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SARI 

Pramono, Didi. 2011. Implementasi Pembelajaran Sosiologi Kelas X Pada 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri (Studi di 

SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011). 

Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Tri Marhaeni Puji Astuti, M.Hum. 

Pembimbing II Drs. Eko Handoyo, M.Si. 

 

Kata kunci: pembelajaran sosiologi, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, 

Sekolah Kategori Mandiri. 

 

Dunia pendidikan Indonesia selalu berkembang. Menanggapi tantangan 

global untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, 

Pemerintah membagi kategori sekolah formal yang ada, yaitu: Sekolah Kategori 

Standar, Sekolah Kategori Mandiri (SKM), dan Sekolah Bertaraf Internasional 

(SBI). Di lapangan, apakah sekolah-sekolah tersebut telah berjalan sesuai standar 

mutu masing-masing? 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana pembelajaran 

sosiologi kelas X pada RSBI berdasarkan kasus di SMA N 1 Ungaran? (2) 

bagaimana pembelajaran sosiologi kelas X pada SKM berdasarkan kasus di SMA 

N 14 Semarang? (3) apa perbedaan pembelajaran sosiologi kelas X pada RSBI 

dan SKM berdasarkan kasus di SMA N 1 Ungaran dan SMA N 14 Semarang? 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pembelajaran sosiologi 

kelas X pada RSBI berdasarkan kasus di SMA N 1 Ungaran, (2) mendeskripsikan 

pembelajaran sosiologi kelas X pada SKM berdasarkan kasus di SMA N 14 

Semarang, (3) mengetahui perbedaan pembelajaran sosiologi kelas X pada RSBI 

dan SKM berdasarkan kasus di SMA N 1 Ungaran dan SMA N 14 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan kunci 

dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran sosiologi kelas X di SMA N 1 

Ungaran dan SMA N 14 Semarang. Informan pendukungnya adalah kepala 

sekolah dan peserta didik di SMA N 1 Ungaran dan SMA N 14 Semarang. Data 

dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan 

sumber. Analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi/menarik simpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pembelajaran sosiologi di SMA 

N 1 Ungaran mengacu pada Panduan Penyelenggaraan Program RSBI yang 

ditetapkan oleh Kemendiknas. RPP disusun menggunakan bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Pelaksanaan pembelajaran disampaikan menggunakan bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris hanya digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan moral dan kata-kata motivasi. Pembelajaran 

ditunjang dengan buku paket bilingual. Evaluasi hasil belajar disusun 

menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian kecil bahasa Inggris. Soal-soal 

berbahasa Inggris mengacu pada buku paket bilingual. (2) Pembelajaran sosiologi 

di SMA N 14 Semarang mengacu pada Model Penyelenggaraan SKM yang 
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ditetapkan oleh Kemendiknas. Ada dua jenis RPP, yakni RPP untuk Kelas Model 

dan Kelas Reguler. Dua jenis RPP tersebut disusun menggunakan bahasa 

Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran seluruhnya disampaikan menggunakan 

bahasa Indonesia dan ditunjang dengan buku paket berbahasa Indonesia. Evaluasi 

hasil belajar seluruhnya disusun menggunakan bahasa Indonesia. (3) Mata 

pelajaran sosiologi SMA N 1 Ungaran mengembangkan RPP berbahasa Inggris, 

sedangkan RPP sosiologi SMA N 14 Semarang seluruhnya disusun menggunakan 

bahasa Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran sosiologi SMA N 1 Ungaran 

sebagian disampaikan melalui bahasa Inggris dan ditunjang dengan buku paket 

bilingual. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran sosiologi SMA N 14 Semarang 

seluruhnya disampaikan melalui bahasa Indonesia dan ditunjang dengan buku 

paket berbahasa Indonesia. Evaluasi hasil belajar sosiologi SMA N 1 Ungaran 

diperkaya dengan soal-soal berbahasa Inggris, sedangkan evaluasi hasil belajar 

SMA N 14 Semarang disusun dalam bahasa Indonesia. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran sosiologi di SMA N 1 

Ungaran dan SMA N 14 Semarang berbeda. Guru Sosiologi SMA N 1 Ungaran 

telah mengembangkan pembelajaran bilingual, meskipun belum sepenuhnya 

karena bahasa Inggris hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral 

dan kata-kata motivasi. Guru Sosiologi SMA N 14 Semarang seluruhnya 

menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Dilihat dari segi pemenuhan 

standar mutu sekolah masing-masing, Guru Sosiologi SMA N 14 Semarang telah 

memenuhi standar mutu SKM. Sedangkan Guru Sosiologi SMA N 1 Ungaran 

belum sepenuhnya menerapkan standar mutu RSBI, karena pembelajaran 

sosiologi belum menerapkan sistem pendidikan dari negara anggota OECD atau 

negara maju lainnya. 

Saran yang dapat diajukan adalah Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

diharapkan menerapkan sistem pendidikan dari negara anggota OECD atau negara 

maju lainnya. Guru Sosiologi diharapkan melakukan pendampingan personal 

peserta didik (baik oleh guru BK maupun guru mata pelajaran) untuk membentuk 

karakter unggul peserta didik. Guna menyelenggarakan pembelajaran yang 

kondusif, efektif, dan efisien. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah telah mempercepat pencanangan Millenium Development 

Goals, yang semula dicanangkan tahun 2020 dipercepat menjadi 2015. 

Millenium Development Goals adalah era pasar bebas atau era globalisasi, 

sebagai era persaingan mutu atau kualitas, siapa yang berkualitas dialah yang 

akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya (Mulyasa, 2009:2). Era 

globalisasi ditandai dengan persaingan sangat ketat dalam bidang teknologi, 

manajemen, dan sumber daya manusia (SDM). Untuk memenuhi hal tersebut 

diperlukan penguasaan teknologi agar dapat meningkatkan nilai tambah, 

memperluas keragaman produk (barang/jasa) dan mutu produk. Keunggulan 

manajemen akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peningkatan 

mutu pendidikan di tanah air. Sedangkan keunggulan SDM akan menentukan 

kelangsungan hidup, perkembangan, dan pemenangan persaingan pada era 

globalisasi ini secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan 

manajemen yang kuat, sebagai ciri khas sekolah efektif (Depdiknas, 2009:1). 

Terkait tiga hal di atas, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung 

jawab mengembangkan sistem pengelolaan serta menggunakan 

kewenangannya menyiapkan SDM yang unggul melalui pembenahan sistem 

pendidikan nasional. Pencapaian kualitas pendidikan nasional selaras dengan 

kategori sekolah formal yang ada, yaitu: Sekolah Kategori Standar, Sekolah 
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Kategori Mandiri (SKM) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sekolah 

yang berkategori mandiri didorong menuju sekolah bertaraf internasional. 

Sekolah kategori mandiri adalah sekolah yang hampir atau telah memenuhi 

delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk pengembangan 

program rintisan SMA bertaraf internasional, pencapaian SNP merupakan 

syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu (Depdiknas, 2009:9). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan 

reformasi pendidikan nasional. Pasal 50 ayat 3 menyatakan bahwa 

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-

kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional” 

(Depdiknas, 2009:1). 

Beberapa langkah nyata telah ditempuh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah untuk merealisasikan amanat undang-undang, di tingkat 

Kabupaten/Kota dapat ditemui sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai 

menengah dengan standar mutu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI). Penyelenggaraan program RSBI merupakan program pengembangan 

sekolah yang memerlukan daya dukung semua pihak, dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Bentuk dukungan dapat berupa 

pembinaan melalui pemberian bantuan tenaga, fasilitas, dana, manajemen, dan 

sebagainya (Depdiknas, 2009:107). Namun, masih banyak pula sekolah-

sekolah yang berkategori Standar dan Sekolah Kategori Mandiri. Disebutkan 
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dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 ayat 2 bahwa pemerintah 

mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah atau hampir memenuhi standar 

nasional ke dalam kategori mandiri. Dalam perkembangannya sekolah-sekolah 

ini berjalan beriringan bahu membahu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pencanangan kategori-kategori tersebut tentunya berimplikasi pada 

pelaksanaan pembelajaran di tiap-tiap satuan pendidikan. Standar mutu RSBI 

dan SBI mempunyai implikasi mendasar dalam pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Guru diharapkan menerapkan model-model pembelajaran yang secara 

nyata telah berhasil diterapkan dengan baik pada sekolah unggul dari negara 

maju. Mutu pembelajaran ditingkatkan dengan dukungan penerapan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada semua mata pelajaran serta 

menggunakan bahasa Inggris untuk kelompok sains dan matematika di jurusan 

IPA (Depdiknas, 2009:24-25). Proses pembelajaran pada program RSBI harus 

mampu menghasilkan lulusan yang berkepribadian Indonesia tetapi memiliki 

kemampuan bertaraf internasional. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

tidak boleh kehilangan jati diri sebagai sekolah nasional. Sebaliknya RSBI 

harus mampu duduk setara dengan sekolah-sekolah negara lain (Depdiknas, 

2009:65). 

Permendiknas Nomor 23/2006 menuntut lulusan SMA yang mampu 

menunjukkan kesadaran hidup yang tinggi, bersikap dan berperilaku hidup 

yang positif, mampu berpikir logis, kritis, analitis, dan kreatif, serta mampu 

memecahkan masalah secara inovatif. Dengan demikian proses pembelajaran 
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pada RSBI seharusnya minimal diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan-

kemampuan tersebut (Depdiknas, 2009:65). 

Sekolah Kategori Mandiri mengedepankan muatan lokal dalam 

menjalankan pendidikan. Sekolah Kategori Mandiri masih sebatas pada 

pemenuhan SNP. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, 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 (Mulyasa, 2009:28). 

Formula yang sempurna ketika standar mutu di atas telah dilaksanakan 

seratus persen. Dibutuhkan kompetensi yang handal dari pendidik dan tenaga 

kependidikan untuk memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar 

mutu RSBI dan SKM. Pada sekolah dengan standar mutu RSBI, pendidik dan 

tenaga kependidikan harus mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin untuk 

menunjang suksesnya pendidikan. Demikian juga dengan pendidik dan tenaga 

kependidikan pada sekolah dengan standar mutu SKM. Pada intinya semua 

elemen pendidikan perlu berjalan sesuai koridor bagi terwujudnya keteraturan 

menuju sasaran yang ingin dicapai, yakni insan pendidikan Indonesia yang 

unggul. 

Muncul dua permasalahan, yakni mengenai pembelajaran pada sekolah 

dengan standar mutu RSBI dan SKM. Dimulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi serta komponen-komponen pembelajarannya. 

Apakah pola pembelajaran yang dilakukan guru telah benar-benar dijalankan 
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sesuai dengan standar mutu masing-masing sekolah? Fakta di lapangan bisa 

jadi berbanding terbalik dengan konsep ideal standar mutu RSBI maupun 

SKM. Karakteristik guru sangat berpengaruh dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan, tidak semua guru di RSBI lebih ungul dari pada guru di SKM. 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi 

pembelajaran pada sekolah dengan standar mutu RSBI dan SKM. 

Karya ilmiah ini menitikberatkan pada masalah pembelajaran, karena 

ini merupakan penyempitan ruang lingkup pengkajian dengan tujuan untuk 

menghasilkan data deskriptif yang lengkap dan mendalam. Selain itu, 

pembelajaran merupakan implementasi nyata atas standar mutu RSBI dan 

SKM. Dalam pembelajaran dapat diamati tindakan, perilaku, sikap, dan 

strategi guru yang dibentuk oleh standar mutu RSBI dan SKM. Tindakan, 

perilaku, sikap, dan strategi adaptasi individu merupakan komponen yang 

menjadi bidang kajian sosiologi dan/atau antropologi. Selain itu tindakan, 

perilaku, sikap, dan strategi merupakan hal yang sifatnya dinamis, perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya antara 

konsep ideal dengan fakta di lapangan. Alasan yang bisa dipertimbangkan bila 

dibandingkan dengan pemenuhan sarana dan prasarana, kelengkapan 

administrasi, dan syarat-syarat lain yang sifatnya fisik. Hal-hal demikian lebih 

bersifat statis dan merupakan syarat yang bisa saja dilakukan pemenuhannya 

jika materi mencukupi. 

Pembelajaran yang dimaksud akan lebih dispesifikkan lagi pada 

pembelajaran sosiologi. Mengingat untuk mata pelajaran sosiologi di beberapa 
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sekolah diampu oleh pendidik dengan latar belakang pendidikan non Sarjana 

Pendidikan Sosiologi. Di lokasi penelitian, yakni SMA Negeri 1 Ungaran 

mata pelajaran sosiologi diampu oleh guru lulusan jurusan Geografi. Di SMA 

Negeri 14 Semarang Guru Sosiologi mata pelajaran sosiologi diampu oleh 

guru lulusan jurusan Hukum. Diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada Bab VI 

tentang Standarisasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 Ayat (4) 

Poin (b) yang menyatakan bahwa “latar belakang pendidikan tinggi dengan 

program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan”. Fakta 

ini akan berimplikasi pada tindakan, perilaku, sikap, dan strategi guru dalam 

mengimplementasikan pembelajaran sosiologi di sekolah dengan standar mutu 

RSBI dan SKM.  

Fakta-fakta di lapangan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan-

pertanyaan mengenai bagaimana pembelajaran sosiologi pada RSBI? 

Bagaimana pula pembelajaran sosiologi pada SKM? Lalu, apa perbedaan 

pembelajaran sosiologi di dua sekolah tersebut? Inilah beberapa pertanyaan 

yang akan peneliti temukan jawabannya dalam penelitian dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Sosiologi Kelas X pada Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri (Studi di SMA 

Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 

2010/2011)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana pembelajaran sosiologi kelas X pada Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional berdasarkan kasus di SMA Negeri 1 Ungaran? 

2. Bagaimana pembelajaran sosiologi kelas X pada Sekolah Kategori 

Mandiri berdasarkan kasus di SMA Negeri 14 Semarang? 

3. Apa perbedaan pembelajaran sosiologi kelas X pada Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri berdasarkan kasus di 

SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pembelajaran sosiologi kelas X pada Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional berdasarkan kasus di SMA Negeri 1 Ungaran. 

2. Mendeskripsikan pembelajaran sosiologi kelas X pada Sekolah Kategori 

Mandiri berdasarkan kasus di SMA Negeri 14 Semarang. 

3. Mengetahui perbedaan pembelajaran sosiologi kelas X pada Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri berdasarkan 

kasus di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Untuk mengembangkan khasanah keilmuan tentang implementasi 

pembelajaran sosiologi pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

dan Sekolah Kategori Mandiri. 

b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya yang 

akan melakukan studi lanjut berkaitan dengan dunia pendidikan 

khususnya tentang implementasi pembelajaran sosiologi pada Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri.  

c. Sebagai bahan informasi yang memiliki validitas ilmiah (keilmuan) 

bagi guru mata pelajaran sosiologi mengenai implementasi 

pembelajaran sosiologi pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

dan Sekolah Kategori Mandiri. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai bahan pembanding antara teori-teori 

yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan 

serta guna meningkatkan pengetahuan bagi peneliti tentang 

implementasi pembelajaran sosiologi pada pada RSBI dan SKM. 

b. Bagi Pihak Sekolah 

Kajian mengenai implementasi pembelajaran sosiologi pada 

pada RSBI dan SKM dapat digunakan sebagai bahan telaah oleh 

pihak-pihak sekolah, khususnya guru mata pelajaran sosiologi untuk 
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dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran sosiologi di masa 

mendatang. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat memberi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat 

tentang implementasi pembelajaran sosiologi pada RSBI dan SKM, 

sehingga dapat menjadi referensi dalam menentukan sikap. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Menurut Mulyasa (2009:178) implementasi merupakan penerapan 

ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikemukakan bahwa 

implementasi adalah “put something into effect” (penerapan sesuatu yang 

memberikan efek atau dampak). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan implementasi adalah 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberi dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, 

dan sikap pada peserta didik Kelas X di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA 

Negeri 14 Semarang. 
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2. Pembelajaran Sosiologi 

Menurut Briggs pembelajaran adalah seperangkat sistem belajar 

yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan 

(Sugandi, 2006:9-10). Pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan pemahaman fenomena sehari-hari. Materi 

pelajaran mencakup konsep-konsep dasar, pendekatan, metode, dan teknik 

analisis dalam pengkajian berbagai fenomena dan permasalahan yang 

ditemui dalam kehidupan nyata di masyarakat. Mata pelajaran sosiologi 

diberikan pada tingkat pendidikan dasar sebagai bagian integral dari IPS, 

pada tingkat pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran 

sendiri (BSNP, 2006a:1). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud pembelajaran sosiologi adalah 

seperangkat sistem belajar sosiologi yang dilakukan oleh Guru Sosiologi 

di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang. 

3. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Rintisan SMA 

Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) adalah SMA nasional yang telah 

memenuhi SNP, menerapkan sistem kredit semester dan dalam proses 

menuju SMA bertaraf internasional (Depdiknas, 2009:10). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan RSBI adalah SMA 

Negeri 1 Ungaran yang telah memenuhi SNP, menerapkan sistem kredit 

semester dan dalam proses menuju SMA bertaraf internasional. 
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4. Sekolah Kategori Mandiri 

Sekolah Kategori Mandiri merupakan sekolah yang telah 

memenuhi SNP, mampu menerapkan dan mengelola pembelajaran dengan 

sistem SKS (Depdiknas, 2009:10). 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan SKM adalah SMA 

Negeri 14 Semarang yang telah memenuhi SNP, mampu menerapkan dan 

mengelola pembelajaran dengan sistem SKS. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

Penelitian yang dilakukan Ardi (2010) dalam tesis berjudul 

“Implementasi pembelajaran rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) 

pada SDN No 55 Kota Bima”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran di RSBI tetap menggunakan kurikulum nasional 

(KTSP) namun ada pengembangan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar SDN No 55 Kota Bima masih 

menggunakan bahasa Indonesia untuk kelas I sampai kelas III dan mulai kelas 

IV sampai kelas VI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

walaupun belum sepenuhnya maksimal. Selain itu dalam penggunaan media 

pembelajaran hanya sebagian guru saja yang bisa menggunakannya 

disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia guru.  

Keunggulan SDN No 55 Kota Bima terletak pada prestasi siswa baik 

prestasi akademik maupun prestasi non akademik yang diperoleh melalui 

kegiatan-kegiatan baik di tingkat kota maupun propinsi. Selain itu keunggulan 

juga terletak pada sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk kegiatan 

belajar mengajar. Kendala yang dihadapi oleh SDN No 55 Kota Bima adalah 

masih terbatasnya sumber daya manusia guru dan murid baik dalam 

komunikasi bahasa Inggris maupun dalam penggunaan media pembelajaran. 

Selain itu faktor dana yang sangat menghambat kegiatan belajar mengajar. 

12 
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Hasil penelitian Anis Suryaningsih (2010) dengan skripsi berjudul 

“Interaksi Sosial Antara Siswa Kelas RSBI dan Kelas Regular (Studi di Kelas 

XI IPS SMA Kesatrian 1 Semarang)” menyatakan bahwa di SMA Kesatrian 1 

Semarang terdapat dua kelas yaitu RSBI dan kelas regular dimana keduanya 

memiliki latar belakang proses pendidikan yang berbeda. Siswa kelas RSBI 

lebih diarahkan untuk menjadi siswa yang mempunyai standar internasional, 

sedangkan siswa kelas regular tidak. Latar belakang proses pengajaran yang 

berbeda tersebut berimbas pada perbedaan fasilitas. Kelas RSBI mempunyai 

fasilitas yang lengkap dibanding kelas regular, yaitu AC dan LCD proyektor di 

setiap ruang kelas, kapasitas kelas dengan sedikit siswa sehingga kondusif 

untuk belajar mengajar, proses pembelajaran mata pelajaran tertentu 

menggunakan bahasa Inggris, dan setiap siswa RSBI mendapat pinjaman 

laptop dari sekolah. Lain dengan siswa kelas regular yang hanya mendapat 

fasilitas AC dan LCD proyektor di setiap ruang kelas, siswa kelas regular tidak 

dituntut menjadi siswa yang memiliki standar internasional. 

