guru adalah terbatasnya waktu, sehingga
perlu ada kerjasama antar guru baik satu sekolah maupun lain sekolah.”
(Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Soebagyo, S.Pd.KN selaku guru mata pelajaran PKn kelas VII di

SMP N 1 Purwareja Klampok mengemukakan sebagai berikut.

“Kendala dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran adalah
masalah terbatasnya waktu” (Wawancara tanggal 4 Februari 2011).

Sajim, S.Pd Guru Mata Pelajaran PKn kelas IX di SMP N 3

Purwareja Klampok mengemukakan:

“Kendalanya karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan
kemampuan teknik pengembangan silabus dan RPP masih kurang”
(Wawancara tanggal 1 Februari 2011).

Fitriana, S.Sos Guru Mata Pelajaran PKn kelas IX di MTs

Riyadush Sholihin Purwareja Klampok mengemukakan:

“Kendala dari dalam yang kami hadapi selama ini dalam proses
penyusunan perangkat pembelajaran adalah masalah terbatasnya waktu”
(Wawancara tanggal 5 Februari 2011).
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Drs. Kusmanto Guru Mata Pelajaran PKn kelas IX di SMP N 2

Purwareja Klampok Purwareja Klampok mengemukakan:

“Kendala ada, diantaranya adalah masalah terbatasnya waktu,
penguasaan dan penggunaan media” (Wawancara tanggal 2 Februari
2011).

Dalam mengembangkan silabus, Guru-guru PKn di SMP se-

Kecamatan Purwareja Klampok masih terkendala oleh terbatasnya waktu

dalam Proses pembuatan perangkat pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari

proses pembuatan silabus dan RPP yang langsung dibuat sekaligus untuk

tiap-tiap semester.

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana prasarana sangat membatu guru dalam proses

pembuatan perangkat pembelajaran PKn. Disamping itu, kemampuan guru

dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh

sekolah dapat menjadi hambatan dalam proses pembuatan perangkat

pembelajaran.

Fitria, S.Sos selaku guru mata pelajaran PKn kelas IX di MTs

Riyadush Sholihin Purwareja Klampok menyatakan.

“Fasilitas untuk mendukung pembuatan perangkat pembelajaran
sudah ada, tetapi jumlahnya terbatas.” (Wawancara tanggal 5 Februari
2011).

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Drs. Kusmanto selaku guru

mata pelajaran PKn kelas IX di SMP N 2 Purwareja Klampok sebagai

berikut.

“Sudah menyediakan berupa ruang komputer, perpustakaan dan
ruang multimedia. Cukup membantu, tetapi saya belum begitu pandai
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dalam mengoperasikan komputer jadi harus meminta bantuan kepada
orang lain.” (Wawancara tanggal 2 Februari 2011).

Fasilitas dalam menunjang proses pembuatan perangkat

pembelajaran cukup penting untuk diperhatikan, disamping buku-buku

maupun alat penunjang lain seperti komputer sangat membantu dalam

proses penyusunan perangkat pembelajaran. Tetapi, kemampuan guru

dalam mengoperasikan perlu untuk ditingkatkan dan terbatasnya jumlah

buku yang ada di sekolah masing-masing dapat diminimalisir dengan

mencari buku-buku penunjang lain tanpa harus terpaku pada buku yang

dimiliki sekolah.

F. Pembahasan

1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran PKn Di SMP seKecamatan

Purwareja Klampok

Proses pembuatan dan penyusunan perangkat pembelajaran di SMP

seKecamatan Purwareja Klampok sudah mengacu terhadap perangkat

pembelajaran yang dicontohkan BSNP melihat pada format silabus dan RPP

yang dikembangkan oleh BSNP dan kemudian dibandingkan dengan apa

yang sudah dibuat oleh guru PKn.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang berkaitan dengan standar

proses mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan

perencanaan pembelajaran, yang kemudian dipertegas malalui Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Standar Proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses

pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk
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mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun

perangkat pembelajaran, antara lain meliputi Silabus dan RPP secara lengkap

dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik.

Perangkat Pembelajaran merupakan pegangan bagi guru dalam

melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan

untuk setiap Kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam

RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran

dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar (PPPTK IPA,

2009: 1).

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran,

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber

belajar (BSNP, 2007: 7)

Pembuatan silabus yang dilaksanakan oleh guru PKn di SMP

seKecamatan Purwareja Klampok menunjukkan keseragaman hampir di

setiap sekolah karena diforumkan dalam MGMP dan terlihat dalam silabus

yang mencerminkan tingkat kesamaan yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan
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pembuatan perangkat pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru PKn dengan

cara mengadopsi kurang baik. Karena, tidak mencerminkan karakteristik

masing-masing sekolah. Dimana, setiap sekolah memiliki karakteristik siswa

yang berbeda antar sekolah. Seharusnya hasil forum MGMP cukup dijadikan

pedoman dalam pembuatan perangkat pembelajaran tanpa harus menjadi

acuan yang pasti, dalam hal ini kreatifitas dan kejelian guru dalam

mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik

siswa dan sekolah sangat penting.

Guru PKn dapat lebih kreatif dan cermat dalam menyusun perangkat

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing

dengan cara sering berkomunikasi antar guru mata pelajaran tidak hanya

dalam forum dan guru mata pelajaran dapat melihat dokumen atau buku-buku

mengenai proses pembuatan dan pengembangan perangkat pembelajaran

yang banyak beredar saat ini.

Dalam dokumentasi yang telah didapatkan, RPP yang disusun oleh

guru PKn di SMP seKecamatan Purwareja Klampok belum semua sekolah

mencamtumkan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Hal ini dapat

dilihat pada SMPN 3 Purwareja Klampok, SMP PGRI Purwareja Klampok,

dan Mts Riyadush Sholihin belum mencantumkan proses tersebut. Sementara,

SMP N 1 Purwareja Klampok dan SMP N 2 Purwareja Klampok sudah

mencantumkan proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Hal ini dapat

menyebabkan pemahaman guru terhadap materi dan indikator yang nantinya

harus dicapai siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kegiatan inti yang mencerminkan proses eksplorasi, elaborasi, dan
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konfirmasi sangat penting. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran

untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis

dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

Sesuai dengan panduan penyusunan KTSP jenjang pendidikan dasar

dan menengah (BSNP, 2006: 7) Daerah memiliki potensi, kebutuhan,

tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah

memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman

hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman

tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan

pengembangan daerah.

Dalam proses belajar mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang

cukup penting. Karena, dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.

Kerumitaan bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat

disederhanakan dengan menggunakan media. Media dapat mewakili apa yang

kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan

keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan kehadiran media. Dengan

demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan

media.

Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan terlihat bila
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penggunaannya tidak sejalan dengan isi dari tujuan pengajaran yang telah

dirumuskan. Karena itu, tujuan pengajaran harus dijadikan sebagai pangkal

acuan untuk menggunakan media. Manakala diabaikan, maka media bukan

lagi sebagai alat bantu pengajaran, tetapi sebagai penghambat dalam

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Djamarah dan Zain, 2006:120).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa guru-guru mata

pelajaran PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok dalam

menggunakan media pembelajaran masih relatif kurang. Karena setiap materi

tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan

pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada bahan

pelajaran yang sangat membutuhkan alat bantu. Bahan pelajaran dengan

tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik. Apalagi

anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu.

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki

proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram

dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan,

pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas,

proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil

pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan

Penilaian Kelompok Mata Pelajaran (BSNP, 2007: 18).

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian yang dilakukan oleh guru
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PKn di SMP se Kecamatan Purwareja Klampok menggunakan penilaian

berbasis kelas dimana proses penilaian berlangsung sepanjang proses

pembelajaran dan tidak terbatas hanya menggunakan satu atau dua metode

penilaian. Selain itu, proses penilaian juga berdasar atas pekerjaan kelompok

dan tugas rumah yang diberikan oleh guru untuk mengetahui tingkat

keaktifan siswa.