Hasil penelitian yang dilakukan Anis (2010) menunjukkan bahwa 

siswa kelas RSBI lebih intensif berinteraksi dengan teman satu kelasnya (in-

group) karena adanya fasilitas kelas yang lengkap, sedangkan kelas regular 

lebih bisa membaur baik dengan in-group ataupun out-group (kelas lain). Dari 

interaksi yang terjadi antarsiswa kelas RSBI dan regular muncul dua bentuk 

intraksi yaitu interaksi asosiatif yang berupa kerjasama antarsiswa dalam 

acara-acara sekolah, dan interaksi disosiatif yang berupa persaingan dalam 

bidang akademik. Faktor pendukung interaksi adalah kesamaan tenaga 
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pendidik yang mengampu mata pelajaran, serta rasa solidaritas yang terjalin 

kuat sehingga antarsiswa membaur tanpa membawa perbedaan status. Faktor 

penghambat adalah adanya perbedaan fasilitas antara kelas RSBI dan regular, 

serta perbedaan paradigma antar individu dalam memandang suatu hal. 

Dijelaskan juga oleh Dyah Wahyu Ika Ratmawati (2010) dalam skripsi 

dengan judul “Strategi Pembelajaran Matematika Siswa Kelas XI SMA RSBI 

Assalaam Sukoharjo Tahun Ajaran 2009-2010” menjelaskan bahwa strategi 

pembelajaran Matematika meliputi tiga aspek yaitu perencanaan 

pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan evaluasi. Pada aspek 

perencanaan pembelajarannya bersifat komprehensif, sistematis, kontekstual, 

dan metodologis. Pada pengelolaan pembelajaran memiliki prinsip interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan motivasi. Evaluasi pembelajaran 

melalui ulangan harian dan tugas mandiri maupun kelompok. Interaksi 

pembelajaran Matematika baik antara interaksi guru dengan siswa maupun 

siswa dengan siswa lainnya dapat terjalin dengan baik. Peran guru sebagai 

informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, 

mediator, dan evaluator dapat tercapai dengan baik dan terjadi hubungan 

timbal balik sangat berfungsi dengan baik. Kegiatan yang ada menciptakan 

interaksi yang baik pula antara siswa dengan siswa yang terjadi di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Kerjasama antar siswa dalam kelas terjadi ketika ada 

salah satu siswa yang sulit dalam menguasai materi, maka teman yang lain 

membantu teman tersebut untuk memahami sehingga menciptakan semangat 

dalam pembelajaran. 
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Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, karena jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ardi, lokasi penelitian yang dilakukan peneliti mencakup dua sekolah. 

Penelitian yang dilakukan Ardi mencakup semua mata pelajaran di SDN No 

55 Kota Bima, sedangkan penelitian peneliti hanya sebatas pada mata 

pelajaran sosiologi di dua Sekolah Menengah Atas. Sasaran penelitian yang 

dilakukan Ardi adalah kelas I sampai VI Sekolah Dasar, peneliti hanya 

melakukan penelitian pada kelas X Sekolah Menengah Atas. 

Penelitian yang dilakukan Anis Suryaningsih memang 

membandingkan kelas RSBI dan kelas Reguler, namun fokus penelitiannya 

adalah interaksi sosial siswa di dua kelas tersebut. Penelitian peneliti juga 

mencoba mendeskripsikan, membandingkan, serta mencari perbedaan antara 

RSBI dan SKM, namun fokusnya adalah pembelajaran sosiologi di RSBI dan 

SKM. Dyah melakukan penelitian terhadap RSBI, namun itu dilakukan pada 

satu sekolah, peneliti melakukan penelitian terhadap dua sekolah, sekolah 

berkategori RSBI dan SKM. Dari dua sekolah itu akan dicari perbedaannya 

dalam hal pembelajaran sosiologi. 
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B. Landasan Teori 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Briggs pembelajaran adalah seperangkat sistem 

belajar yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si 

belajar itu memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya 

dengan lingkungan (Sugandi, 2006:9-10). Pembelajaran sosiologi 

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman 

fenomena sehari-hari. Materi pelajaran mencakup konsep-konsep 

dasar, pendekatan, metode, dan teknik analisis dalam pengkajian 

berbagai fenomena dan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan 

nyata di masyarakat. Mata pelajaran sosiologi diberikan pada tingkat 

pendidikan dasar sebagai bagian integral dari IPS, pada tingkat 

pendidikan menengah diberikan sebagai mata pelajaran sendiri (BSNP, 

2006a:1). 

b. Tujuan Pembelajaran 

Ada dua istilah terkait pembelajaran yang disesuaikan dengan 

implementasinya di lapangan, yaitu tujuan pembelajaran umum (TPU) 

dan tujuan pembelajaran khusus (TPK). TPU adalah tujuan yang 

hendak dicapai oleh suatu kesatuan kegiatan pembelajaran (Hasan, 

Hamid dalam Sugandi). TPU baru mengemukakan secara umum 

(belum begitu terinci) apa yang diharapkan dicapai dari subyek belajar 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan TPK sudah 
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secara spesifik mengemukakan secara rinci biasanya berupa pesan-

pesan pembelajaran yang menjadi indikator kemampuan hasil belajar 

yang dirumuskan dalam TPU. 

Selain itu ranah tujuan pembelajaran mencakup tiga aspek, 

yaitu tujuan pembelajaran ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

1) Tujuan Pembelajaran Ranah Kognitif dari BS Bloom 

Ranah kognitif ini memiliki enam taksonomi keterampilan 

intelektual, yaitu: a) Pengetahuan: mengingat, menghafal; b) 

Pemahaman: menerjemahkan, mengintreprestasikan, menyim-

pulkan; c) Penerapan: menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur 

untuk memecahkan masalah; d) Analisis: memecahkan konsep 

menjadi bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian-bagian; 

e) Sintesis: menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan; 

f) Evaluasi: membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan 

sebagainya dengan standar tertentu. 

2) Tujuan Pembelajaran Ranah Afektif dari Krathwohl 

Ranah afektif ini memiliki lima taksonomi, yaitu: a) 

Pengenalan: ingin menerima, sadar akan suatu situasi, obyek, 

fenomena; b) Pemberian respon: aktif dan berpartisipasi; c) 

Penghargaan nilai: menerima nilai-nilai, setia kepada nilai, 

memegang teguh nilai-nilai; d) Pengorganisasian: menghubungkan 

nilai-nilai dengan yang telah dipegangnya; e) Pengamalan: 

internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. 
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3) Tujuan Pembelajaran Ranah Psikomotor Sympson 

Ranah psikomotor ini memiliki lima taksonomi, yaitu: a) 

Peniruan: meniru gerak yang telah diamati; b) Penggunaan: 

menggunakan konsep untuk melakukan gerak; c) Ketepatan: 

melakukan gerak dengan teliti dan benar; d) Perangkaian: 

merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan; e) 

Naturalisasi: melakukan gerak secara wajar dan efisien. 

c. Komponen Pembelajaran 

1) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan yang secara eksplisit diupayalan pencapaiannya 

melalui kegiatan pembelajaran adalah “instructional effect” 

biasanya itu berupa pengetahuan dan keterampilan atau sikap yang 

dirumuskan secara eksplisit dalam TPK. 

2) Subyek Belajar 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan 

komponen utama karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. 

Sebagai subyek karena siswa adalah individu yang melakukan 

proses belajar-mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada 

diri subyek belajar. 

3) Materi Pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam 

proses pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna 
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dan bentuk dalam kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran 

yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan 

dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap 

intensitas proses pembelajaran. 

4) Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

5) Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu 

penyampaian pesan pembelajaran. 

6) Penunjang Pembelajaran 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem 

pembelajaran adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, 

bahan pelajaran, dan semacamnya. Komponen penunjang berfungsi 

memperlancar, melengkapi, dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran (Sugandi, 2006:22-30). 

d. Tahapan Pembelajaran 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Secara implisit dalam pembelajaran terdapat kegiatan 

memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan 
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pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran 

yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari 

perencanaan pembelajaran (Uno, 2007:2). Perencanaan 

pembelajaran ini diimplementasikan dalam bentuk Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau nama lainnya adalah 

Rencana Kegiatan Pembelajaran (RKP). Rencana Kegiatan 

Pembelajaran adalah seperangkat tulisan yang berisi rencana 

pembelajaran dan praktikum dari tenaga pengajar atau dosen dalam 

memberikan pelajaran, kuliah dan/atau praktikum (Uno, 

2007:112). 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu proses saling 

mempengaruhi antara guru dan siswa. Diantara keduanya terdapat 

hubungan atau komunikasi interaksi. Guru mengajar di satu pihak 

dan siswa belajar di lain pihak. Keduanya menunjukkan aktivitas 

yang seimbang, hanya berbeda peranannya saja (Hamalik, 

2007:54). 

3) Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk menentukan 

nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran 

hasil belajar. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu 

kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut 
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kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau 

simbol (Dimyati dan Mudjiono, 2006:200). 

2. Konsep Pola Pembelajaran 

Konsep Pola Pembelajaran yang digunakan untuk menganalisis 

hasil penelitian ini adalah Pola Prosedur Pengembangan Sistem 

Instruksional (PPSI). Pola PPSI dikembangkan oleh Badan Pengembangan 

Pendidikan (BPP) Depdikbud.  

Pola PPSI tampak hanya terbatas untuk sistem pengajaran pada 

suatu topik atau pokok pelajaran tertentu, ini dimaksudkan bagi tugas 

mengajar guru sehari-hari di kelas, sehingga diharapkan guru dapat 

mengatasi persoalan-persoalan di kelas, sehingga diharapkan guru dapat 

mengatasi persoalan-persoalan dalam mengajarkan suatu topik pelajaran, 

khususnya mengenai: 

a. Tujuan yang ingin dicapai 

b. Materi apa yang sesuai untuk pencapaian tujuan 

c. Metode atau alat dan sumber mana yang diperlukan 

d. Bagaimana prosedur evaluasinya. 

Ada lima langkah pokok untuk menyusun desain pembelajaran 

menurut konsep PPSI yang mesti diperhatikan guru sebelum mengajar. 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus (TPK) dengan beranjak dari 

tujuan pembelajaran umum (TPU) yang sudah ada dalam GBPP. TPU 

dan TPK ini biasanya pada setiap topik atau pokok bahasannya hanya 

satu. 
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b. Setelah guru merumuskan TPK/TIK menurut kriteria yang benar, guru 

diharuskan segera mengontrol rumusan TKP/TIK nya apakah sudah 

benar kriteria perumusannya (bersifat operasional, spesifik, tidak bisa 

disalahtafsirkan, hanya berbentuk satu kemampuan setiap TIK, dapat 

diukur), yaitu dengan jalan mengembangkan alat evaluasi, baik 

mengenai prosedur, jenis, dan bentuk evaluasinya. Dalam 

pelaksanaannya evaluasi merupakan langkah terakhir dari kegiatan 

pengajaran tetapi perumusannya harus dilakukan sesuai rumusan TKP 

yang dibuat, ini dimaksudkan agar segera mengetahui baik tidaknya, 

sesat tidaknya rumusan TKP. 

c. Menetapkan kegiatan pengajaran (belajar mengajar) apa yang harus 

dilakukan peserta didik untuk mencapai rumusan TKP yang sudah 

disusun, kemampuan apa yang harus dihasilkan dalam kegiatan 

belajar, apa yang mesti diperankan guru dalam keterlibatannya dalam 

pengajaran. Dalam langkah ini hendaknya juga diperhatikan tentang 

kegiatan yang tidak diperlukan lagi karena sudah dikuasai peserta 

didik, yaitu dengan mengadakan Input Competence Test (Suatu tes 

tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik sehubungan dengan 

kegiatan pengajaran yang ditempuh). 

d. Merancang program kegiatan yang meliputi; materi yang akan 

diajarkan, metode, alat, sumber, dan jadwal/waktu pelaksanaan 

pengajaran berapa jam pertemuan. 
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e. Pelaksanaan program itu sendiri melalui empat sub langkah 

pelaksanaan; pre test (instrumennya sebagai yang dirumuskan langkah 

kedua, pre test oleh guru jarang dilaksanakan kecuali mereka calon 

guru atau praktikan. Hal ini terjadi sebab para guru sudah terbiasa 

menghadapi peserta didiknya). Kemudian, pelaksanaan pengajaran 

atau penyajian materi pelajaran. Yang ketiga adalah mengadakan 

evaluasi/post test, (baik pre test maupun post test supaya lebih efisien, 

cukup dilaksanakan pada setiap akhir topik/pokok bahasan). Antara 

instrumen pre test dan pos test hendaknya sama tetapi keduanya 

memiliki fungsi yang berbeda. Pre test berfungsi menjajaki 

kemampuan yang akan diajarkan sedang post test berfungsi mengukur 

atau mengetahui taraf penguasaan materi yang telah dipelajari. Hasil 

dari keduanya hendaknya dibandingkan, apakah terdapat kemajuan dan 

keberhasilan bagi peserta didik setelah mengikuti proses kegiatan 

pengajaran (Rohani, 2004:85-87). 
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Lima tahap penyusunan Pola Pembelajaran dapat divisualisasikan 

dalam gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Pola Pembelajaran (Rohani, 2004:85). 

 

3. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

a. Pengertian RSBI 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Rintisan 

SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) adalah SMA nasional yang 

telah memenuhi SNP, menerapkan sistem kredit semester dan dalam 

proses menuju SMA bertaraf internasional (Depdiknas, 2009:10). 

b. Kriteria RSBI 

1) Sekolah menengah atas negeri atau swasta yang telah memenuhi 

SNP dan terakreditasi A. 

Tujuan Pembelajaran Umum 

Tujuan Pembelajaran Khusus 

 
Materi Pembelajaran 

Evaluasi 

Kegiatan Pengajaran 

Metode Mengajar 

Alat/Sumber (Bahan) 

Feed Back 
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2) Kepala sekolah memenuhi SNP, berkompeten dalam pengelolaan 

manajemen mutu pendidikan, serta mampu mengoperasikan 

komputer, dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 

3) Memiliki tenaga pengajar fisika, kimia, biologi, matematika, dan 

mata pelajaran lainnya yang berkompeten dalam menggunakan ICT 

dan pengantar bahasa Inggris. 

4) Tersedia sarana dan prasarana yang memenuhi standar untuk 

menunjang proses pembelajaran bertaraf internasional antara lain: 

a) Memiliki tiga laboratorium IPA (fisika, kimia, biologi) 

b) Memiliki perpustakaan yang memadai 

c) Memiliki laboratorium komputer 

d) Tersedia akses internet 

e) Memiliki web sekolah 

f) Memiliki kultur sekolah yang kondusif (bersih, bebas asap 

rokok, bebas kekerasan, indah, dan rindang) 

5) Memiliki dana yang cukup untuk membiayai pengembangan 

program RSBI. 

6) Penyelenggaraan sekolah dalam satu shift (tidak double shift). 

7) Jumlah rombongan belajar pada satu satuan pendidikan minimal 

sembilan atau setara dengan 288 siswa. 

8) Memiliki lahan minimal 10.000 m
2
. 

9) Memiliki akses jalan masuk yang mudah dilalui oleh kendaraan 

roda empat. 
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c. Pelaksanaan Pembelajaran pada RSBI 

Proses pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

dan menantang sehingga dapat memotivasi siswa untuk berpartisapasi 

aktif. Proses pembelajaran memberikan ruang yang cukup untuk 

peserta didik agar memiliki akhlak mulia, budi pekerti luhur, 

kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa enterpreneurship, jiwa 

patriot, jiwa inovator, prakarsa, kreativitas, kemandirian berdasarkan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik maupun psikologisnya secara 

optimal yang terintegrasi pada keseluruhan kegiatan pembelajaran. 

Pendidik harus dapat mengembangkan proses pembelajaran 

yang membangun pengalaman belajar siswa melalui kegiatan 

eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi yang efektif dan efisien. 

Mutu proses pembelajaran ditingkatkan dengan menerapkan 

model-model pembelajaran yang secara nyata telah berhasil diterapkan 

dengan baik pada sekolah unggul dari negara maju (seperti: penerapan 

standar belajar, standar mengajar, persiapan pembelajaran, penentuan 

indikator hasil belajar, pemilihan bahan ajar, strategi pembelajaran, 

pengelolaan kelas, pemilihan alat peraga pembelajaran, dan pemilihan 

sumber belajar). Mutu pembelajaran ditingkatkan dengan dukungan 

penerapan TIK pada semua mata pelajaran serta menggunakan bahasa 

Inggris untuk kelompok sains dan matematika di jurusan IPA 

(Depdiknas, 2009:24-25). 
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d. Pelaksanaan Penilaian pada RSBI 

Sekolah perlu mengembangkan instrument penilaian autentik 

yaitu penilaian yang diperoleh dari proses pembelajaran yang 

mengukur tiga ranah penilaian, yaitu kognitif, psikomotorik, dan 

afektif, termasuk penilaian portofolio. Hasil belajar siswa dapat diukur 

melalui ujian sekolah, ujian nasional, dan ujian internasional, yang 

diperkaya dengan model penilaian sekolah unggul dari negara maju 

yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan. Ujian 

sekolah dan ujian nasional bersifat wajib. Ujian internasional bersifat 

pilihan, karena memerlukan dukungan dana dari orang tua atau 

stakeholders, namun sekolah harus berupaya memfasilitasi siswa yang 

ingin menngikuti ujian internasional tersebut untuk mendapatkan 

sertifikat internasional. 

Kriteria penilaian pada SMA RSBI diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Guru menggunakan istrumen evaluasi aspek kognitif dengan 

tingkat validitas soal yang terukur. 

2) Guru menggunakan istrumen evaluasi afektif secara proporsional. 

3) Guru menggunakan istrumen evaluasi psikomotor secara 

proporsional. 

4) Sekolah memiliki model yang mengintegrasikan sistem penilaian 

dalam ketiga ranah sebagai ukuran efektivitas kinerja belajar siswa. 

5) Guru memiliki dokumen hasil penilaian proses. 
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6) Guru menggunakan sistem pengolahan hasil penilaian proses 

dalam mengukur efektivitas kinerja belajar. 

7) Sekolah menetapkan standar dalam pengelolaan data portofolio 

siswa. 

8) Sekolah melakukan kerja sama dengan lembaga atau institusi 

internasional dalam melaksanakan pengujian siswa agar 

memperoleh sertifikat internasional. 

9) Guru menggunakan soal olimpiade untuk melakukan pengujian 

tingkat kesiapan daya kompetensi siswa dalam menghadapi 

olimpiade. 