Kegiatan ujian dilaksanakan dalan tiga proses yaitu ulangan harian,

ulangan umum dan ujian akhir. Ulangan harian dilaksanakan setelah

menyelesaikan 1 atau 2 KD, ulangan harian ini terdiri dari soal-soal yang

harus dijawab oleh siswa. Ulangan umum dilaksanakan setiap akhir semester

dengan bahan ujian mengikuti dari kegiatan pembelajaran tiap semester.

Ujian akhir dilaksanakan pada akhir program pembelajaran meliputi seluruh

kompetensi dasar yang telah diterima dengan menekankan pada kelas-kelas

akhir dan hasilnya digunakan untuk menentukan kelulusan bagi setiap peserta

didik, serta layak tidaknya untuk meneruskan pada jenjang pendidikan yang

lebih tinggi.

Waktu menjadi kendala mendasar dalam proses pembuatan perangkat

pembelajaran di SMP seKecamatan Purwareja Klampok dikarenakan

perangkat pembelajaran di SMP se Kecamatan Purwareja Klampok dibuat

sekaligus selama satu semester atau bahkan mencakup proses pendidikan

dalam waktu satu tahun. Tetapi, proses pembuatan perangkat pembelajaran

yang langsung dapat membuat guru merasa jenuh dan proses penyusunan

akan menambah waktu lagi karena kegiatan lain yang dilaksanakan oleh guru.
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2. Perbaikan dalam Pembuatan Perangkat Pembelajaran Mata Pelajaran

PKn di SMP se-Kecamatan Purwareja Klampok

Pembuatan perangkat pembelajaran PKn yang disusun seharusnya

dapat mewakili karakteristik siswa di sekolah masing-masing. Proses

pembuatan perangkat pembelajaran dapat dilaksanakan oleh guru yang

sudah berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam penyusunannya.

Apabila guru merasa tidak mampu mengembangkan perangkat

pembelajaran sendiri dapat dikembangkan mlalui forum MGMP. Tetapi,

hasil dari forum tersebut tidak lantas menjadi hal yang wajib dilaksanakan

tanpa memperhatikan keragaman potensi dan karakteristik daerah maupun

lingkungan.

Banyak cara yang dapat dilaksanakan oleh guru mata pelajaran

dalam menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran

diantaranya dengan berkomunikasi antar guru mata pelajaran tidak hanya

dalam forum dan guru mata pelajaran dapat melihat dokumen atau buku-

buku mengenai proses pembuatan dan pengembangan perangkat

pembelajaran sebagai reverensi.

Dari hasil wawancara yang dikuatkan oleh dokumentasi yang

peneliti lakukan terhadap responden ternyata guru-guru PKn di SMP se-

Kecamatan Purwareja Klampok masih terkendala oleh terbatasnya waktu

dalam Pembuatan Perangkat Pembelajaran.

Seorang guru dituntut dapat berpikir kritis dan aktif dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Misalkan bereksperimen dalam proses

belajar mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif
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dan tidak monoton. Tetapi dalam kenyataannya, pembuatan perangkat

pembelajaran membutuhkan waktu yang tidak bisa dibilang singkat.

Sehingga guru kemudian akan beralih kembali menggunakan metode

pembelajaran yang konvensional yaitu ceramah.

KTSP sebenarnya adalah kurikulum yang sangat baik apabila

diterapkan dengan benar, karena kurikulum ini sudah memyediakan ruang

kreatif yang sangat luas kepada guru dalam proses pembelajaran. KTSP

yang disusun oleh sekolah dengan melihat karakteristik peserta didik

seharusnya dapat menjadi tumpuan bagi guru untuk mengajar dengan

optimal. Akan tetapi, jika guru PKn tidak berpikir kreatif maka

pembelajaran yang dilaksanakan akan sia-sia.

Guru-guru PKn dapat mengatasi kendala terbatasnya waktu dalam

pembuatan perangkat pembelajaran dengan cara mengoptimalkan waktu

yang ada, tidak terpaku apakah sedang berada di sekolah ataupun di

rumah. Setelah itu dapat didiskusikan dengan rekan guru satu mata

pelajaran yang berada satu sekolah ataupun dengan sekolah yang berbeda

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian,

permasalahan waktu yang menjadi kendala dalam proses pembuatan

perangkat pembelajaran dapat diminimalkan.