4. Organization for Economic Co-operation and Development 

Organization for Economic Co-operation and Development atau 

OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh 

negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar 

bebas. Berawal tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerjasama 

Ekonomi Eropa (OEEC-Organisation for European Economic Co-

operation), dipimpin oleh Robert Marjolin dari Perancis. OECC memiliki 

tujuan untuk membantu menjalankan Marshall Plan, untuk rekonstruksi 

Eropa setelah Perang Dunia II. Kemudian, keanggotaannya merambah 

negara-negara non-Eropa. Tahun 1961, OECC diubah menjadi OECD oleh 

Konvensi tentang Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan 

Ekonomi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokrasi_perwakilan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/1948
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Marjolin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan
http://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II
http://id.wikipedia.org/wiki/1961
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_tentang_Organisasi_untuk_Kerjasama_dan_Pengembangan_Ekonomi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konvensi_tentang_Organisasi_untuk_Kerjasama_dan_Pengembangan_Ekonomi&action=edit&redlink=1
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Kerangka kerja OECD mencakup bidang ekonomi, pembangunan, 

pemerintahan, pelestarian lingkungan, pemerintahan, kemasyarakatan, 

keuangan dan pendidikan. Komitmen pada bidang pendidikan dinyatakan 

dalam misi OECD, bahwa “we compare how different countries’school 

systems are readying their young people for modern life”. Organisasi ini 

membandingkan sistem pendidikan suatu negara dalam menyiapkan 

generasi muda untuk menghadapi kehidupan modern. 

Kebijakan OECD untuk bidang pendidikan termuat dalam 

International Standard Classification of Edication (ISCED). Dijelaskan 

bahwa tujuan ISCED adalah: 

“The purpose of ISCED is to provide an integrated and consistent 

statistical framework for the collection and reporting of 

internationally comparable education statistics”(OECD, 1999:11). 

 

Komitmen OECD untuk mengembangkan dunia pendidikan 

semakin nyata dengan ditetapkannya kriteria jenjang pendidikan, salah 

satu diantaranya untuk pendidikan menengah. Kriteria untuk sekolah 

menengah diantaranya: 

a. Definisi dan Kriteria Tingkatan 

Sekolah menengah merupakan lanjutan dari sekolah dasar, 

pembelajaran memfokuskan pada subyek belajar, guru berperan 

sebagai konduktor atas fakta di lapangan. sekolah menengah bisa 

berupa “terminal” (sekolah yang menyiapkan peserta didik untuk 

dunia kerja), atau “preparatory” (sekolah yang menyiapkan peserta 

didik untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi). 
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b. Syarat Peserta Didik 

Input sekolah menengah secara khusus diwajibkan telah selesai 

pendidikan dasar atau yang setaraf, ini dibuktikan dengan kompetensi 

menguasai isi ISCED meliputi pendidikan dasar dan pengalaman 

hidup. 

c. Orientasi Program 

Program pada sekolah menengah dapat juga dikategorikan 

berdasarkan gelar dimana program yang secara spesifik berorientasi 

pada kelas khusus pekerjaan atau perdagangan dan kepemimpinan 

untuk relevansi dengan pasar tenaga kerja. Program tersebut 

diantaranya: 

1) Tipe 1 (General) adalah pendidikan yang tidak dirancang secara 

tegas untuk menyiapkan peserta didik untuk kelas khusus 

pekerjaan atau perdagangan atau untuk memasuki sekolah kejuruan 

atau program pendidikan teknik. Kurang lebih 25% program berisi 

kejuruan atau teknik. 

2) Tipe 2 (Pre-Vocational atau Pre-Technical) adalah pendidikan 

yang utamanya dirancang untuk mengenalkan peserta didik pada 

dunia kerja dan menyiapkan mereka untuk memasuki program 

kejuruan dan teknik. 

3) Tipe 3 (Vocational atau Technical) adalah pendidikan yang 

menyiapkan peserta didik untuk mengatur masukan, tanpa 

pelatihan selanjutnya, menjadi pekerjaan khusus. Kesuksesan 
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program ini ditandai dengan kualifikasi jurusan yang relevan 

dengan pasar tenaga kerja (OECD, 1999:33-34). 

ISCED tidak mengatur bagaimana pembelajaran dilaksanakan 

di dalam kelas secara spesifik. ISCED hanya memaparkan standar 

jenjang pendidikan yang harus diselenggarakan pada sistem 

pendidikan negara anggota OECD. Pelaksanaan pembelajaran di kelas 

merupakan otonomi tiap negara, pelaksanaannya menyesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik. 

5. Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

a. Pengertian SKM 

Sekolah Kategori Mandiri merupakan sekolah yang telah 

memenuhi SNP, mampu menerapkan dan mengelola pembelajaran 

dengan sistem SKS (Depdiknas, 2009:10). 

b. Kriteria SKM 

1) Dukungan Internal, yang meliputi:  

a) Kinerja Sekolah indikator terakreditasi A, rata-rata nilai UN tiga 

tahun terakhir minimum 7,00, persentase kelulusan UN ≥ 90 % 

untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir > daya 

tampung, prestasi akademik dan non akademik yang diraih, 

melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa per 

kelas maksimal 32 orang, ada pertemuan rutin pimpinan dengan 

guru, ada pertemuan rutin sekolah dengan orang tua.  
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b) Kurikulum, dengan indikator memiliki kurikulum Sekolah 

Kategori Mandiri, beban studi dinyatakan dengan satuan kredit 

semester, mata pelajaran yang ditawarkan ada yang wajib dan 

pilihan, panduan/dokumen penyelenggaraan, memiliki pedoman 

pembelajaran, memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran 

sesuai dengan potensi dan minat, memiliki panduan menjajagi 

potensi peserta didik dan memiliki pedoman penilaian.  

c) Kesiapan sekolah, dengan indikator Sekolah menyatakan 

bersedia melaksanakan Sistem Kredit Semester, Persentase guru 

yang menyatakan ingin melaksanakan SKS ≥ 90%, Pernyataan 

staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, 

kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan 

komputer.  

d) Sumber Daya Manusia, dengan indikator persentase guru 

memenuhi kualifikasi akademik ≥ 75%, relevansi guru setiap 

mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90 %), rasio 

guru dan siswa, jumlah tenaga administrasi akademik memadai, 

tersedia guru bimbingan konseling/karir.  

e) Fasilitas di sekolah, dengan indikator memiliki ruang kepala 

sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang 

bimbingan, ruang Unit Kesehatan, tempat olah raga, tempat 

ibadah, lapangan bermain, komputer untuk administrasi, 

memiliki laboratorium: bahasa, teknologi informasi/komputer, 
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fisika, kimia, biologi, multimedia, IPS, perpustakaan yang 

memiliki koleksi buku setiap mata pelajaran, memberikan 

layananan bimbingan konseling/karir. 

2) Dukungan Eksternal untuk menyelenggarakan SKM/SSN berasal 

dari dukungan komite sekolah, orang tua peserta didik, dukungan 

dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dukungan dari tenaga 

pendamping pelaksanaan SKS. 

c. Pelaksanaan Pembelajaran pada SKM 

Pelaksanaan pembelajaran pada SKM/SSN tidak hanya 

ditekankan pada pencapaian aspek intelektual saja, melainkan dalam 

pembelajaran perlu diciptakan kegiatan dan suasana belajar yang 

memungkinkan berkembangnya semua dimensi dalam pendidikan, 

seperti: watak, kepribadian, intelektual, emosional, dan sosial. 

Sehingga diharapkan tercapai kemajuan dan perkembangan yang 

seimbang antara semua dimensi tersebut. 

Strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai dimensi di 

atas, adalah strategi pembelajaran yang terfokus pada belajar 

bagaimana seharusnya belajar (Zamroni dalam Sundiawan, 2008). 

Strategi ini harus menekankan pada perkembangan kemampuan 

intelektual tinggi, memiliki kepekaan (sensitif) terhadap kemajuan 

belajar dari tingkat konseptual rendah ke tingkat intelektual tinggi. 

Untuk itu metode pembelajaran yang paling sesuai antara lain metode 

pembelajaran induktif, divergen, dan berpikir evaluatif. Pembelajaran 
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model hafalan pada pembelajaran program siswa yang memiliki 

kemampuan lebih sejauh mungkin dicegah dengan memberikan 

tekanan pada teknik yang berorientasi pada penemuan (discovery 

oriented) dan pendekatan induktif. 

Dari pemaparan di atas sesungguhnya pembelajaran yang 

terjadi merupakan impelementasi dari model Dick dan Carey dimana 

peran guru atau tugas utama guru adalah sebagai perancang 

pembelajaran, dengan peranan tambahan sebagai pelaksana dan penilai 

kegiatan belajar mengajar (Riyanto dalam Sundiawan, 2008). Dengan 

kata lain strategi belajar mengajar yang diterapkan pada SKM/SSN 

bukan hanya menekankan pada aspek intelektual saja melainkan juga 

pada proses kreatif dan berfikir tinggi dalam bentuk strategi belajar 

yang bervariasi yang harus diciptakan oleh guru secara kreatif. 

Menurut Arends (dalam Sundiawan, 2008) seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran harus menampilkan tiga aspek penting. 

Ketiga aspek ini adalah: 1) kepemimpinan; 2) pemberian instruksi 

melalui tatap muka dengan peserta didik; 3) bekerja dengan peserta 

didik, kolega, dan orang tua. Untuk membangun kelas dan sekolah 

sebagai organisasi belajar, ketiga aspek tersebut harus terpadu.  

Pada aspek kepemimpinan, banyak peran guru sama dengan 

peran pemimpin yang bekerja pada tipe organisasi lain. Pemimpin 

diharapkan mampu merencanakan, memotivasi, dan mengkoordinasi 

pekerjaan sehingga tiap individu dapat bekerja secara independen dan 
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membantu memformulasi serta menilai pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran guru harus 

merancang dan melakukan pekerjaan secara efisien, kreatif, tampil 

menarik, dan berwibawa sebagai seorang aktor di depan kelas, serta 

hasilnya harus memenuhi standar kualitas. 

Pada aspek pemberian instruksi, guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas melalui tatap muka menyampaikan informasi 

dan mengarahkan apa yang harus dilakukan peserta didik. Pada apsek 

ini hal yang perlu diperhatikan adalah unsur konsentrasi atau 

perhatian peserta didik terhadap uraian materi yang disampaikan guru. 

Pada umumnya perhatian penuh peserta didik berlangsung pada lima 

sampai sepuluh menit pertama, setelah itu perhatiannya akan turun. 

Untuk itu guru harus berusaha menjaga perhatian peserta didik, 

misalnya dengan memberi contoh penggunaan materi atau konsep 

yang diajarkan di lapangan.  

Pada aspek kerja sama, untuk mencapai hasil pembelajaran 

yang optimal guru harus melakukan kerjasama dengan peserta didik, 

kolega guru, dan orang tua. Masalah yang dihadapi guru dapat berupa 

masalah di kelas, atau masalah individu peserta didik. Masalah di 

kelas dapat didiskusikan dengan guru lain yang mengajar di kelas 

yang sama atau yang mengajar mata pelajaran sama di kelas lain. 

Masalah individu peserta didik dibicarakan dengan orang tua peserta 
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didik. Dengan demikian semua masalah yang terjadi di kelas dapat 

diselesaikan.  

Secara ringkas prinsip pembelajaran pada SKM/SSN adalah:  

1) Berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik belajar.  

2) Menggunakan berbagai metode yang memudahkan peserta didik 

belajar.  

3) Proses pembelajaran bersifat kontekstual. 

4) Interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi, menantang, dan 

dalam iklim yang kondusif. 

5) Menekankan pada kemampuan dan kemauan bertanya dari peserta 

didik. 

6) Dilakukan melalui kelompok belajar dan tutor sebaya. 

7) Mengalokasikan waktu sesuai dengan kemampuan belajar peserta 

didik. 

8) Melaksanakan program remedial dan pengayaan sesuai dengan 

hasil evaluasi formatif. 

d. Sistem Penilaian pada SKM 

Penilaian sangat dibutuhkan untuk mengukur tingkat 

kemampuan dalam mengikuti pembelajaran pada SKM/SSN, 

perkembangan intelektual maupun emosional peserta didik seperti 

kematangan psikologis, kegairahan, kejenuhan, dan sebagainya, 

dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:  
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1) Pencapaian kompetensi diukur melalui tes kinerja yang dilakukan 

secara menerus (continuous) menggunakan metode pengamatan, 

pemberian tugas, dan ujian tulis. 

2) Prestasi belajar dinilai dengan skala skor 0-100 yang dinyatakan 

dalam kategori A; B; C; D dan E dengan konversi bobot 4; 3; 2; 1 

dan 0. 

3) Peserta didik yang sudah memperoleh layanan khusus namun tetap 

belum mencapai skor (kompetensi) minimal pada mata pelajaran 

wajib harus mengambil ulang pada semester berikutnya, sedangkan 

untuk mata pelajaran pilihan boleh mengganti dengan pilihan lain 

pada semester berikutnya. 

4) Peserta didik dinyatakan lulus SMA bila telah menyelesaikan total 

kredit minimal sebesar 120 SKS dengan indeks prestasi kumulatif 

(IPK) minimal 2,00 dari IPK maksimal 4,00. 

5) Peserta didik yang memiliki IPK < 2,00 dari batas kelulusan 2,00 

harus mengulang beberapa mata pelajaran wajib dan/atau 

mengambil mata pelajaran pilihan lain pada semester berikutnya.  

6) Sekolah melaporkan kemajuan belajar setiap peserta didik tersebut 

kepada orang tua peserta didik sebelum diberikan kepada peserta 

didik yang bersangkutan. 

7) Orang tua dari peserta didik yang memiliki IP semester < 2,50 

diberitahu dan diundang ke sekolah untuk menyusun rencana 

pemecahannya. 
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C. Kerangka Berpikir 

Perkembangan dunia pendidikan Indonesia menunjukkan grafik yang 

secara bertahap mengalami peningkatan. Menanggapi tantangan global untuk 

bisa menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Pemerintah 

melakukan pembenahan sistem pendidikan nasional. Pencapaian kualitas 

pendidikan nasional selaras dengan kategori sekolah formal yang ada, yaitu: 

Sekolah Kategori Standar, Sekolah Kategori Mandiri (SKM), dan Sekolah 

Bertaraf Internasional (SBI). 

Sekolah-sekolah saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas layanan 

pendidikannya, Sekolah Kategori Standar sedang berupaya untuk melakukan 

tata kelola sekolah secara profesional untuk dapat menjadi SKM. Sekolah 

Kategori Mandiri terus berupaya memenuhi delapan unsur SNP agar dapat 

meningkat menjadi SBI. Ini semua bertujuan untuk menghasilkan sumber 

daya manusia Indonesia yang unggul dan mempunyai daya saing di tingkat 

internasional. 

Tahapan perkembangan pendidikan ini juga memerlukan kesiapan dari 

pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan kategori sekolah yang ditetapkan, lebih utamanya adalah guru. Guru 

harus mampu melaksanakan pola pembelajaran yang baik dalam upaya untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa, terlebih Guru di sekolah berkategori 

RSBI/SBI. Sekolah berkategori RSBI/SBI memiliki karakter khusus yang 

sangat berbeda dengan sekolah SKM. Guru harus memiliki kompetensi-

kompetensi khusus agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai standar 
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mutu RSBI/SBI. Guru di sekolah berkategori SKM juga perlu menyesuaikan 

dirinya dengan standar mutu SKM. Dua kategori sekolah tersebut akan 

memunculkan perbedaan antara implementasi pembelajaran di sekolah 

berkategori RSBI dan SKM. 

Secara singkat kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar 2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (dalam Moleong, 

2009:4). Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan terhadap 

permasalahan yang diangkat sekaligus digunakan sebagai penyederhanaan 

fenomena yang ditemukan saat penelitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 

14 Semarang. SMA Negeri 1 Ungaran beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 

42 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Ungaran Timur 50514 Kabupaten 

Semarang. SMA Negeri 14 Semarang beralamat di Kelurahan Panggung Lor 

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. 

Pemilihan lokasi di SMA Negeri 1 Ungaran didasarkan pada beberapa 

alasan yaitu di sekolah ini telah memiliki standar mutu Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional (RSBI) yang bersifat by school. Hal ini berarti standar 

mutu RSBI juga diterapkan pada seluruh mata pelajaran di sekolah, karena 

sebelumnya standar mutu RSBI hanya bersifat by programme (diterapkan 

40 
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hanya pada program studi MIPA). Sedangkan SMA Negeri 14 Semarang 

dipilih sebagai lokasi penelitian karena berkategori Mandiri atau Sekolah 

Kategori Mandiri yang masih dalam tahap pemenuhan delapan unsur SNP. 

Dengan demikian kedua sekolah telah mempersiapkan pendidik dan tenaga 

kependidikannya sebagai tenaga yang profesional sesuai dengan standar mutu 

sekolah bersangkutan.  

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi pembelajaran sosiologi kelas 

X pada RSBI dan SKM di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 

Semarang yang dilihat dari tiga hal, yaitu: 

a. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh Guru  

Sosiologi. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru Sosiologi. 

c. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh Guru Sosiologi. 

 

D. Sumber Data Penelitian 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti. Data ini dapat berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui 

wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam 

penelitiannya (Sarwono, 2006:209). Subyek dalam penelitian ini adalah 

Guru Sosiologi kelas X di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 
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Semarang. Melalui wawancara dapat diketahui bagaimana implementasi 

pembelajaran sosiologi kelas X pada RSBI dan SKM di SMA Negeri 1 

Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang. Dari dua sekolah tersebut, 

diketahui perbedaan implementasi pembelajaran sosiologi kelas X. 

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Guru Sosiologi kelas 

X. Kepala Sekolah dan peserta didik kelas X sebagai informan pendukung. 

Terkait dengan penelitian ini Guru Sosiologi kelas X telah memberikan 

keterangan-keterangan yang memadai mengenai RPP, komponen 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta 

didik sesuai dengan standar mutu sekolah masing-masing. Di SMA Negeri 

1 Ungaran rencana wawancara dengan Kepala Sekolah dilimpahkan 

kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Humas telah memberikan keterangan-keterangan yang memadai 

tentang implementasi pembelajaran sosiologi yang diselenggarakan oleh 

Guru Sosiologi kelas X berdasarkan hasil supervisi. Di SMA Negeri 14 

Semarang informasi dari Kepala Sekolah dilengkapi oleh Ketua Program 

SKM dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepala SMA Negeri 

14 Semarang telah memberikan keterangan-keterangan yang memadai 

tentang implementasi pembelajaran sosiologi yang diselenggarakan oleh 

Guru Sosiologi kelas X berdasarkan hasil supervisi. Peserta didik telah 

memberikan keterangan-keterangan yang memadai tentang pembelajaran 

sosiologi yang dilakukan oleh Guru Sosiologi sesuai dengan standar mutu 

RSBI dan SKM. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 

informan dilengkapi dengan data tambahan berupa sumber pustaka tertulis 

dari sekolah. Data ini dapat berupa data-data yang sudah tersedia dan 

dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau 

mendengarkan seperti dokumen, pengumuman, surat-surat, foto, dan lain-

lain (Sarwono, 2006:209-210). Dokumen tersebut berupa Buku Panduan 

Penyelenggaraan Program RSBI, Buku Model Penyelenggaraan SKM, 

dokumen silabus sosiologi, RPP sosiologi, profil SMA Negeri 1 Ungaran, 

profil SMA Negeri 14 Semarang, data evaluasi hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran sosiologi kelas X, jadwal pelajaran, data guru, data peserta 

didik kelas X, serta data sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Ungaran 

dan SMA Negeri 14 Semarang. 

Selain itu data yang peneliti kumpulan berupa foto. Untuk 

meningkatkan validitas hasil pengamatan diperlukan beberapa alat bantu, 

salah satu diantaranya adalah kamera. Kamera digunakan untuk membantu 

pengamat dalam merekam kejadian dalam bentuk gambar (Bungin, 

2010:119). Foto yang peneliti kumpulkan berupa potret lingkungan 

sekolah, sarana dan prasarana, dan situasi pelaksanaan pembelajaran di 

dalam kelas. 
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E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan 

dengan cara guru mengajar, siswa belajar, dan sebagainya (Sukmadinata, 

2009:220). Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena 

pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 

Semarang. Observasi bersifat non partisipatif. Data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode ini berupa dokumen RPP mata pelajaran sosiologi 

kelas X, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas X, 

dan dokumen evaluasi hasil belajar peserta didik kelas X. 