Dari hasil wawancara yang dikuatkan oleh dokumentasi yang

peneliti lakukan terhadap responden, beberapa guru PKn di SMP se-

Kecamatan Purwareja Klampok masih terkendala oleh sarana dan

prasarana yang terdapat di sekolah dalam proses pembuatan perangkat

pembelajaran.
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Sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dianggap kurang

mencukupi dalam mendukung proses pembelajaran. Disamping itu,

kemampuan guru dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada

dapat menjadi hambatan bagi kelancaran pembelajaran.

Pembelajaran tidak dapat berjalan dengan lancar apabila sarana

penunjang bagi proses pembelajaran tidak lengkap.

Guru PKn dapat mengatasi kendala dalam ketersediaan sarana dan

prasarana dengan cara lebih kreatif dalam mencari sumber untuk

menyusun perangkat pembelajaran tidak harus terdapat di sekolah, guru

dapat mencari sarana penunjang dalam proses penyusunan dan pembuatan

perangkat pembelajaran diluar sekolah tanpa harus terpaku dengan sumber

yang terdapat di sekolah. Guru juga harus belajar dalam memanfaatkan

sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah.
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BAB V

PENUTUP

G. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan hasil penelitian

mengenai “Pembuatan Perangkat Pembelajaran PKn di SMP se-Kecamatan

Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara” maka dapat diambil

kesimpulan bahwa:

a. Pembuatan perangkat pembelajaran yang ada di PKn di SMP se-

Kecamatan Purwareja Klampok terdiri dari silabus, RPP, media

pembelajaran, dan alat evaluasi meskipun tidak setiap pertemuan

menggunakan media sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi

pelajaran.

b. Proses pembuatan perangkat pembelajaran PKn di SMP seKecamatan

Purwareja Klampok dilaksanakan secara langsung untuk program

pelajaran selama satu semester atau satu tahun ajaran. Pada silabus

terdapat tingkat kesamaan yang tinggi antara sekolah satu dengan sekolah

lainnya. Sementara dalam pembuatan RPP terdapat perbedaaan dalam

penggunaaan RPP. Dimana SMP N 3 Purwareja Klampok, SMP PGRI

Purwareja Klampok, dan Mts Riyadush Sholihin pada kegiatan inti belum

mencerminkan proses ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sementara

SMP N 1 Purwareja Klampok dan SMP N 2 Purwareja Klampok sudah

menggunakan RPP dengan format yang baru dimana pada kegiatan inti

sudah mencerminkan proses ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c. Dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran guru-guru PKn
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menemui kendala-kendala, antara lain.

1. Terbatasnya waktu dalam pembuatan perangkat pembelajaran.

2. Sarana dan prasarana yang disediakan sekolah dalam membantu guru

membuat perangkat pembelajaran dirasa masih belum cukup,

disamping itu kemampuan guru PKn dalam memanfaatkan fasilitas

juga dapat menjadi masalah yang nantinya dapat timbul pada saat

proses pembelajaran berlangsung.

H. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Pengembangan silabus yang dilaksanakan melalui forum MGMP

seharusnya tidak lantas dijadikan acuan yang harus ditaati oleh semua

sekolah. Karena, karakteristik setiap sekolah berbeda. Seharusnya rumusan

silabus yang telah diforumkan menjadi pegangan, dan pada saat

penyusunan silabus harus memperhatikan kondisi sekolah.

2. Komponen pembelajaran yang mencakup proses eksplorasi, elaborasi, kan

konfirmasi seharusnya dapat dilaksanakan di semua sekolah. Forum

MGMP yang dilaksanakan jangan hanya menjadi alat untuk bagaimana

mengembangankan silabus. Tetapi juga mensosialisasikan seluruh

komponen perangkat pembelajaran yang didalamnya terdapat proses

ekplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

3. Media sebagai elemen dalam perangkat pembelajaran seharusnya dapat

digunakan sebagai alat bantu menyampaikan maksud yang sulit untuk

disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Guru seharusnya tidak
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perlu melihat apakah materi yang digunakan membutuhkan media atau

tidak. Karena dalam setiap pembelajaran, tidak setiap murid paham

denggan apa yang diajarkan dan media membantu untuk membuat siswa

paham terhadap materi yang disampaikan.

4. Penilaian menggunakan penilaian berbasis kelas diharapkan dapat

memberikan informasi tentang semua aspek kemajuan setiap siswa dan

pada gilirannya guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif

untuk menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang utuh.

5. Guru-guru PKn dapat mengatasi kendala terbatasnya waktu dalam

pembuatan perangkat pembelajaran dengan cara mengoptimalkan waktu

yang ada, tidak terpaku apakah sedang berada di sekolah ataupun dirumah.

Setelah itu dapat didiskusikan dengan rekan guru satu mata pelajaran yang

berada satu sekolah ataupun sekolah lain  apakah sudah sesuai dengan

yang diharapkan. Dengan demikian, permasalahan waktu yang menjadi

kendala dalam proses pembuatan perangkat pembelajaran dapat

diminimalkan.

6. Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pembuatan

perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran. Tidak tersedianya

fasilitas akan menghambat guru dalam membuat perangkat pembelajaran

yang nantinya berimbas pada proses pembelajaran. Kemampuan guru

dalam memanfaatkan media juga berperan besar dalam kelancaran proses

pembelajaran.
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Lampiran 1
Format silabus

SILABUS  PEMBELAJARAN
Sekolah :
Kelas/Semester :
Mata Pelajaran :
Standar Kompetensi :

Kompetensi
Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Teknik Bentuk
Instrumen

Contoh
Instrumen
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

NO : ……………………………
SEKOLAH : ………………………………
MAPEL : ………………………………
KELAS /SMT : ………../………….
WAKTU : …………..

A. STANDAR KOMPETENSI
1. ………………………………………………………………………..

B. KOMPETENSI DASAR
1.1. ………………………………………………………………………

C. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Pertemuan 1

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

......
D. MATERI BELAJAR

1. Pertemuan 1
…………………………………………………………………………………………………........
............................................................

E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN
1. Metode : ……………………………………………
2 . Model Pembelajaran : ……………………………………………

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan 1 : ……………………………………………………………
No. Kegiatan Waktu Metode
1. Pendahuluan :

..................................................................

..................................................................

..................................................................
2. Kegiatan Inti :

a. Eksplorasi
.............................................................
.............................................................

b. Elaborasi
.............................................................
.............................................................

c. Konfirmasi
.............................................................
.............................................................

3. Penutup :



2

2

..................................................................

..................................................................

G. SUMBER BELAJAR
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
Indikator penilaian Teknik

Penilaian
Bentuk
Instrumen

Instrumen

..............................

..............................
...................
...................

...................

...................
..............................
..............................

..............................

..............................
...................
...................

...................

...................
..............................
..............................

Skor nilai : Skor perolehan x ………

Kunci Jawaban :
No. Jawaban Skor

Nilai
1. ........................................................................................

........................................................................................
2. ........................................................................................

........................................................................................
3. ........................................................................................

........................................................................................
4.

Jumlah Skor Maksimal

Mengetahui, ........., Desember 2010

Kepala …………………… Guru Mata pelajaran,

…………………………… ………………………

NIP. NIP.
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Lampiran 3
Pengembangan pedoman wawancara

No Fokus Indikator Pertanyaan

1.

2.

3.

Silabus

RPP

Media Pembelajaran

a. Menjelaskan proses pengembangan
silabus

b. Menjelaskan penerapan silabus dalam
pembelajaran

a. Menjelaskan proses penyusunan RPP
b. Menjelaskan bagaimana penggunaan

RPP dalam kegiatan pembelajaran

a. Menjelaskan proses penentuan media
pembelajaran

1. Bagaimana proses pengembangan silabus yang
telah dilaksanakan pada sekolah ini?

2. Bagaimana prosedur penyusunan silabus yang
dijalankan sekolah ini?

3. Apakah pengembangan silabus di sekolah ini sudah
mencakup ranah kognitif,afektif dan psikomotor?

4. Bagaimana pemahaman guru terhadap SK-KD
mata pelajaran PKn?

5. Bagaimana cara guru PKn mengidentifikasi materi
pokok dalam silabus?

6. Bagaimana proses penyusunan RPP yang telah
dilaksanakan pada sekolah ini?

7. Apakah dalam proses penyusunan RPP
mencantumkan tujuan pembelajaran?

8. Bagaimana penggunaan RPP dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran

9. Dalam proses belajar mengajar, metode apa saja
yang digunakan?

10. Bagaimana langkah pembelajaran yang
dilaksanakan pada sekolah ini?

11. Dalam proses pembelajaran, media apa saja yang
digunakan?
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4. Alat Evaluasi