Observasi di SMA Negeri 1 Ungaran terkait dengan RPP dilakukan 

mulai tanggal 25 sampai 30 April 2011, observasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan dari tanggal 25 April sampai 7 Mei 2011, dan 

observasi terhadap evaluasi hasil belajar dilakukan dari tanggal 2 sampai 7 

Mei 2011. Observasi di SMA Negeri 14 Semarang terkait dengan RPP 

dilakukan mulai tanggal 26 sampai 30 April 2011, observasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dilakukan dari tanggal 26 April sampai 13 Mei 

2011, dan observasi terhadap evaluasi hasil belajar dilakukan dari tanggal 

11 sampai 13 Mei 2011. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2009:186). 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam dengan menggunakan alat bantu pedoman wawancara (berupa 

daftar pertanyaan) dan alat perekam suara (recorder). Wawancara 

digunakan untuk mengungkap data tentang manajemen yang dilakukan 

Guru Sosiologi dalam mengimplementasikan pembelajaran sosiologi di 

dalam kelas sesuai dengan standar mutu masing-masing, yakni RSBI dan 

SKM. Dari hasil penelitian ini akan diketahui perbedaan pembelajaran 

sosiologi kelas X di sekolah dengan standar mutu RSBI dan SKM. 

Wawancara ditujukan kepada Guru Sosiologi Kelas X SMA Negeri 

1 Ungaran yaitu Bapak Drs. Aris Guswandi, Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Humas SMA Negeri 1 Ungaran yakni Bapak Drs. Haryono, M.Pd. 

dan peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Ungaran yang terdiri dari kelas 

X.6 sampai dengan X.9. Peserta didik dipilih secara acak untuk 

diwawancarai, seluruhnya berjumlah delapan orang. Wawancara dengan 

Guru Sosiologi dilakukan dari tanggal 25 April sampai 17 Mei 2011, 

wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dilakukan pada 

tanggal 9 Mei 2011, dan wawancara dengan peserta didik dilakukan dari 

tanggal 25 April sampai 5 Mei 2011. 
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Wawancara juga ditujukan kepada Guru Sosiologi Kelas X SMA 

Negeri 14 Semarang yaitu Ibu Rosidah, S.H., Kepala SMA Negeri 14 

Semarang yakni Bapak Drs. Wagino Sunarto yang dilengkapi oleh Bapak 

Drs. Siswanto, M.Pd. selaku Ketua Program SKM dan Ibu Dra. Sri 

Supantini selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Wawancara 

juga dilakukan terhadap peserta didik kelas X SMA Negeri 14 Semarang 

yang terdiri dari kelas X.1 sampai dengan X.3. Peserta didik dipilih secara 

acak untuk diwawancarai, seluruhnya berjumlah delapan orang. 

Wawancara dengan Guru Sosiologi dilakukan dari tanggal 26 April sampai 

13 Mei 2011, wawancara dengan Kepala Sekolah, Ketua Program SKM 

dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dilakukan pada tanggal 27 

April 2011 dan wawancara dengan peserta didik dilakukan dari tanggal 26 

April sampai 11 Mei 2011. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya (Bungin, 

2010:122). Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan mengumpulkan dokumen, berupa Buku Panduan 

Penyelenggaraan Program RSBI, Buku Model Penyelenggaraan SKM, 

dokumen silabus sosiologi, RPP sosiologi, profil SMA Negeri 1 Ungaran, 

profil SMA Negeri 14 Semarang, data evaluasi hasil belajar peserta didik 

mata pelajaran sosiologi kelas X, jadwal pelajaran, data guru, data peserta 
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didik kelas X, serta data sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Ungaran 

dan SMA Negeri 14 Semarang beserta foto-foto yang terkait dengan 

penelitian. Pengumpulan data di SMA Negeri 1 Ungaran dilakukan dari 

tanggal 25 April sampai 5 Mei 2011. Sedangkan pengumpulan data di 

SMA Negeri 14 Semarang dilakukan mulai dari tanggal 26 April sampai 

14 Mei 2011. 

 

F. Validitas Data Penelitian 

Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi, khususnya triangulasi dengan sumber. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2009:330). Triangulasi tersebut 

digunakan untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber, alat, dan waktu yang berbeda. Validitas 

data dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan sebagai berikut. 

1. Membandingkan data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran sosiologi 

di kelas X dengan data hasil wawancara bersama Guru Sosiologi, Wakil 

Kepala Sekolah Bidang Humas, dan peserta didik SMA Negeri 1 Ungaran. 

Membandingkan data hasil observasi pelaksanaan pembelajaran sosiologi 

di kelas X dengan data hasil wawancara bersama Guru Sosiologi, Kepala 

Sekolah, Ketua Program SKM, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kurikulum serta peserta didik SMA Negeri 14 Semarang. 
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2. Membandingkan apa yang disampaikan Guru Sosiologi kelas X kepada 

peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan apa yang 

disampaikan Guru Sosiologi kepada peneliti saat wawancara. 

3. Membandingkan perspektif Guru Sosiologi kelas X dengan Wakil Kepala 

Sekolah Bidang Humas dan peserta didik kelas X terkait standar mutu 

RSBI di SMA Negeri 1 Ungaran. Membandingkan perspektif Guru 

Sosiologi kelas X dengan Kepala Sekolah, Ketua Program SKM, dan 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta peserta didik kelas X 

terkait standar mutu SKM di SMA Negeri 14 Semarang. 

4. Membandingkan data hasil wawancara bersama Guru Sosiologi kelas X di 

SMA Negeri 1 Ungaran dengan isi Buku Panduan Penyelenggaraan 

Program RSBI. Membandingkan data hasil wawancara bersama Guru 

Sosiologi kelas X di SMA Negeri 14 Semarang dengan isi Buku Model 

Penyelenggaraan SKM. Selain itu juga membandingkan data hasil 

wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 

Ungaran dengan isi Buku Panduan Penyelenggaraan Program RSBI, dan 

membandingkan data hasil wawancara bersama Kepala Sekolah, Ketua 

Program SKM, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA 

Negeri 14 Semarang dengan isi Buku Model Penyelenggaraan SKM. 
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G. Teknik Analisis Data Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen 

dalam Moleong, 2009:248). Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan 

diolah sehingga diperoleh keterangan yang bermakna, untuk selanjutnya 

dianalisis. Data tersebut diolah dengan menggunakan model interaksi dengan 

langkah-langkah: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) 

verifikasi/penarikan kesimpulan. 

Keempat komponen tersebut diatas saling interaktif, artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama yang dilakukan peneliti di 

lapangan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini, dan mengambil foto-

foto yang dapat merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. 

Data yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, sehingga perlu dilakukan 

reduksi data. Memilah-milah data yang benar-benar diperlukan dalam 

penelitian ini. Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan dalam 

pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tahap 

selanjutnya yakni penyajian data, penyajian data dilakukan secara sistematis 

untuk memudahkan pengkajian terhadap hasil penelitian ini. Ketika tiga tahap 
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ini telah dilaksanakan dengan baik, selanjutnya adalah melakukan 

verifikasi/menarik kesimpulan. 

 

H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

Tindakan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian 

diantaranya yaitu melakukan survey pendahuluan di SMA Negeri 1 

Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang, membuat proposal skripsi, 

instrumen penelitian dan surat izin penelitian yang ditujukan kepada 

kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 

(Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Semarang. Surat izin penelitian 

dilanjutkan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dan Kota 

Semarang. 

2. Tahap Penelitian 

Observasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA 

Negeri 14 Semarang adalah mengenai implementasi pembelajaran 

sosiologi Kelas X pada RSBI dan SKM. Selain itu, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Guru Sosiologi kelas X, peserta didik kelas 

X dan Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 

Semarang, kemudian melengkapi dan membandingkan kedua metode 

pengumpulan data tersebut dengan dokumen-dokumen dan foto-foto yang 

relevan. 
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3. Tahap Penyusunan Laporan 

Hasil penelitian disusun untuk dianalisis menggunakan teori yang 

relevan kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan, sehingga 

tersusun laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Sekolah 

1. SMA Negeri 1 Ungaran 

SMA Negeri 1 Ungaran secara administratif berada di Kelurahan 

Sidomulyo, Jalan Diponegoro Nomor 42 Kecamatan Ungaran Timur 

50514 Kabupaten Semarang. Sekolah ini merupakan sekolah Negeri 

dengan standar mutu Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Luas 

tanah sekitar 7.538 m
2
 dengan rincian luas bangunan 4.763 m

2
, luas 

halaman dan taman 850 m
2
, luas lapangan olah raga 575 m

2
, dan lain-lain 

seluas 1.350 m
2
. 

 

Gambar 3. SMA Negeri 1 Ungaran Tampak Depan 

 (Dokumentasi Pribadi) 

 

Dari gambar 3 terlihat potret SMA Negeri 1 Ungaran. Letak 

sekolah berada di sebelah jalan raya Semarang-Solo-Yogyakarta. Lokasi 

ini memudahkan akses peserta didik untuk menuju sekolah sekaligus 

52 



53 
 

 
 

memudahkan sekolah untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak 

terkait di sekitarnya. Fakta seputar SMA Negeri 1 Ungaran dipaparkan 

sebagai berikut. 

a. Sejarah Singkat Sekolah 

SMA Negeri 1 Ungaran berdiri ditandai dengan keluarnya SK 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 17 Juli 1965 dengan 

Nomor 96/SK/B/65-66 tentang Pendirian SMA Negeri Ungaran. 

Didirikan di Kota Ungaran karena menjadi Kota Kawedanan dan calon 

Ibu Kota Kabupaten Semarang. Pada awal berdiri, peserta didik 

berjumlah 111 orang dan menempati gedung Sekolah Rakyat Latihan 

(SRL) sebanyak empat kelas. Tahun 1968 gedung diberikan kepada 

SMA dengan lokasi Jalan Diponegoro 185 Ungaran, yang tepat 

bersebelahan dengan SD Sidomulyo. Perkembangan berikutnya, SD 

Sidomulyo dihibahkan kepada SMA sehingga area lebih luas. Pada 

tahun 1983 nama SMA Negeri Ungaran berubah menjadi SMA Negeri 

1 Ungaran, seiring dengan berdirinya SMA Negeri 2 Ungaran di 

wilayah kecamatan Ungaran. Adanya perubahan Kurikulum 1984 

menjadi Kurikulum 1994 sekolah berganti nama menjadi SMU Negeri 

1 Ungaran. Di era otonomi daerah sekolah berganti nama lagi menjadi 

SMA Negeri 1 Ungaran di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten 

Semarang. 

b. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi: ”Unggul dalam Prestasi, Luhur dalam Budaya” 
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a) Unggul dalam prestasi artinya senantiasa mencapai puncak 

prestasi dan unggul baik dalam segi akademik maupun non 

akademik. 

b) Luhur dalam budaya artinya menjunjung tinggi norma dan budi 

pekerti luhur yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa 

meliputi cipta, rasa, karsa, dan karya. 

2) Misi 

a) Mengutamakan pendidikan moral dan budi pekerti luhur 

(IMTAQ) dengan sikap disiplin yang tinggi sebagai dasar dari 

semua aspek pendidikan yang lain. 

b) Membimbing siswa untuk menggali dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan apresiasi seni dengan 

bertumpu pada etika moral dan budaya sendiri, sehingga 

menjadi dasar yang kuat untuk menempuh pendidikan lanjut di 

perguruan tinggi. 

c) Memberi bekal berbagai keterampilan praktis dan kecakapan 

hidup (life skill) yang bermanfaat dalam usaha mengembangkan 

jiwa wirausaha dan wiraswasta. 

d) Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

sistem informasi berbasis komputer (Computer Base 

Information System) sebagai sarana pendukung dari semua 

aspek pendidikan (sumber belajar) untuk menghadapi arus 
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informasi dan komunikasi yang tidak lagi terbatas oleh ruang 

dan waktu. 

e) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa 

asing yaitu bahasa Inggris, bahasa Perancis dan bahasa Jepang 

untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan 

mampu berkompetisi dalam menghadapi era global. 

c. Kondisi Fisik Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah 

SMA Negeri 1 Ungaran memiliki 29 ruang kelas, masing-

masing digunakan oleh kelas X sebanyak sembilan ruang, kelas XI 

sebanyak sembilan ruang, dan kelas XII sebanyak 11 ruang. SMA 

Negeri 1 Ungaran memiliki laboratorium bahasa, laboratorium IPS, 

laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan dua laboratorium kimia 

serta dua laboratorium komputer. Ruang Kepala Sekolah dan Wakil 

Kepala Sekolah dilengkapi dengan WC di tiap ruang tersebut. Terdapat 

juga WC untuk guru, pegawai, dan juga peserta didik di beberapa titik 

sekitar gedung sekolah. Sarana dan prasarana penunjang lainnya terdiri 

dari perpustakaan konvensional, ruang BK, mushala, ruang serbaguna, 

ruang guru, Ruang Pusat Belajar Guru (Teacher Research and 

Reference Center ’TRRC’), ruang TU, ruang multimedia, ruang agama, 

ruang penjaga, ruang UKS, ruang koperasi, ruang OSIS, ruang 

pramuka, pos jaga, lapangan upacara, lapangan olah raga, kantin, 

gudang, dan tempat parkir. 
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Gambar 4. Ruang Serbaguna SMA Negeri 1 Ungaran 

  (Dokumentasi Pribadi) 

 

Berdasarkan gambar 4 dapat dilihat ruang serbaguna yang 

biasanya dimanfaatkan untuk pertemuan komite sekolah dengan orang 

tua peserta didik, kegiatan seminar, dan kegiatan-kegiatan sekolah 

lainnya. 

 

Gambar 5. Ruang Hijau SMA Negeri 1 Ungaran 

      (Dokumentasi Pribadi) 

 

Dari gambar 5 dapat dilihat suasana sekolah yang sejuk, hijau, 

dan asri, walaupun berada di daerah yang ramai kendaraan karena 
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sekolah ini hanya berjarak 1 km dari pusat Kota Ungaran. Kondisi 

lingkungan sekolah cukup kondusif untuk kegiatan pembelajaran. 

SMA Negeri 1 Ungaran sangat mudah dijangkau dengan angkutan 

umum ataupun kendaraan pribadi, sehingga memudahkan peserta didik 

dan guru untuk menuju sekolah. 

d. Kurikulum Sekolah 

SMA Negeri 1 Ungaran merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI). Standar mutu RSBI ditetapkan sejak tahun 2007. 

Sekolah ini mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang telah tersusun dan dilaksanakan mulai tahun 2006/2007. 

Sekolah ini telah memiliki standar mutu RSBI yang bersifat by school. 

Hal ini berarti standar mutu RSBI juga diterapkan pada seluruh mata 

pelajaran di sekolah, karena sebelumnya standar mutu RSBI hanya 

bersifat by programme (diterapkan hanya pada program studi IPA). 

Dalam rangka mengembangkan KTSP, sekolah mengkaji kurikulum 

Internasional (Cambridge) dan kurikulum dari Sister School yaitu 

Handerson High School dari Singapura, Sekolah Hisammudin dari 

Malaysia, dan Refhan Tumer Lisesi Ayub High School dari Turki. 

Selain itu, SMA Negeri 1 Ungaran mempunyai program RSBI Propinsi 

untuk melakukan pertukaran guru dan pelajar (satu guru satu peserta 

didik) ke Australia. SMA Negeri 1 Ungaran juga memberangkatkan 

Kepala Sekolah dan Ketua Program RSBI SMA Negeri 1 Ungaran ke 

Cina. 
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e. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Ungaran berjumlah 61 

orang. Sebagian besar telah berstatus PNS, sejumlah 48 orang. Sisanya 

13 orang masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). 

Tingkat pendidikan guru sangat beragam, dari jumlah 

keseluruhan guru di SMA Negeri 1 Ungaran baru empat orang guru 

yang berlatar belakang pendidikan Strata Dua (S2). Sebanyak 54 guru 

berlatar belakang pendidikan Strata Satu (S1), dan tiga guru berlatar 

belakang pendidikan Diploma Tiga (D3), serta Kepala Sekolah yang 

berlatar belakang pendidikan Strata Satu (S1). 

Tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Ungaran  berjumlah 19 

orang, meliputi staf TU, laboran, dan penjaga sekolah. Jumlah Staf TU 

ada sepuluh orang. Laboran berjumlah satu orang, penjaga 

perpustakaan berjumlah dua orang, penjaga sekolah berjumlah lima 

orang, petugas instalasi berjumlah satu orang.  

Tenaga kependidikan memiliki latar belakang pendidikan yang 

beragam, diantaranya lulusan SMA berjumlah 14 orang, lulusan D3 

berjumlah dua orang, dan lulusan S1 berjumlah dua orang. Dari 19 

orang tenaga kependidikan itu dua orang sudah berstatus PNS dan 17 

orang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Penjelasan di atas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Guru 

Tetap 

Guru Tidak 

Tetap 

Tenaga 

Administrasi 
Jumlah 

SMA - - 14 14 

D1 - - 1 1 

D2 - - - - 

D3 2 1 2 5 

S1 43 12 2 57 

S2 4 - - 4 

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2010/2011  

 

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar guru 

memiliki latar belakang pendidikan S1. Guru yang berlatar belakang 

pendidikan pendidikan S2 masih sangat sedikit yakni empat orang 

guru. Dalam rangka meningkatkan kualitas guru, sekolah memberikan 

kesempatan kepada setiap guru untuk melanjutkan studinya. 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional mensyaratkan pendidik 

dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi unggulan untuk dapat 

menciptakan generasi dengan SDM yang unggul. Menyikapi hal ini, 

ada beberapa pelatihan yang diikuti oleh guru-guru SMA Negeri 1 

Ungaran. Pelatihan tersebut diantaranya pelatihan bahasa Inggris dan 

ICT. Pelatihan bahasa Inggris ditujukan untuk mengembangkan 

kemampuan berbahasa Inggris aktif serta penguasaan TOEFL dan 

TOEIC. Pelatihan TOEFL diselenggarakan oleh Word Pro, saat ini 

sedang berjalan proses pelatihan. Rencana akan diselenggarakan 

selama tiga bulan, dimulai pada bulan Februari minggu kedua. 

Pelatihan TOEIC diselenggarakan lembaga pendidikan bahasa Inggris 
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LIA. Dua program pelatihan tersebut didanai oleh APBN. Hasil dari 

kegiatan ini adalah sepertiga dari seluruh jumlah guru sudah 

menguasai bahasa Inggris secara aktif, dengan minimal skor TOEFL 

400 poin. 

Dalam rangka mendukung program pengembangan SDM guru, 

sekolah memberikan pelatihan ICT. Contohnya pelatihan pembuatan 

multimedia, pemanfaatan komputer untuk penilaian peserta didik dan 

pelatihan internet. 

Mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Ungaran diampu 

oleh Bapak Drs. Aris Guswandi lulusan Geografi IKIP Yogyakarta dan 

Bapak Drs. Errie Winarno, ME. lulusan Ekonomi. Bapak Aris dan 

Bapak Errie beradaptasi dengan mata pelajaran sosiologi melalui 

kegiatan MGMP yang diikuti, selain dengan mempelajari secara 

mandiri materi-materi sosiologi. Terkait dengan ditetapkannya SMA 

Negeri 1 Ungaran sebagai sekolah RSBI, Guru-guru mata pelajaran 

sosiologi bersama dengan guru-guru lain melakukan kunjungan ke luar 

negeri seperti ke Malaysia, Singapura, dan Australia. Tujuannya adalah 

untuk mengamati pendidikan yang diselenggarakan di negara-negara 

tersebut guna diadopsi dan diadaptasi bagi pendidikan di SMA Negeri 

1 Ungaran. 
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f. Kondisi Peserta Didik 

Sebagian besar peserta didik di SMA Negeri 1 Ungaran berasal 

dari Kota Ungaran. Kondisi peserta didik beragam, baik itu keragaman 

horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, peserta didik terdiri dari 

dua etnis yakni mayoritas etnis Jawa dan beberapa peserta didik etnis 

Cina. Dari total 900 peserta didik, sebanyak 808 orang beragama 

Islam, 42 orang beragama Kristen Protestan dan 50 orang beragama 

Kristen Katolik. Kondisi sosial ekonomi memunculkan keragaman 

vertikal, kondisi ekonomi orang tua peserta didik yang dikategorikan 

menengah dan sejahtera berjumlah 882 kepala keluarga dan sisanya 

sebanyak 18 kepala keluarga dikategorikan pra-sejahtera (miskin). 

Jumlah peserta didik aktif belajar di SMA Negeri 1 Ungaran 

Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 900 orang. Dengan rincian kelas X 

terdiri dari 287 orang, kelas XI terdiri dari 271 orang, dan kelas XII 

terdiri dari 342 orang. Masing-masing kelas terdiri dari beberapa 

jurusan dan rombongan belajar (rombel). Jumlah rombel dan jumlah 

peserta didik dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Data Jumlah Rombel dan Jumlah Peserta Didik  

No Program 
Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 

Rmbl Jmlh Rmbl Jmlh Rmbl Jmlh Rmbl Jmlh 

1. Umum 9 287 - - - - 9 287 

2. Bahasa - - 1 22 1 20 2 42 

3. IPA - - 5 159 6 191 11 350 

4. IPS - - 3 90 4 131 7 221 

 Jumlah 9 287 9 271 11 342 29 900 

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2010/2011 
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Tabel 2 menunjukkan bahwa di SMA Negeri 1 Ungaran 

terdapat tiga jurusan, yakni Bahasa, IPA, dan IPS. Di kelas X belum 

ada program penjurusan. Program penjurusan diterapkan pada kelas XI 

dan XII. Jurusan IPA merupakan jurusan yang paling banyak diminati, 

baik pada kelas XI maupun kelas XII. Dari tabel 2 juga dapat 

diperkirakan bahwa tiap kelas di SMA Negeri 1 Ungaran berisi sekitar 

31 sampai 32 peserta didik. Jumlah ini dikategorikan ideal untuk 

penyelenggaraan pembelajaran di kelas RSBI. Jumlah ideal ini 

ditentukan oleh komitmen SMA Negeri 1 Ungaran untuk menciptakan 

pembelajaran yang kondusif. Dari total pendaftar 667 calon peserta 

didik, SMA Negeri 1 Ungaran mematok rencana penerimaan peserta 

didik hanya 228 peserta didik. Banyaknya peminat tidak lantas 

membuat SMA Negeri 1 Ungaran melakukan penerimaan peserta didik 

dalam jumlah besar. 

Penerimaan peserta didik SMA Negeri 1 Ungaran tahun ajaran 

2010/2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Penerimaan Peserta Didik SMA Negeri 1 Ungaran 

No 
Rencana 

Penerimaan 

Pendaftar 

L P Jumlah 

1. 288 251 416 667 

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Berdasarkan tabel 3 terlihat SMA Negeri 1 Ungaran melakukan 

seleksi yang cukup ketat dalam penerimaan peserta didik baru. Rata-

rata nilai ujian nasional (UN) yang harus dimiliki oleh peserta didik 
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yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Ungaran minimal 33,12. Peserta 

didik yang telah terdaftar di SMA Negeri 1 Ungaran merupakan insan 

pilihan yang memiliki kompetensi unggul. Input yang unggul ini 

berbanding lurus dengan output SMA Negeri 1 Ungaran, hal ini 

terbukti dari jumlah lulusan UN yang mencapai angka 100% pada 

tahun 2010. Data ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Jumlah Peserta dan Lulusan UN SMA Negeri 1 Ungaran 

No 
Program 

Studi 

Peserta UN Lulusan UN 

L P Jmlh L P Jmlh 

1. IPA 57 123 180 57 123 180 

2. IPS 50 74 124 50 74 124 

3. Bahasa 6 12 18 6 12 18 

 Jumlah 113 209 332 113 209 332 

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa tingkat kelulusan di 

SMA Negeri 1 Ungaran adalah 100%. Fakta ini menunjukkan 

keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan SMA Negeri 1 

Ungaran. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran guru dalam 

memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Fakta keberhasilan 

pendidikan di SMA Negeri 1 Ungaran juga ditunjukkan dari data nilai 

rata-rata UN peserta didik yang mencapai angka 7,88. 

Data nilai rata-rata UN peserta didik SMA Negeri 1 Ungaran 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 5. Nilai Rata-Rata UN Peserta Didik SMA Negeri 1 Ungaran 

No Mata Pelajaran Nilai Rata-Rata 

1. Bahasa Indonesia 7,88 

2. Bahasa Inggris 8,07 

3. Matematika 7,97 

4. Fisika 8,86 

5. Kimia 7,76 

6. Biologi  7,37 

7. Ekonomi 7,57 

8. Sosiologi 7,55 

9. Geografi 6,84 

10. Bahasa Asing Pilihan 8,71 

11. Antropologi 7,56 

12. Sastra Indonesia 7,44 

 Nilai rata-rata total 7,88 

Sumber: Profil SMA Negeri 1 Ungaran Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata UN 

peserta didik SMA Negeri 1 Ungaran untuk seluruh mata pelajaran 

sebesar 7,88. Jumlah ini menunjukkan adanya upaya keras dari 

berbagai pihak terkait untuk menghasilkan lulusan 100%. Peserta didik 

kelas XII dibebani jam tambahan selama empat bulan sebelum 

menghadapi UN. Jam tambahan ini dimulai pada pukul 14.00 sampai 

dengan 15.30 WIB. Selain itu juga dilakukan Doa Bersama (Istigosah) 

bagi umat muslim sebelum melaksanakan UN. 

Nilai rata-rata mata pelajaran sosiologi adalah 7,55. Nilai ini 

sesuai dengan kriteria kelulusan minimal, secara garis besar peserta 

didik dikategorikan lulus dalam mata pelajaran sosiologi. Pencapaian 

ini dapat memberikan gambaran mengenai keberhasilan pembelajaran 

sosiologi di SMA Negeri 1 Ungaran. 
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2. SMA Negeri 14 Semarang 

SMA Negeri 14 Semarang secara administratif berada di 

Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang 

Propinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berstatus Negeri dengan akreditasi A. 

SMA Negeri 14 Semarang memiliki luas tanah 5.000 m
2
 dengan status 

tanah Hak Milik dan Hak Pakai, sedangkan luas seluruh bangunannya 

adalah 2.976 m
2
. 

 

Gambar 6. SMA Negeri 14 Semarang Tampak Depan 

           (Dokumentasi Pribadi) 

 

Dari gambar 6 nampak halaman depan SMA Negeri 14 Semarang, 

lingkungan yang cukup hijau serta memberikan kesan sejuk dan nyaman 

untuk melaksanakan pembelajaran. Fakta seputar SMA Negeri 14 

dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Sejarah Singkat Sekolah 

SMA Negeri 14 Semarang didirikan berdasarkan SK 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

52/0/1988 tanggal 8 Februari 1988. Saat itu SMA Negeri 14 

Semarang dipimpin oleh Kepala SMU Negeri 3 Semarang (Bapak 

Soetiman) dari tahun 1987 sampai 1989, dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 3010363308592. Bangunan fisik SMA Negeri 14 

Semarang menempati lahan Seluas 10.000 m
2
 yang berasal dari 

pembelian Program Depdikbud seluas 5.000 m
2  

dan hibah dari 

PT. Tanah Mas seluas 5.000 m
2
. Berdasarkan Keputusan Direktur 

Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 

474/C/Kep/I/1995, tanggal 1 September 1995 SMA Negeri 14 

Semarang dianugerahi Piagam Penetapan Tipe Sekolah Menengah 

Umum Rencana Tipe B dengan Nomor 090/03/95 pada tanggal 15 

September 1995. 

b. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi: "Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, terampil, 

berbudaya, religius, dan berakhlak mulia". 

2) Misi Sekolah 

Untuk mewujudkan visi sekolah tersebut maka sekolah perlu 

menjabarkan dalam misi sekolah sebagai berikut: 

a) Meningkatkan prestasi akademik peserta didik. 

b) Meningkatkan prestasi non akademik peserta didik. 
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c) Menumbuhkembangkan sopan santun peserta didik. 

d) Membangun kejujuran peserta didik. 

e) Meningkatkan tanggung jawab peserta didik. 

f) Mengembangkan kecakapan hidup peserta didik. 

g) Menumbuhkembangkan kewirausahaan bagi peserta didik. 

h) Meningkatkan keimanan peserta didik. 

i) Meningkatkan ketaqwaan peserta didik. 

j) Membudayakan seni tari bagi peserta didik. 

k) Mengembangkan seni rupa bagi peserta didik. 

c. Kondisi Fisik Bangunan dan Sarana Prasarana Sekolah 

SMA Negeri 14 Semarang memiliki 23 ruang kelas, masing-

masing digunakan kelas X sebanyak tujuh ruang, kelas XI sebanyak 

delapan ruang, dan kelas XII sebanyak delapan ruang. Untuk 

kelangkapan pembelajaran mata pelajaran IPA, SMA Negeri 14 

Semarang memiliki empat laboratorium. Selain itu juga sekolah 

memiliki laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Ruang 

Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah masing-masing satu serta 

dilengkapi dengan WC di tiap ruang tersebut. Terdapat juga WC untuk 

guru, pegawai, dan juga peserta didik di beberapa titik sekitar gedung 

sekolah. Sarana dan prasarana penunjang lainnya terdiri dari 

perpustakaan, ruang BK, mushala, ruang guru, ruang TU, laboratorium 

bahasa, ruang multimedia, ruang agama, ruang penjaga, ruang UKS, 

ruang koperasi, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang kesenian, pos jaga, 
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lapangan upacara, lapangan olah raga, kantin, gudang, tempat parkir, 

green house, dan taman sekolah. 

 
 

Gambar 7. Laboratorium Bahasa SMA Negeri 14 Semarang 

        (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 7 memperlihatkan Laboratorium Bahasa SMA Negeri 

14 Semarang. Ruangan ini merupakan fasilitas yang disediakan 

sekolah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam 

penguasaan bahasa asing. Ruangan ini telah dimanfaatkan secara 

optimal oleh guru-guru, terutama oleh guru kelas XII bahasa. 

 

Gambar 8. Ruang Multimedia SMA Negeri 14 Semarang 

          (Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 8 memperlihatkan ruang Multimedia SMA Negeri 14 

Semarang. Di ruang ini peserta didik belajar mengoperasikan komputer 

beserta software-software di dalamnya dan belajar mengakses internet. 

Ruangan ini juga digunakan untuk menunjang program kelas 

Broadcast bagi peserta didik Kelas Model. Program ini merupakan 

kerja sama antara SMA Negeri 14 Semarang dengan Radio Ekspresi 

Mahasiswa (REM FM) Unnes. 

Kondisi lingkungan sekolah cukup kondusif untuk kegiatan 

pembelajaran. Hal tersebut karena SMA Negeri 14 Semarang terletak 

di daerah yang tidak begitu ramai kendaraan, namun sedikit panas 

karena letaknya yang berdekatan dengan garis pantai Laut Jawa. 

Meskipun letaknya jauh dari jalan utama, SMA Negeri 14 Ungaran 

sudah dapat dijangkau dengan angkutan umum, sehingga memudahkan 

peserta didik dan guru untuk menuju sekolah. 

d. Kurikulum Sekolah 

SMA Negeri 14 Semarang merupakan Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM). Sekolah ini mengembangkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan standar mutu SKM yang telah 

tersusun dan dilaksanakan mulai tahun 2008/2009 sampai sekarang. 

Sekolah belum menerapkan sistem Sistem Kredit Semester (SKS), 

namun masih menggunakan sistem paket. Alasannya belum ada 

sumber daya yang memahami secara detail sistem SKS dan pengaturan 
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jadwal dalam sistem SKS. Selain itu juga belum terpenuhinya sarana 

dan prasarana penunjang program SKS. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, SMA Negeri 

14 Semarang mulai Tahun Ajaran 2010/2011 menyelenggarakan Kelas 

Model. Disamping menerapkan kurikulum KTSP, pada kelas model 

tersebut juga diselenggarakan character building, pembinaan prestasi 

akademik, life skill, pendidikan global, pembinaan prestasi non 

akademik, pembinaan seni budaya, dan bimbingan konseling secara 

terpadu. Program lain yang diterapkan pada Kelas Model adalah 

mother class, yaitu melibatkan orang tua peserta didik pada kegiatan-

kegiatan character building dan untuk memantau peningkatan prestasi 

peserta didik. Keberhasilan Kelas Model akan diproyeksikan pada 

peningkatan kualitas pendidikan secara umum di seluruh kelas SMA 

Negeri 14 Semarang. 

e. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Guru yang mengajar di SMA Negeri 14 Semarang berjumlah 

57 orang. Sebagian besar telah berstatus PNS, sejumlah 51 orang. 

Sisanya enam orang masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT). 

Tingkat pendidikan guru sangat beragam, dari jumlah 

keseluruhan guru di SMA Negeri 14 Semarang baru tiga orang guru 

yang berlatar belakang pendidikan Strata Dua (S2). Sebanyak 54 guru 

berlatar belakang pendidikan Strata Satu (S1).  
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Tenaga kependidikan SMA Negeri 14 Semarang berjumlah 12 

orang, meliputi staf TU, laboran, dan penjaga sekolah. Dari 12 orang 

tenaga kependidikan itu lima orang sudah berstatus PNS dan tujuh 

orang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). 

Laboran berjumlah tiga orang, masing-masing lulusan SMA. 

Satu orang berstatus PNS dan dua orang masih berstatus PTT. 

Sedangkan penjaga sekolah berjumlah delapan orang. Tingkat 

pendidikan SD berjumlah satu orang, SMA tiga orang dan SMA empat 

orang. Semua penjaga sekolah berstatus PTT. Penjelasan di atas dapat 

dilihat pada tabel  berikut. 

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Guru 

Tetap 

Guru Tidak 

Tetap 

Tenaga 

Administrasi 
Jumlah 

SD - - 1 1 

SMP - - 3 3 

SMA - - 12 12 

D1,D2,D3 - - 3 3 

S1 48 6 4 58 

S2 3 - - 3 

Sumber: Profil SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 

  

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa sebagian besar pendidik 

di SMA Negeri 14 Semarang memiliki latar belakang pendidikan 

Strata Satu, yakni sebanyak 54 guru. Pendidik yang berlatar belakang 

pendidikan Strata Dua hanya tiga orang guru. Sedangkan untuk tenaga 

kependidikan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai 

dari D3, SMA, SMP sampai SD. Dalam rangka meningkatkan 
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kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah memberikan 

pelatihan, pelatihan tersebut dikemas dengan nama “In House 

Training (IHT)”. Kegiatan IHT ini diantaranya pelatihan pembuatan 

media pembelajaran yang diselenggarakan setahun sekali, kursus 

bahasa Inggris diselenggarakan seminggu sekali, pelatihan pembuatan 

perangkat pembelajaran, serta pelatihan motivasi untuk guru dan 

karyawan. 

Mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 14 Semarang diampu 

oleh Ibu Rosidah, SH. dengan latar belakang pendidikan Sarjana 

Hukum, Bapak Drs. Endro Martoyo dengan latar belakang pendidikan 

Sarjana PPKn, dan Ibu Dra. Aryani dengan latar belakang pendidikan 

Sarjana Pendidikan Geografi. Namun demikian, Ibu Rosidah, SH. telah 

memenuhi sertifikasi di bidang sosiologi. Beliau juga melakukan 

adaptasi dengan mata pelajaran sosiologi dengan belajar mandiri 

mengenai konsep-konsep sosiologi, menggali materi dari sumber-

sumber tertulis dan internet, dan belajar bersama Guru-Guru se-Mapel. 

Selain itu juga Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang banyak 

mengikuti kegiatan-kegiatan MGMP Sekolah dan Kota serta kegiatan 

PPG di Unnes. 

f. Kondisi Peserta Didik 

Sebagian besar peserta didik SMA Negeri 14 Semarang berasal 

dari kota Semarang. Kondisi peserta didik beragam, baik itu 

keragaman horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, peserta didik 
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di sekolah ini terdiri dari dua macam etnis yakni mayoritas etnis Jawa 

dan beberapa peserta didik etnis Cina. Kondisi sosial ekonomi 

memunculkan keragaman vertikal. Mata pencaharian orang tua peserta 

didik sebagian besar adalah karyawan swasta sebesar 40,68%, 

pedagang 26,08%, PNS 19,56%, TNI/POLRI 2,61%, nelayan 1,3%, 

dan lain-lain sebanyak 9,78%. 

Jumlah peserta didik SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 

2010/2011 sebanyak 767 orang. Dengan rincian kelas X terdiri dari 

254 orang, kelas XI terdiri dari 244 orang, dan kelas XII terdiri dari 

269 orang. Masing-masing kelas terdiri dari beberapa jurusan dan 

rombongan belajar (rombel). Jumlah rombel dan jumlah peserta didik 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 7. Jumlah Rombel dan Jumlah Peserta Didik (3 Tahun Terakhir) 

No 
Tahun 

Ajaran 

Jumlah Rombel Jumlah Siswa 
Total 

X XI XII Jmlh X XI XII 

1. 2008/2009 7 7 7 21 274 271 264 809 

2. 2009/2010 7 7 7 21 250 265 264 779 

3. 2010/2011 7 8 8 23 254 244 269 767 

Sumber: Profil SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa terdapat penambahan 

jumlah rombel pada Tahun Ajaran 2010/2011, dari tujuh rombel 

menjadi delapan rombel. Delapan rombel ini berlaku untuk kelas XI 

dan XII. Jumlah ini secara otomatis menambah daya tampung sekolah. 

Tahun Ajaran 2010/2011 dapat diperkirakan bahwa tiap kelas berisi 

sekitar 33 sampai 36 peserta didik. Jumlah ini dikategorikan kurang 
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ideal untuk penyelenggaraan pembelajaran. Idealnya satu kelas diisi 

oleh 30 sampai 32 peserta didik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

dari Ibu Rosidah selaku Guru Sosiologi kelas X, beliau menyatakan 

bahwa: 

“…. Kalau di Kelas Model itu kan jumlahnya 30 anak, sedikit, 

jadi peguasaan siswa lebih mudah dan kadang-kadang anak 

mudah terkonsentrasi di Kelas Model itu dibanding dengan 

Kelas Regular dengan jumlah siswa 39 sampai 40 anak 

(wawancara tanggal 26 April 2011). 

 

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa terdapat distribusi peserta 

didik yang berbeda antara Kelas Model dan Kelas Paralel. Hal ini 

dipengaruhi oleh jumlah penerimaan peserta didik yang cukup banyak. 