b. Menyebutkan jenis media
pembelajaran yang digunakan

c. Mendeskripsikan penggunaan media
pembelajaran

a. Menyebutkan alat evaluasi apa yang
digunakan

b. Menjelaskan proses penyusunan alat
evaluasi

c. Menjelaskan prosedur penilaian

12. Bagaimana situasi pembelajaran setelah guru
mengggunakan media pembelajaran sebagai alat
bantu?

13. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap
perkembangan peserta didik setelah menggunakan
media pembelajaran?

14. Teknik penilaian apa yang digunakaan guru PKn di
sekolah ini untuk mengukur tingkat pemahaman
siswa terhadap pelajaran yang telah diterima?

15. Bagaimana proses penyusunan alat evaluasi yang
digunakan dalam proses pembelajaran?

16. Bagaimaana cara guru dalam melaksanakan proses
penilaian
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Lampiran 4

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pengembangan silabus yang telah dilaksanakan pada

sekolah ini?

2. Apakah pengembangan silabus di sekolah ini sudah mencakup ranah

kognitif,afektif dan psikomotor?

3. Standar kompetensi dirumuskan oleh pusat berdasarkan struktur keilmuan

mata pelajaran dan kompetensi lulusan. Sementara itu, kompetensi dasar

merupakan penjabaran atau perincian dari standar kompetensi. Bagaimana

guru PKn mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar?

4. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar secara spesifik

yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui tercapainya hasil

pembelajaran. Pada KTSP indikator dikembangkan oleh guru (sekolah).

Bagaimana cara guru PKn menentukan indikator dalam silabus/

5. Bagaimana cara guru PKn mengidentifikasi materi pokok dalam silabus?

6. Bagaimana cara guru PKn menentukan kegiatan pembelajaran?

7. Bagaimana guru PKn menentukan alokasi waktu di dalam silabus?

8. Sumber belajar apa yang digunakan oleh guru PKn di sekolah ini untuk

mempermudah proses belajar mengajar?

9. Apakah Bapak/Ibu selalu menyusun RPP sebelum mengajar? Apakah RPP

mempermudah Bapak/Ibu dalam proses belajar mengajar?

10. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang

diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Apakah

anda sebagai guru PKn mencantumkan tujuan pembelajaran dalam proses

penyusunan RPP?

11. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran, dapat diacu dari

indikator. Apakah anda sebagai guru PKn mencantumkan materi

pembelajaran dalam proses penyusunan RPP?

12. Metode pembelajaran merupakan cara dan alat untuk mencapai suatu

tujuan belajar. Dalam proses belajar mengajar, metode apa saja yang

digunakan?

13. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah ini?
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14. Media pembelajaran adalah alat perantara yang digunakan guru untuk

menyampaikan materi atau pesan kepada peserta didik. Dalam proses

belajar mengajar, media apa saja yang digunakan?

15. Bagaimana proses evaluasi yang telah dijalankan pada mata pelajaran PKn

di sekolah ini?

16. Apakah Bapak/Ibu mengetahui manfaat dari pembuatan perangkat

pembelajaran mata pelajaran PKn?

17. Fasilitas apa saja yang terdapat di sekolah ini dalam mendukung proses

penyusunan perangkat pembelajaran?

Kendala apa saja yang ditemui guru PKn dalam penyusunan perangkat
pembelajaran?
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Lampiran 5

Pedoman dokumentasi

1. Silabus yang digunakan di sekolah

2. RPP mata pelajaran tiap pertemuan

3. Media pembelajaran yang dilaksanakan

4. Proses belajar mengajar

5. Proses penilaian