Penerimaan peserta didik SMA Negeri 14 Semarang dalam kurun 

waktu 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 8. Penerimaan Peserta Didik (3 Tahun Terakhir) 

No 
Tahun 

Ajaran 
Diterima Pendaftar 

Rasio Diterima 

Dan pendaftar 

Nilai Rata-rata 

Diterima 

1. 2008/2009 278 522 1:2 25,00 

2. 2009/2010 253 768 1:3 28,70 

3. 2010/2011 252 752 1:3 29,85 

Sumber: Profil SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Tabel 8 menunjukkan animo yang cukup tinggi dari masyarakat 

untuk melanjutkan sekolah di SMA Negeri 14 Semarang. Tahun 

Ajaran 2008/2009 dari 522 pendaftar hanya diterima 278 peserta didik. 

Jumlah pendaftar meningkat pada Tahun Ajaran 2009/2010, yakni 768 

pendaftar dan hanya diterima 253 peserta didik. Meningkatnya syarat 

nilai rata-rata UN untuk diterima di SMA Negeri 14 Semarang dari 
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25,00 ke 28,70 pada Tahun Ajaran 2008/2009 dan 2009/2010 tidak 

menurunkan animo masyarakat untuk mendaftar di SMA Negeri 14 

Semarang. Tahun Ajaran 2010/2011 terjadi sedikit pengurangan 

jumlah pendaftar, yakni 752 pendaftar namun hanya diterima 252 

peserta didik. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya syarat 

nilai rata-rata UN untuk diterima di SMA Negeri 14 Semarang dari 

28,70 menjadi 29,85 pada Tahun Ajaran 2010/2011. Besarnya animo 

masyarakat menunjukkan bahwa ini merupakan sekolah berkualitas. 

Kualitas SMA Negeri 14 Semarang juga ditunjukkan dari jumlah 

lulusan dan nilai rata-rata UN dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.  

Tabel 9. Lulusan Peserta Didik (3 Tahun Terakhir) 

No 
Tahun 

Ajaran 

Lulusan (%) 

Rata-Rata 

Nilai UN 

Peserta Didik 

Lanjut ke PT 

(%) 

Jmlh Target Jmlh Target Jmlh Target 

1. 2007/2008 93,51 100 6,70 6,50 64 75 

2. 2008/2009 99,62 100 6,91 6,91 70 75 

3. 2009/2010 99,99 100 7,47 7,50 70 75 

Sumber: Profil SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011 

  

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat kelulusan peserta didik 

SMA Negeri 14 Semarang lebih besar dari 90% dalam kurun waktu 

tiga tahun terakhir. Namun, rata-rata nilai UN peserta didik belum 

mencapai angka 7,00 untuk tahun ajaran 2007/2008 dan 2008/2009. 

Terjadi peningkatan nilai rata-rata UN peserta didik SMA Negeri 14 

Semarang pada tahun ajaran 2009/2010, yakni sebesar 7,47. 
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B. Pembelajaran Sosiologi Kelas X pada SMA Negeri 1 Ungaran 

SMA Negeri 1 Ungaran merupakan sekolah dengan standar mutu 

RSBI. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan 

pembelajaran sesuai dengan standar mutu RSBI yang ditetapkan pemerintah. 

Hasil penelitian berikut menjelaskan pemenuhan standar mutu RSBI yang 

digambarkan dalam pola pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Ungaran. 

Secara teoretik ada lima langkah yang harus dilakukan guru untuk menyusun 

pola pembelajaran, yakni merumuskan tujuan pembelajaran umum dan 

khusus, mengontrol rumusan tujuan tersebut, menetapkan kegiatan 

pengajaran, merancang program kegiatan, dan pelaksanaan program itu sendiri 

(Rohani, 2004:86-87). Penyusunan pola pembelajaran ini diimplementasikan 

dalam bentuk RPP, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar 

peserta didik yang diselenggarakan oleh Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran. 

Pembelajaran sosiologi pada SMA Negeri 1 Ungaran belum 

mengadopsi dan mengadaptasi sistem pendidikan pada negara anggota OECD 

atau negara maju lainnya. Selain itu, OECD melalui International Standard 

Classification of Edication (ISCED) tidak mengatur secara spesifik bagaimana 

pembelajaran dilaksanakan pada suatu sekolah. ISCED hanya mengatur 

mengenai standar jenjang pendidikan yang harus diselenggarakan pada sistem 

pendidikan negara anggota OECD. Analisis terhadap pembelajaran sosiologi 

masih sebatas mengacu pada Buku Panduan Penyelenggaraan RSBI yang 

diterbitkan Kementrian Pendidikan Nasional. 
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1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

SMA Negeri 1 Ungaran telah memiliki standar mutu RSBI yang 

bersifat by school. Hal ini berarti standar mutu RSBI juga diterapkan pada 

seluruh mata pelajaran. Idealnya penyusunan RPP mengacu pada Buku 

Panduan Penyelenggaraan RSBI, diperkaya dengan mengacu pada sistem 

pendidikan pada salah satu negara anggota Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Namun 

di beberapa negara yang telah dikunjungi, mata pelajaran sosiologi hanya 

ada pada jenjang pendidikan SMP. Jadi Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran belum memiliki rujukan pasti untuk mengembangkan RPP sesuai 

dengan sistem pendidikan pada salah satu negara anggota OECD atau 

negara maju lainnya. Sementara ini muatan nilai-nilai lokal masih menjadi 

prioritas Guru Sosiologi dalam mengembangkan RPP. 

Penyusunan RPP mencakup tiga kegiatan dalam penentuan pola 

pembelajaran, yakni 1) perumusan tujuan pembelajaran umum; 2) 

penetapan kegiatan pembelajaran; dan 3) perancangan program kegiatan. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran memuat tujuan pembelajaran. Tahap 

kedua adalah penetapan kegiatan pembelajaran, yakni dalam RPP memuat 

rincian kegiatan pembelajaran meliputi; apersepsi, eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi, dan penutup. Perancangan program kegiatan kegiatan yang 

dimaksud meliputi materi yang akan diajarkan, metode, media, sumber, 

jadwal pelaksanaan, dan jam pertemuan (Rohani, 2004:87). Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dijelaskan secara rinci pada bahasan berikut. 
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Berikut cuplikan hasil wawancara terkait penyusunan RPP 

Sosiologi. Bapak Aris selaku Guru Sosiologi kelas X mengatakan bahwa: 

“Bahasa Indonesia, tetapi saya juga punya bahasa Inggris. 

Silabusnya juga saya punya bahasa Inggris. Untuk RPPnya ada 

satu KD yang karena itu tugas jadi harus punya maka saya buat 

satu KD untuk bahasa Inggris” (wawancara tanggal 25 April 2011). 

 

Guru Sosiologi memiliki dua jenis RPP, yakni RPP yang disusun 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Khusus untuk RPP 

berbahasa Inggris disusun secara bersama antara Guru-Guru Sosiologi dan 

Guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Ungaran. Penyusunan RPP secara 

bersama ini bertujuan agar kalimat bahasa Inggris yang disusun benar 

menurut grammar. Selain itu Guru-Guru Sosiologi tidak sepenuhnya 

menguasai bahasa Inggris. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Buku 

Panduan Penyelengaraan Program RSBI (2009:19) bahwa perangkat 

kurikulum disusun menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

SMA Negeri 1 Ungaran belum menerapkan sistem SKS, 

pembelajaran masih menerapkan sistem paket. Dalam sistem paket satu 

jam pelajaran berdurasi 45 menit. Ini sama dengan sistem SKS. Panduan 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyebutkan 

bahwa dua SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas 45 menit tatap 

muka, 25 menit kegiatan terstruktur, dan 20 menit kegiatan mandiri tidak 

terstruktur (Depdiknas, 2009:3). Fakta ini berimplikasi pada RPP yang 

disusun Guru Sosiologi. Kegiatan yang dicantumkan dalam RPP meliputi 

apersepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup mengacu pada 
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ketentuan Panduan Penyusunan KTSP. Namun, alokasi waktu yang 

dicantumkan dalam RPP tidak sama persis dengan ketentuan tersebut. 

Apersepsi meliputi kegiatan menggali pengetahuan awal peserta 

didik. Pada eksplorasi Guru Sosiologi memberikan instruksi pada peserta 

didik untuk mencatat materi dan kegiatan tanya jawab. Apersepsi dan 

eksplorasi termasuk kegiatan tatap muka guru dan peserta didik. 

Kegiatan dalam elaborasi yaitu guru menjelaskan materi dan 

memberi contoh pada peserta didik. Elaborasi juga termasuk kegiatan tatap 

muka, karena kegiatan ini berisi komunikasi dua arah antara guru dan 

peserta didik. 

Guru Sosiologi melakukan kegiatan terstruktur dalam konfirmasi. 

Guru Sosiologi memberi umpan balik dan penguatan positif serta 

melakukan pendekatan personal pada peserta didik.  

Pembelajaran ditutup dengan kegiatan kegiatan terstrukur dan 

mandiri tidak terstruktur. Kegiatan terstruktur berupa menyimpulkan 

bersama materi yang telah disampaikan, sedangkan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur berupa guru memberi tugas pada peserta didik untuk 

mempelajari materi pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

Dalam RPP terdapat lima komponen pembelajaran, diantaranya 

yaitu tujuan pembelajaran, materi, strategi/metode, media, dan penunjang 

pembelajaran (Sugandi, 2006:28-30). Tujuan pembelajaran yang 

dicantumkan dalam RPP yaitu: 1) siswa dapat menjelaskan  pengertian 
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pengendalian sosial; 2) siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis 

pengendalian sosial; 3) siswa dapat mengklasifikasikan sifat-sifat 

pengendalian sosial; 4) siswa dapat menjelaskan cara-cara pengendalian 

sosial; 5) siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pengendalian sosial. 

Tujuan khusus materi pengendalian sosial adalah peserta didik mengetahui 

bahwa ada teknik-teknik di masyarakat atau di lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang digunakan untuk meminimalisir penyimpangan 

sosial. Pernyataan di atas sesuai dengan penuturan Bapak Aris selaku Guru 

Sosiologi kelas X di SMA Negeri 1 Ungaran, beliau mengatakan bahwa: 

“Saya ingin mereka mengetahui tentang adat. Ternyata ada teknik 

di masyarakat, ada teknik di sekolah yang bertujuan untuk 

mengurangi tingkat penyimpangan. Sehingga anak-anak bisa 

berpartisipasi dalam mengurangi perilaku menyimpang di sekolah 

dan di masyarakat. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak terkait 

pengendalian sosial” (wawancara tanggal 25 April 2011). 

 

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa selain terdapat tujuan 

pembelajaran ranah kognitif, juga terdapat tujuan pembelajaran ranah 

afektif yang hendak dicapai oleh Guru Sosiologi. Sesuai dengan pendapat 

Krathwohl (dalam Sugandi, 2006:26), tujuan pembelajaran ranah afektif 

ini memiliki lima taksonomi, yakni 1) sadar akan suatu situasi; 2) 

memberikan respon; 3) menerima nilai-nilai; 4) menghubungkan nilai-nilai 

dengan situasi; dan 5) mengamalkan. Guru Sosiologi berupaya 

membangun kesadaran peserta didik terhadap adat istiadat masyarakat 

setempat. Adat istiadat tersebut hakikatnya bertujuan membatasi perilaku 

individu dalam hidup bermasyarakat, untuk tidak menyimpang dari nilai 
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dan norma sosial. Dengan kesadaran tersebut, harapannya peserta didik 

memberikan respon untuk menerima serta mengamalkan nilai dan norma 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Buku Panduan Penyelenggaraan 

Program RSBI (2009:24) disebutkan bahwa proses pembelajaran 

memberikan ruang yang cukup untuk peserta didik agar memiliki akhlak 

mulia, budi pekerti luhur, dan berkepribadian unggul. 

Saat penelitian ini dilaksanakan, materi pelajaran yang sedang 

diajarkan di SMA Negeri 1 Ungaran adalah Pengendalian Sosial. Materi 

ditulis lengkap pada lampiran RPP. Materi disampaikan menggunakan 

metode ceramah bervariasi dan diskusi. Media pembelajaran yang 

dicantumkan dalam RPP adalah powerpoint melalui LCD proyektor. 

Penunjang pembelajaran dalam hal ini adalah bahan ajar. Bahan 

ajar yang digunakan Guru Sosiologi diantaranya: 1) Buku Paket: Tim 

Sosiologi. 2006. Sosiologi 1 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat SMA 

Kelas X. Jakarta: Yudhistira; 2) Buku Paket: Taupan, M. 2008. Sosiologi 

Bilingual untuk SMA/MA. Bandung: CV Yrama Widya; 3) Buku LKS: 

Sutrisno. 2011. Buku LKS Celius: Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X 

Semester Genap. Klaten: CV Grafika 27; 4) Koran Harian. Selain empat 

bahan ajar ini, sebenarnya masih banyak buku-buku lain yang dimiliki 

Guru Sosiologi. Buku-buku tersebut terbitan tahun lama, sehingga sudah 

tidak digunakan lagi sebagai referensi di Tahun Ajaran 2010/2011.  

Terdapat bahan ajar tambahan bagi Guru Sosiologi di SMA Negeri 

1 Ungaran bila dibanding Guru Sosiologi di sekolah lain yang tidak 
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berstandar mutu RSBI, yakni buku paket bilingual. Disebutkan dalam 

Buku Panduan Penyelenggaraan Program RSBI (2009:19) bahwa 

pengayaan muatan kurikulum dalam bentuk sumber belajar, buku teks 

siswa, buku pegangan guru, LKS, dan bahan ajar elektronik lainnya yang 

berbahasa Inggris. Peserta didik tidak diwajibkan memiliki buku bilingual, 

meskipun di perpustakaan sudah disediakan buku-buku bilingual. Buku 

bilingual bersifat pengayaan bagi peserta didik. 

Bahan ajar yang digunakan peserta didik adalah buku paket Tim 

Sosiologi. 2006. Sosiologi 1 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat SMA 

Kelas X. Jakarta: Yudhistira dan buku LKS: Sutrisno. 2011. Buku LKS 

Celius: Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X Semester Genap. Klaten: CV 

Grafika 27. 

Bahan ajar yang dimanfaatkan selain buku paket dan LKS adalah 

media internet. Informasi dari internet berfungsi sebagai pelengkap ketika 

materi tertentu tidak ditemukan dalam buku paket maupun LKS. Hal ini 

sesuai dengan pengakuan Vidia dan Fatimah selaku peserta didik kelas X.6 

dan X.8, Vidia dan Fatimah mengatakan bahwa: 

“Kalau itu sih inisiatif sih. kalau dari guru cuma mengarahkan aja 

sih. Perintah kayak kamu cari di internet nggak, tapi nggak nyuruh 

kayak gitu. Lebih ke inisiatif aja sih, kalau kurang ya nyari” 

(wawancara tanggal 29 April 2011). 

 

“Iya, biasanya download-download nyari-nyari. Kan dari buku 

paket nggak semua ada, jadi harus cari di internet” (wawancara 

tanggal 29 April 2011). 
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Dari dua pernyataan peserta didik tersebut jelas bahwa media 

internet merupakan bahan ajar tambahan yang sangat bermanfaat. Guru 

maupun peserta didik dapat mengembangkan pengetahuannya. Hasil 

unduhan ini dibahas bersama di kelas. Di luar instruksi tersebut, peserta 

didik secara aktif melengkapi materi-materi yang tidak ditemukan di buku 

paket dan LKS dengan jalan melakukan unduhan di media internet. 

Penilaian peserta didik dalam RPP tidak dicantumkan secara detail, 

RPP tidak mencantumkan soal uji kompetensi dan kunci jawabannya. 

Penilaian kognitif mengacu pada soal-soal yang terdapat di buku paket dan 

LKS. Selain aspek kognitif dicantumkan pula instrumen penilaian afektif, 

berupa aspek penguasaan materi, keaktifan, kerja sama, public speaking, 

dan perilaku di kelas. 

Nilai-nilai pendidikan karakter terkandung dalam RPP materi 

pengendalian sosial. Disebutkan dalam RPP bahwa “Guru mencontohkan 

pengendalian sosial di dalam kelas”. Dari catatan ini Guru Sosiologi 

menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik, khususnya 

mengenai pengendalian sosial. Bentuk dari kegiatan ini bisa berupa 

teguran-teguran pada peserta didik yang indisipliner, membuat gaduh saat 

pelaksanaan pembelajaran dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang 

lainnya. Deskripsi ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Aris selaku Guru 

Sosiologi, beliau menyampaikan bahwa: 

“Dalam RPP ada aspek nilai-nilai kognitif. Kemudian kalau kita 

juga ada muatan moral mas, jadi ada sisipan beberapa materi yang 

berkaitan dengan pembentukan karakter di mata pelajaran 

sosiologi” (wawancara tanggal 25 April 2011) 
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Dari pernyataan ini terlihat Guru Sosiologi ingin membentuk 

karakter peserta didik, yakni peserta didik yang taat aturan dan tidak 

berperilaku menyimpang. Selain melakukan transfer ilmu, guru juga 

mentransfer nilai-nilai kehidupan yang berguna bagi peserta didik ketika 

hidup di masyarakat. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran menurut konsep yang dikemukakan 

Rohani (2004:87) merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan program 

dalam pola pembelajaran. Pelaksanaan program meliputi empat sub 

langkah pelaksanaan program, yaitu pre test, pelaksanaan pembelajaran, 

post test, serta membandingkan hasil pre test dan post test. Pada sub bab 

ini hanya akan dijelaskan pelaksanaan pembelajaran Guru Sosiologi kelas 

X SMA Negeri 1 Ungaran. 

Sosiologi mencakup konsep-konsep dasar, pendekatan, metode, 

dan teknik analisis dalam pengkajian berbagai fenomena dan 

permasalahan yang ditemui dalam kehidupan nyata di masyarakat (BSNP, 

2006a:1). Materi-materi yang disampaikan perlu dicontohkan melalui 

perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan 

pelaksanaan pembelajaran oleh Guru Sosiologi kelas X di SMA Negeri 1 

Ungaran. Guru Sosiologi memiliki karakter khas dalam melaksanakan 

pembelajaran sesuai standar mutu RSBI. 

Standar mutu RSBI mengamanatkan guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang 
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sehingga dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif (Depdiknas, 

2009:24). Terkait dengan hal ini, Vidia Pangestika selaku peserta didik 

kelas X.6 menyatakan bahwa: 

“…. inspiratif banget ya, karena selalu ngasih petuah-petuah gitu 

lo. Jadi kalau ingin sukses kaya gini, suksesnya tu bener-bener ke 

agama juga ke usaha juga. Jadi bener-bener ada contoh nyatanya” 

(wawancara tanggal 29 April 2011). 

 

Pernyataan tersebut mewakili sebagian besar peserta didik, dari 

hasil wawancara dihasilkan simpulan yang sama bahwa mata pelajaran 

sosiologi di desain dengan pembelajaran yang inspiratif dan 

menyenangkan.  

Dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Program RSBI (2009:24) 

dijelaskan bahwa pendidik harus dapat mengembangkan proses 

pembelajaran yang membangun pengalaman belajar peserta didik melalui 

kegiatan eksplorasi, elaborasi, serta konfirmasi yang efektif dan efisien. 

Pelaksanaan pembelajaran diawali dengan apersepsi, yakni 

menyampaikan kompetensi dasar yang perlu dikuasai peserta didik, 

dilanjutkan dengan menyampaikan indikator, dan tujuan pembelajaran. 

Pernyataan ini sesuai dengan penuturan Bapak Aris selaku Guru Sosiologi, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Iya, kadang-kadang. Karena tidak setiap pertemuan itu kan 

membahas hal baru. Jadi pada setiap pokok bahasan awal mulai 

dari kompetensi dasar dan seterusnya selalu kita sampaikan” 

(wawancara tanggal 25 April 2011). 
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Penyampaian tujuan pembelajaran bermaksud agar peserta didik 

mengetahui apa yang akan dipelajari selama mengikuti mata pelajaran 

sosiologi. Selain itu Guru Sosiologi menggali pengetahuan awal peserta 

didik. Pada eksplorasi Guru Sosiologi memberikan instruksi pada peserta 

didik untuk mencatat materi dan kegiatan tanya jawab. Apersepsi dan 

eksplorasi termasuk kegiatan tatap muka guru dan peserta didik. 

Kegiatan dalam elaborasi yaitu guru menjelaskan materi dan 

memberi contoh pada peserta didik. Elaborasi juga termasuk kegiatan tatap 

muka, karena kegiatan ini berisi komunikasi dua arah antara guru dan 

peserta didik. 

Guru Sosiologi melakukan kegiatan terstruktur dalam konfirmasi. 

Guru Sosiologi memberi umpan balik dan penguatan positif serta 

melakukan pendekatan personal pada peserta didik.  

Pembelajaran ditutup dengan kegiatan kegiatan terstrukur dan 

mandiri tidak terstruktur. Kegiatan terstruktur berupa menyimpulkan 

bersama materi yang telah disampaikan, sedangkan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur berupa guru memberi tugas pada peserta didik untuk 

mempelajari materi pelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan 

selanjutnya. 

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah ceramah bervariasi 

dan diskusi, serta dilengkapi dengan teknik pendekatan personal. Ceramah 

divariasikan dengan pemanfaatan media pembelajaran powerpoint. Fakta 

ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 9. Pemanfaatan Media Pembelajaran oleh Guru Sosiologi 

      (Dokumentasi Pribadi) 

 

Terlihat dalam gambar 9 Guru Sosiologi sedang mengoperasikan 

laptop untuk mengganti slide, peserta didik antusias mengikuti 

pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan media powerpoint sudah bisa 

diselenggarakan di semua kelas X, karena semua kelas X sudah dilengkapi 

dengan LCD proyektor. Media pembelajaran yang digunakan oleh Guru 

Sosiologi salah satunya adalah powerpoint. Tingkat penguasaan media 

pembelajaran Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran, baik Bapak Aris 

maupun Bapak Errie cukup mahir. Guru Sosiologi sanggup 

mengoperasikan program microsoft office word, microsoft office 

powerpoint, dan search engine. Namun belum menguasai software yang 

lain seperti microsoft office excel, macromedia flash player, photoshop, 

dan bahkan belum menguasai cara instalasi komputer. Media pembelajaran 

inovatif belum dikembangkan secara optimal karena terbatasnnya sumber 

daya manusia. Disebutkan dalam Buku Panduan Penyelenggaraan 
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Program RSBI (2009:24-25) bahwa mutu pembelajaran ditingkatkan 

dengan dukungan penerapan TIK pada semua mata pelajaran.  

Diskusi merupakan variasi pembelajaran, dilaksanakan pada 

materi-materi tertentu. Dalam diskusi terdapat pengalaman belajar bagi 

peserta didik. Pengalaman belajar akan membangun pengetahuan peserta 

didik dan akan diingat dalam jangka waktu yang lama. 

 

Gambar 10. Suasana Diskusi di Kelas X SMA Negeri 1 Ungaran 

        (Dokumentasi Pribadi) 
 

Dari gambar 10 terlihat kegiatan diskusi kelas. Saat observasi 

diselenggarakan, kelas X.9 sedang menyelenggarakan diskusi materi 

pengendalian sosial. Peserta didik dalam satu kelas dibagi menjadi lima 

kelompok untuk membahas lembaga-lembaga pengendalian sosial. Dalam 

satu kelompok ditunjuk satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kecil di kelompoknya kepada seluruh peserta didik. Setelah 

presentasi, peserta didik lain menanggapi maupun bertanya. Guru 

Sosiologi bertindak sebagai fasilitator diskusi. 
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Pendekatan personal diterapkan ketika materi sudah selesai 

disampaikan pada peserta didik. Waktu sisa dalam pelaksanaan 

pembelajaran dimanfaatkan Guru Sosiologi untuk keliling kelas dan 

mendekati peserta didik satu per satu guna menganalisis sejauh mana 

peserta didik memahami materi pelajaran. Pernyataan ini sesuai dengan 

penuturan Ghaluh, peserta didik kelas X.8. Ghaluh mengatakan bahwa: 

“Biasanya kan Pak Aris berjalan muterin kelas gitu, ya ndeketin 

muridnya terus nanyain gitu” (wawancara tanggal 4 Mei 2011). 
 

Tujuan teknik pendekatan personal adalah peserta didik dapat 

memahami materi dengan baik. Peserta didik akan mendapatkan 

penanganan secara privat. Selain itu terjalin kedekatan antara guru dan 

peserta didik. Kedekatan ini akan menciptakan kenyamanan dalam 

pelaksanaan pembelajaran.  

 

Gambar 11. Strategi Pembelajaran Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

     Ungaran (Dokumentasi Pribadi) 

 

Terlihat dalam gambar 11 Guru Sosiologi sedang mendekati salah 

seorang peserta didik. Guru Sosiologi mengecek catatannya dan 
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dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan kepadanya. Selain itu, Guru 

Sosiologi juga memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. 

Metode-metode dan teknik-teknik yang dilakukan Guru Sosiologi mudah 

dilaksanakan di kelas X. Peserta didik dapat mengikuti instruksi yang 

diberikan guru. Input peserta didik SMA Negeri 1 Ungaran dapat 

dikatakan baik. Nilai rata-rata UN untuk diterima di SMA Negeri 1 

Ungaran minimal 33,12. Selain itu, suasana kelas sangat kondusif untuk 

melakukan berbagai inovasi pembelajaran karena tiap kelas hanya berisi 

32 peserta didik. 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang biasa digunakan oleh 

Guru Sosiologi saat melaksanakan pembelajaran, diselingi menggunakan 

bahasa Inggris. Bahasa Inggris hanya digunakan saat menyampaikan 

pesan-pesan moral atau kata-kata motivasi. Guru Sosiologi belum 

mengadopsi model pembelajaran pada sistem pendidikan negara anggota 

OECD atau negara maju lainnya. Terkait hal ini, Bapak Aris selaku Guru 

Sosiologi kelas X menegaskan bahwa: 

“Muatan lokal kami masih unggul dan kami utamakan. Kemudian 

untuk model pembelajaran pada negara OECD atau negara maju 

lainnya untuk sosiologi Saya belum punya rujukanya. Karena pada 

beberapa negara, mata pelajaran sosiologi masih untuk tingkat 

SMP. Untuk tingkat SMA belum ada” (wawancara tanggal 25 

April 2011). 

 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

sosiologi kelas X belum mengacu pada standar internasional. Namun, 

pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah memenuhi kriteria inovatif, 
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interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Dikatakan demikian karena 

terdapat variasi pembelajaran, yakni diskusi kelas, pemanfaatan media, 

dan pendekatan personal. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang 

menarik dan dapat dijadikan media interaktif dengan peserta didik. Diskusi 

menumbuhkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif di kelas. 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar menurut konsep yang dikemukakan Rohani 

(2004:87) merupakan bagian dari pelaksanaan program dalam pola 

pembelajaran. Pelaksanaan program meliputi empat sub langkah 

pelaksanaan program, yaitu pre test, pelaksanaan pembelajaran, post test, 

serta membandingkan hasil pre test dan post test. Dua langkah yang tidak 

dilakukan Guru Sosiologi adalah pre test serta membandingkan hasil pre 

test dan post test. 

Standar mutu RSBI mengamanatkan bahwa sekolah perlu 

mengembangkan instrumen penilaian autentik yaitu penilaian yang 

diperoleh dari proses pembelajaran yang mengukur tiga ranah penilaian, 

yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif, termasuk penilaian portofolio 

(Depdiknas, 2009:33). Untuk melaksanakan hal tersebut, serangkaian 

penilaian dilakukan Guru Sosiologi. Penilaian kognitif meliputi tugas, 

ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir sekolah atau ujian 

kenaikan kelas. Kumpulan nilai peserta didik dimasukkan ke dalam Daftar 

Nilai Peserta Didik. Penilaian afektif dilakukan terhadap peserta didik atas 
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lima aspek, yakni penguasaan materi, keaktifan, kerja sama, public 

speaking, dan perilaku. Sosiologi tidak terdapat penilaian psikomotor, 

sebab tidak ada aspek peniruan gerak layaknya pada mata pelajaran olah 

raga dan sebagainya. Terkait dengan penilaian portofolio, Dhita Mey 

selaku peserta didik kelas X.7 mengungkapkan bahwa: 

“Pernah sih dulu, sering, lebih ke ringkasan sama kliping. Jadi 

kalau Pak Aris tu diliatnya yang paling banyak malah kalau tugas-

tugas kayak gitu” (wawancara tanggal 29 April 2011). 

 

Data penilaian portofolio peserta didik dimasukkan oleh Guru 

Sosiologi dalam Daftar Nilai Peserta Didik. Data portofolio ini dapat 

dijadikan pegangan Guru Sosiologi untuk menilai sejauh mana peserta 

didik berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran sosiologi. 

Tugas yang dikerjakan peserta didik dikoreksi oleh guru dan 

dikembalikan lagi kepada mereka. Kerap kali tugas-tugas tersebut 

dikoreksi bersama-sama antara guru dan peserta didik. Tujuannya peserta 

didik mengetahui letak benar dan salah dari tugas yang dikerjakan. 

Jawaban dalam tugas tersebut dijelaskan kembali oleh Guru Sosiologi. 

Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk penguatan atas kinerja peserta didik. 

Demikian juga dengan ulangan harian, setelah dikoreksi guru kemudian 

lembar kerja dikembalikan kepada peserta didik. 

Prestasi belajar dinilai dengan skala skor 0-100. Skala skor 

penilaian peserta didik belum menggunakan skala indeks perstasi (IP). 

Alasannya SMA Negeri 1 Ungaran belum menerapkan SKS. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 75 untuk semua mata pelajaran di kelas X, 
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XI, dan XII. Guru Sosiologi menyelenggarakan program remidial bagi 

peserta didik yang belum tuntas KKM. Sejauh ini, Guru Sosiologi tidak 

menyelenggarakan program pengayaan untuk peserta didik kelas X. 

Dengan alasan KKM 75 sudah cukup tinggi untuk nilai peserta didik, 

sehingga mereka yang tuntas KKM tidak perlu lagi melakukan program 

pengayaan. 

Instrumen penilaian disusun menggunakan bahasa Indonesia dan 

sebagian kecil bahasa Inggris. Soal-soal berbahasa Inggris ini diambil dari 

buku paket bilingual. Tujuan diterapkannya bahasa Inggris dalam soal-soal 

tugas terstruktur ini adalah untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris 

peserta didik. Dengan menjawab soal berarti peserta didik memahami apa 

yang dimaksud soal-soal tersebut. Peserta didik diberi kebebasan 

menjawab soal, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada 

perbedaan nilai dari penggunaan bahasa tersebut. Jawaban menggunakan 

bahasa Inggris memiliki nilai lebih tinggi dibanding jawaban 

menggunakan bahasa Indonesia. 

Penilaian pada mata pelajaran sosiologi belum mengacu pada 

sistem penilaian pada negara anggota OECD atau negara maju lainnya. 

Untuk itu, Guru Sosiologi tidak pernah mengujikan soal-soal olimpiade 

pada peserta didik. Dari data statistik sekolah, belum pernah ada peserta 

didik SMA Negeri 1 Ungaran yang mengikuti ujian internasional seperti 

diamanatkan dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Program RSBI. 
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Dari penjelasan tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru 

Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran dapat disimpulkan bahwa tahapan 

penyusunan pola pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah merumuskan 

tujuan pembelajaran umum dan khusus, menetapkan kegiatan pengajaran, 

merancang program kegiatan, dan pelaksanaan program itu sendiri 

(pembelajaran dan post test). Sedangkan tahapan penyusunan pola 

pembelajaran yang tidak dilakukan Guru Sosiologi adalah mengontrol 

rumusan tujuan pembelajaran (dengan jalan merancang instrumen penilaian) 

dalam RPP, program pengayaan, pre test, serta membandingkan hasil pre test 

dan post test. Pola pembelajaran yang dilaksanakan Guru Sosiologi kelas X 

SMA Negeri 14 Semarang dapat divisualisasikan dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pola Pembelajaran Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

Input peserta didik 

Penyusunan RPP 

(tujuan pembelajaran, rancangan kegiatan pengajaran 

dan rancangan program kegiatan) 

RPP Bahasa Indonesia RPP Bahasa Inggris 

Pelaksanaan Pembelajaran Media dan penunjang 

Pembelajaran 

Evaluasi Hasil Belajar Program Remidial 

RPP MGMP Kab. Semarang 
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C. Pembelajaran Sosiologi Kelas X pada SMA Negeri 14 Semarang 

SMA Negeri 14 Semarang merupakan sekolah dengan standar mutu 

SKM. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan 

pembelajaran sesuai dengan standar mutu SKM. Hasil penelitian berikut 

menjelaskan pemenuhan standar mutu SKM yang digambarkan dalam pola 

pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 14 Semarang. Secara teoretik  ada lima 

langkah yang harus dilakukan guru untuk menyusun pola pembelajaran, yakni 

merumuskan tujuan pembelajaran umum dan khusus, mengontrol rumusan 

tujuan tersebut, menetapkan kegiatan pengajaran, merancang program 

kegiatan, dan pelaksanaan program itu sendiri (Rohani, 2004:86-87). 

Penyusunan pola pembelajaran ini diimplementasikan dalam bentuk RPP, 

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik yang 

diselenggarakan oleh Guru Sosiologi di SMA Negeri 14 Semarang. 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Kelas X di SMA Negeri 14 Semarang terbagi menjadi dua, yakni 

Kelas Reguler dan Kelas Model. Fakta ini memberikan pengaruh dalam 

penyusunan RPP, tidak terkecuali RPP sosiologi. Oleh karena itu RPP 

sosiologi disusun dalam dua bentuk yakni RPP untuk Kelas Model dan 

Kelas Reguler. Karakter khas lain dari RPP yang disusun Guru Sosiologi 

adalah satu RPP untuk satu pertemuan yang berisi dua indikator 

pembelajaran, dan RPP disusun secara lengkap. Contohnya materi 

pelajaran ditulis secara lengkap dalam RPP, dicantumkan instrumen 
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penilaian kognitif  berupa soal-soal beserta kunci jawabannya. Instrumen 

penilaian afektif berupa kolom skala sikap juga terdapat dalam RPP. 

Penyusunan RPP mencakup empat kegiatan dalam penentuan pola 

pembelajaran, yakni 1) perumusan tujuan pembelajaran umum; 2) 

mengontrol rumusan tujuan pembelajaran dengan jalan merancang 

instrumen penilaian; 3) penetapan kegiatan pembelajaran; dan 4) 

perancangan program kegiatan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

memuat tujuan pembelajaran. Tahap kedua disusun soal-soal uji 

kompetensi beserta kunci jawaban dalam RPP untuk mengontrol rumusan 

tujuan pembelajaran tersebut. Tahap ketiga yakni rencana kegiatan 

pembelajaran meliputi; apersepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan 

penutup. Tahap keempat yakni rancangan program kegiatan meliputi 

materi yang akan diajarkan, metode, media, sumber, jadwal pelaksanaan, 

dan jam pertemuan (Rohani, 2004:87). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

dijelaskan secara rinci pada bahasan di bawah ini. 

Berikut cuplikan hasil wawancara terkait penyusunan RPP 

Sosiologi kelas X SMA Negeri 14 Semarang. Ibu Rosidah selaku Guru 

Sosiologi kelas X mengatakan bahwa: 

“Ya kembali, saya harus melihat kondisi siswa di kelas, saya harus 

bisa menyesuaikan karena di SMA 14 ini kan ada Kelas Model (X1 

dan X2). Di sini diharapkan di kelas unggulan ini, guru diharapkan 

menerapkan pembelajaran berbasis IT. Berbeda dengan Kelas 

Regular seperti saya mengajar di kelas X3. Dari kondisi siswa dan 

prestasi itu sama-sama tetapi dari segi sarana dan prasarana 

berbeda. Seperti di kelas X1 dan X2, siswa itu di dalam kelas 

sudah disediakan komputer dan LCD. Sehingga bapak ibu guru 

yang mengajar di kelas X1 dan X2 atau di kelas unggulan harus 

bisa menyesuaikan dengan kondisi di dalam kelas. Sedangkan 
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untuk di kelas regular saya juga harus bisa menyesuaikan karena 

disitu tidak ada prasarana komputer dan LCD. Kalau memang saya 

mau menyamakan, seyogyanya berarti saya harus terlebih dulu 

menyiapkan sedini mungkin untuk pembelajaran di kelas regular. 

RPP itu saya sesuaikan dengan siswa, kondisi siswa di lapangan 

dan juga dengan aturan di sekolah tadi. Untuk di Kelas Model ada 

pembelajaran yang berbasis IT, jadi harus lebih dengan yang 

regular. RPP yang saya susun di kelas Model dan Regular berbeda, 

unggulan semuanya saya pakai dengan media IT dan internet” 

(wawancara tanggal April 2011). 

 

 

Berdasarkan pernyataan di atas terlihat upaya Guru Sosiologi 

dalam beradaptasi dengan sistem dan kondisi peserta didik sebagai acuan 

untuk menyusun RPP. Secara implisit dalam pembelajaran terdapat 

kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai 

hasil pelaksanaan pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, 

dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pelaksanaan 

pembelajaran yang ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari 

perencanaan pembelajaran (Uno, 2007:2).  

Guru Sosiologi memiliki RPP yang berbeda untuk melaksanakan 

pembelajaran di Kelas Model dan Kelas Reguler. Kelas X.1 dan X.2 

sebagai Kelas Model memiliki media LCD proyektor untuk menunjang 

pelaksanaan pembelajaran. Fasilitas ini berpengaruh dalam penyusunan 

RPP yang berbasis IT. Sedangkan untuk Kelas Reguler Guru Sosiologi 

menyusun RPP tidak berbasis IT, mengandalkan model ceramah dan 

diskusi. Pemanfaatan media untuk Kelas Reguler bisa dilakukan jika 

pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan di Ruang Multimedia, atau 

meminta bantuan teknisi untuk memasang LCD di kelas sebelum 
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pelaksanaan pembelajaran. Namun hal ini kurang praktis dan hanya akan 

membuang waktu. Sehingga pelaksanaan pembelajaran berbasis IT tidak 

dicantumkan dalam RPP Kelas Reguler. 

Ditambahkan oleh Uno (2007:112) bahwa bagi guru sekolah 

menengah, ada baiknya ditulis sendiri disesuaikan dengan kondisi belajar 

siswa serta media yang tersedia di sekolah masing-masing. Pendapat ini 

sesuai untuk memberikan penguatan terhadap tindakan Guru Sosiologi 

dalam merancang RPP. 

SMA Negeri 14 Semarang belum menerapkan sistem SKS, 

pembelajaran masih menerapkan sistem paket. Dalam sistem paket satu 

jam pelajaran berdurasi 45 menit. Ini sama dengan sistem SKS. Panduan 

Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menyebutkan 

bahwa dua SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas 45 menit tatap 

muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan mandiri tidak 

terstruktur (Depdiknas, 2009:3). Fakta ini berimplikasi pada RPP yang 

disusun Guru Sosiologi. Kegiatan yang dicantumkan dalam RPP meliputi 

apersepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup mengacu pada 

ketentuan alokasi waktu pada Panduan Penyusunan KTSP. Namun, alokasi 

waktu yang dicantumkan dalam RPP tidak sama persis dengan ketentuan 

tersebut. 

Apersepsi meliputi kegiatan memotivasi dan mengingatkan 

kembali pada peserta didik tentang materi yang telah disampaikan 

sebelumnya. Pada eksplorasi Guru Sosiologi memberikan gambaran 



99 
 

 
 

tentang materi. Apersepsi dan eksplorasi termasuk kegiatan tatap muka 

guru dan peserta didik. 

Kegiatan dalam elaborasi berupa simulasi materi dan pembacaan 

materi oleh peserta didik. Elaborasi merupakan kegiatan terstruktur, 

karena kegiatan ini dikondisikan oleh guru dan dilakukan bersama-sama 

secara terstruktur di dalam kelas. 

Guru sosiologi kembali melakukan kegiatan tatap muka dalam 

kegiatan konfirmasi. Guru sosiologi menyampaikan materi melalui metode 

ceramah dan memberikan contoh-contohnya di lapangan. 

Pembelajaran ditutup dengan kegiatan kegiatan terstrukur dan 

mandiri tidak terstruktur. Kegiatan terstruktur berupa tanya jawab secara 

kontinyu, sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa guru 

memberi tugas pada peserta didik untuk mencari artikel terkait materi 

pelajaran. Tugas dikumpulkan pada guru di pertemuan selanjutnya. 

Dalam RPP terdapat lima komponen pembelajaran, diantaranya 

yaitu tujuan pembelajaran, materi, strategi/metode, media, dan penunjang 

pembelajaran (Sugandi, 2006:28-30). Tujuan pembelajaran yang 

dicantumkan dalam RPP yaitu: 1) siswa dapat menjelaskan dengan kata-

kata sendiri tentang definisi perilaku menyimpang dan anti sosial serta 

menguraikan teori peyimpangan sosial; 2) siswa dapat menjelaskan 

dengan kata-kata sendiri tentang bentuk-bentuk dan sifat-sifat perilaku 

menyimpang; 3) siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri tentang 

faktor-faktor, media pembentukan, dan contoh-contoh perilaku 
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menyimpang. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus dari materi perilaku 

menyimpang adalah peserta didik dapat mengetahui tentang perilaku 

menyimpang dan dapat membedakan mana perilaku yang benar atau salah 

menurut nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Pernyataan di atas sesuai dengan penuturan Ibu Rosidah selaku 

Guru Sosiologi pada wawancara hari Selasa, 26 April 2011 di meja 

kerjanya menyampaikan bahwa: 

“Secara umum siswa dapat membedakan perilaku menyimpang 

maupun yang tidak dengan tolak ukur nilai dan norma yang ada di 

masyarakat sehingga anak bisa menentukan oh ini menyimpang oh 

ini tidak, kenapa ini menyimpang kenapa ini tidak” (wawancara 

tanggal 26 April 2011). 

 

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa selain terdapat tujuan 

pembelajaran ranah kognitif, juga terdapat tujuan pembelajaran ranah 

afektif yang hendak dicapai oleh Guru Sosiologi. Sesuai dengan pendapat 

Krathwohl (dalam Sugandi, 2006:26), tujuan pembelajaran ranah afektif 

ini memiliki lima taksonomi, yakni 1) sadar akan suatu situasi; 2) 

memberikan respon; 3) menerima nilai-nilai; 4) menghubungkan nilai-nilai 

dengan situasi; dan 5) mengamalkan. Secara sadar Guru Sosiologi 

mengajarkan bentuk-bentuk perilaku menyimpang, memberitahukan 

perilaku yang salah dan perilaku yang benar menurut nilai dan norma yang 

berlaku di masyarakat. Tujuannya peserta didik dapat berperilaku sesuai 

dengan nilai dan norma masyarakat. Dalam Buku Model Penyelenggaraan 

SKM (2009:7) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

SKM/SSN tidak hanya ditekankan pada pencapaian aspek intelektual saja, 
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melainkan dalam pembelajaran perlu diciptakan kegiatan dan suasana 

belajar yang memungkinkan berkembangnya semua dimensi dalam 

pendidikan, seperti: watak, kepribadian, intelektual, emosional, dan sosial. 

Sehingga diharapkan tercapai kemajuan dan perkembangan yang seimbang 

antara semua dimensi tersebut. 

Saat penelitian ini dilaksanakan, materi pelajaran yang sedang 

diajarkan di SMA Negeri 14 adalah perilaku menyimpang, dengan sub bab 

bentuk-bentuk dan sifat-sifat perilaku menyimpang. Materi disampaikan 

menggunakan metode ceramah, diskusi, dan inkuiri. Media pembelajaran 

hanya dicantumkan dalam RPP Kelas Model, yaitu media powerpoint. 

Pemanfaatan media powerpoint ini sesuai dengan pernyataan Ibu Rosidah 

selaku Guru Sosiologi kelas X, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk kelas regular memang terbentur dengan prasarana di kelas, 

tidak ada. Memang ada kalau kita membutuhkan berarti harus 

memanggil tim teknisi untuk memasangkan. Sebagai Guru, saya 

siap dengan materi-materi IT itu. Untuk di Kelas Model karena di 

kelas prasarana itu sudah disediakan, tinggal kadang-kadang saya 

buka, saya cari di internet, eksplor kemudian saya tampilkan ke 

pembelajaran itu” (wawancara tanggal 26 April 2011). 

 

Berdasarkan hal di atas, menyiratkan bahwa Guru Sosiologi secara 

pribadi siap untuk melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Contohnya 

pemanfaatan powerpoint, penugasan mencari data di internet, dan lain 

sebagainya. Pembelajaran berbasis IT hanya dapat diselenggarakan di 

Kelas Model karena kendala fasilitas di Kelas Reguler. 

Penunjang pembelajaran dalam hal ini adalah bahan ajar. Bahan 

ajar yang digunakan Guru Sosiologi diantaranya: 1) Buku LKS: Kreatif 
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„Kreasi Siswa Aktif‟ tahun 2011. Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X 

Semester Genap XB. Surabaya: Viva Pakerindo; 2) Buku Paket: Pemkot 

Semarang. 2004. Sosiologi SMA Kelas X Sesuai Kurikulum 2004 

Pendekatan Kontekstual. Semarang: Pemkot Semarang; 3) Buku Paket: 

Tim Sosiologi. 2003. Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat 

Kelas I SMA Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Yudhistira; 4) 

Buku Paket: Tim Sosiologi. 2004. Sosiologi untuk SMA Kelas X Program 

Semester Gasal dan Genap Berdasarkan Kurikulum 2004 Berbasis 

Kompetensi. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega. 

Bahan ajar yang digunakan peserta didik adalah buku LKS Kreatif 

„Kreasi Siswa Aktif‟ tahun 2011. Buku Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X 

Semester Genap XB. Surabaya: Viva Pakerindo dan Buku Paket Pemkot 

Semarang. 2004. Sosiologi SMA Kelas X Sesuai Kurikulum 2004 

Pendekatan Kontekstual. Semarang: Pemkot Semarang. 

Selain dari buku paket dan LKS, peserta didik juga memanfaatkan 

media internet untuk menggali informasi tambahan. Biasanya guru 

memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk mengakses internet, 

contohnya mencari artikel, teori-teori terkait materi, membuat kliping, dan 

lain sebagainya. Seperti dikemukakan oleh Febri, peserta didik kelas X.2 

SMA Negeri 14 Semarang ketika ditanya tentang bahan ajar apa yang 

digunakan oleh peserta didik. Febri mengatakan: 

“LKS, terus ada buku paket, terus kalau tugas-tugas dari internet, 

jadi bahannya dari internet. Terus kalau dari internet itu apa yang 

kamu nggak mudeng ditanyain aja ke Bu Rosidah” (wawancara 

tanggal 5 Mei 2011). 
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Dari pernyataan ini berarti ada upaya dari Guru Sosiologi untuk 

mengarahkan peserta didiknya memanfaatkan IT. Mengakses internet dan 

mencari materi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Di era 

cyber seperti saat ini memang perlu ada upaya untuk mengajarkan generasi 

muda agar menguasai IPTEK. Tujuannya dengan kompetensi ini peserta 

didik dapat ikut berperan dalam perkembangan dunia. Dalam Buku Model 

Penyelenggaraan SKM (2009:11) disebutkan bahwa tugas sekolah adalah 

mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menjadi kemampuan 

yang berguna bagi dirinya untuk hidup di masyarakat. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran menurut konsep yang dikemukakan 

Rohani (2004:87) merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan program 

dalam pola pembelajaran. Pelaksanaan program meliputi empat sub 

langkah pelaksanaan program, yaitu pre test, pelaksanaan pembelajaran, 

post test, serta membandingkan hasil pre test dan post test. Pada sub bab 

ini hanya akan dijelaskan pelaksanaan pembelajaran Guru Sosiologi kelas 

X SMA Negeri 14 Semarang. 

Sosiologi mencakup konsep-konsep dasar, pendekatan, metode, 

dan teknik analisis dalam pengkajian berbagai fenomena dan 

permasalahan yang ditemui dalam kehidupan nyata di masyarakat (BSNP, 

2006a:1). Materi-materi yang disampaikan perlu dicontohkan melalui 

perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan 

pelaksanaan pembelajaran oleh Guru Sosiologi kelas X di SMA Negeri 14 
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Semarang. Guru Sosiologi memiliki karakter khas dalam melaksanakan 

pembelajaran sesuai standar mutu SKM. 

Standar mutu SKM mengamanatkan guru untuk melaksanakan 

pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada pencapaian aspek 

intelektual saja, melainkan dalam pembelajaran perlu diciptakan kegiatan 

dan suasana belajar yang memungkinkan berkembangnya semua dimensi 

dalam pendidikan, seperti: watak, kepribadian, intelektual, emosional, dan 

sosial. Sehingga diharapkan tercapai kemajuan dan perkembangan yang 

seimbang antara semua dimensi tersebut (Depdiknas, 2009:7). Dalam 

pelaksanaannya di kelas, banyak nilai-nilai kehidupan yang disampaikan 

oleh Guru Sosiologi. Contohnya dalam materi perilaku menyimpang, Guru 

Sosiologi selain mentransfer ilmu pengetahuan, juga menyampaikan nilai-

nilai kehidupan. Mengajarkan peserta didik berlaku sopan dan santun, 

tidak celelekan (baca: bertindak semaunya) di dalam kelas, menghormati 

guru, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu 

Rosidah selaku Guru Sosiologi kelas X, beliau menyampaikan bahwa: 

“Kalau materi saya sesuaikan dengan kehidupan yang ada pada 

lingkungan masyarakat atau lingkungan siswa. Sehingga apabila 

saya memberi contoh-contoh itu apa yang pernah dialami atau 

pernah terjadi. Jadi untuk menggambarkan pada anak-anak itu 

menggunakan contoh dari kehidupan anak-anak sehari-hari. 

Sehingga anak-anak tau, oh ini salah, ini benar, ini nggak boleh 

dilakukan. Saya lebih ke anak-anak aja. Saya tidak memaksakan 

saya harus ini itu. berikan contoh. Semisal saya tanya kamu pernah 

nggak menyimpang? Oh, tidak Bu? Masa? kowe ra pamitan mbek 

ibu e piye? (kamu tidak pamitan sama ibu kamu gimana?), 

menyimpang nggak sebenarnya itu, oh iya ya Bu” (wawancara 

tanggal 26 April 2011) 
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Nilai-nilai kehidupan diselipkan dalam pelaksanaan pembelajaran 

di kelas, dengan tujuan membentuk karakter peserta didik. Secara tekstual 

hal-hal demikian tidak dituliskan dalam RPP. Kemampuan Guru Sosiologi 

dalam mentransfer nilai-nilai kehidupan sangat penting bagi upaya 

pembentukan karakter peserta didik. 

Secara garis besar, pembelajaran yang dilaksanakan Guru 

Sosiologi meliputi apersepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan 

penutup. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari RPP yang disusun 

guru sebelumnya. 

Kegiatan apersepsi yang dilaksanakan Guru Sosiologi tidak jauh 

berbeda dengan RPP yang disusun sebelumnya, yakni menyampaikan SK, 

KD, indikator dan tujuan pembelajaran. Selain itu adalah mengulas materi 

yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pernyataan ini 

dikuatkan oleh Bapak Wagino selaku Kepala SMA Negeri 14 Semarang, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Oh iya itu harus, jadi bukan hanya tujuan pembelajaran saja tetapi 

mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar kemudian 

indikatornya dan tujuanya harus disampaikan dahulu di awal. Ya 

itu standar mas” (wawancara tanggal 27 April 2011). 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pihak sekolah 

memang sudah menetapkan standar dalam mengajar bagi guru-gurunya. 

Guru-guru diharapkan menyampaikan standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik 

mengetahui kerangka pelaksanaan pembelajaran yang akan diikuti. 
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Kegaiatan ekplorasi yang dilaksanakan Guru Sosiologi adalah 

tanya jawab secara kontinyu, peserta didik diberi pertanyaan satu per satu 

oleh guru. Selain itu peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya pada 

guru, jawaban akan diberikan oleh guru atau sesama peserta didik. 

Kumpulan jawaban peserta didik dibahas dan disimpulkan bersama. 

Kegaitan ini sesuai dengan arahan pada Buku Model Penyelenggaraan 

SKM (2009:9) bahwa salah satu prinsip pembelajaran pada SKM adalah 

menekankan pada kemampuan dan kemauan bertanya dari peserta didik. 

Kegiatan elaborasi yang dilaksanakan Guru Sosiologi adalah 

menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik. Materi dikembangkan 

dari simpulan hasil tanya jawab peserta didik. 

Kegiatan konfirmasi yang dilaksanakan Guru Sosiologi adalah 

meminta peserta didik menyebutkan contoh-contoh yang ada di 

masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mengarahkan teknik pelaksanaan 

pembelajaran yang berorientasi pada penemuan (discovery oriented), ini 

sesuai dengan arahan pada Buku Model Penyelenggaraan SKM (2009:7). 

Dengan menemukan sendiri pengetahuannya, peserta didik akan lebih 

mudah memahami materi. Selain itu ada pengalaman belajar peserta didik 

yang mudah diingat untuk jangka waktu yang cukup lama. Lebih lanjut 

dijelaskan dalam Buku Model Penyelenggaraan SKM bahwa pembelajaran 

model hafalan sejauh mungkin dicegah dengan lebih menekankan pada 

teknik yang berorientasi pada penemuan. Pembelajaran ditutup dengan 
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menginstruksikan peserta didik untuk merangkum materi dan memberi 

tugas harian. 

Mengenai pelaksanaan pembelajaran, Ibu Rosidah selaku Guru 

Sosiologi kelas X mengutarakan bahwa: 

“Kalau saya mengajar mas, pertama saya mengajar pasti saya 

bacakan dulu dari kompetensi dasar, saya nggak pernah lepas. 

Kemudian indikatornya apa, sehingga nanti saya sampaikan ke 

anak setelah pembelajaran ini saya mengharap siswa dapat ini, 

mempunyai kompetensi seperti ini. Bagaimana. Saya mengacu 

dengan buku-buku LKS dan mengacu pada buku dari Pemkot. 

Biasanya anak saya suruh untuk membaca. Misalnya materi 

perilaku menyimpang saya suruh buka halaman sekian silahkan 

baca lima menit. „Anda punya gambaran seperti apa dari perilaku 

menyimpang?‟ kemudian saya menangkap dari anak-anak itu nanti 

seperti ini dan itu nanti kita simpulkan bersama. Itu, saya seperti 

itu. Karena saya tidak ingin sosiologi itu saya terus yang ngomong, 

anak-anak biarlah yang ngomong. Apalagi materi itu anak-anak itu 

sebernarnya sudah eksaben, dia tahu itu perilaku menyimpang 

bahkan dia menjadi pelaku perilaku menyimpang juga, dia bisa 

tahu” (wawancara tanggal 26 April 2011). 

 

Pernyataan di atas menggambarkan sekilas tentang pelaksanaan 

pembelajaran oleh Guru Sosiologi kelas X SMA Negeri 14 Semarang. 

Dimulai dengan menyampaikan SK dan KD, kemudian menyampaikan 

indikator dan tujuan pembelajaran. Sebelum membahas materi, peserta 

didik diberi kesempatan untuk membaca materi. Tahap selanjutnya adalah 

penyampaian materi dilanjutkan sesi tanya jawab secara kontinyu. Jadi, 

peserta didik aktif untuk berbicara menyampaikan pemikirannya. 

Simpulan materi dilakukan secara bersama antara Guru Sosiologi dan 

peserta didik. 
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Menurut Arends (dalam Depdiknas, 2009:8) seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran harus menampilkan tiga aspek penting. 

Ketiga aspek ini adalah: 1) kepemimpinan; 2) pemberian instruksi melalui 

tatap muka dengan peserta didik; dan 3) bekerja dengan peserta didik, 

kolega, serta orang tua. Untuk membangun kelas dan sekolah sebagai 

organisasi belajar, ketiga aspek tersebut harus terpadu. Ketiga hal ini 

perlu diterapkan Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang. Mengingat 

karakteristik sebagian peserta didik SMA Negeri 14 Semarang yang 

cenderung kurang disiplin sebagai ciri khas masyarakat pesisir pantai. 

Kepemimpinan yang dilakukan Guru Sosiologi berupa kegiatan 

manajemen kelas dan manajemen diskusi. Manajemen kelas berupa 

kegiatan guru mengelola dan menguasai kelas sehingga pembelajaran 

berjalan kondusif. Manajemen diskusi berupa kegiatan mengarahkan dan 

memfasilitasi kegiatan diskusi kelas. 

Pemberian instruksi melalui tatap muka dengan peserta didik 

dilakukan saat kegiatan diskusi dan pemberian tugas saat pembelajaran. 

Untuk menyelesaikan masalah belajar, Guru Sosiologi bekerja sama 

dengan guru lain yang mengajar di kelas yang sama maupun dengan 

orang tua peserta didik melalui program mother class di Kelas Model. 

Secara visual situasi pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 13. Situasi Pembelajaran di kelas X.2 SMA Negeri 14 Semarang 

        (Dokumentasi Pribadi) 

 

Gambar 13 memperlihatkan situasi pelaksanaan pembelajaran oleh 

Guru Sosiologi. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab secara kontinyu. Materi-materi tertentu disampaikan 

melalui metode diskusi di kelas. Di bagian atas foto dalat dilihat LCD 

proyektor terpasang, namun saat observasi dilaksanakan, LCD tidak 

dimanfaatkan oleh guru. Dari hasil observasi tidak ditemukan pemanfaatan 

media oleh Guru Sosiologi. Guru Sosiologi hanya sesekali saja 

memanfaatkan media, yakni ketika memasuki bab baru. Berikut penuturan 

Adityo selaku peserta didik kelas X.2 SMA Negeri 14 Semarang, 

“Bu Rosidah tuh kalau baru ganti materi atau ganti bab baru nanti 

pakai media, kayak komputer dan powerpoint” (wawancara tanggal 

5 Mei 2011). 

 

Penggunaan media bertujuan untuk menunjukkan contoh-contoh 

relevan tentang perilaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Media 

yang selama ini dimanfaatkan Guru Sosiologi hanya powerpoint. Media 
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pembelajaran inovatif belum dikembangkan secara optimal karena 

terbatasnnya sumber daya manusia. 

Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang berhasil 

mengoptimalkan potensi peserta didik untuk berpartisipasi aktif di dalam 

kelas, untuk itu peserta didik dijadikan subyek sekaligus objek dalam 

pengajaran (Sugandi, 2006:29). Disebutkan juga dalam Buku Model 

Penyelenggaraan SKM (2009:4) bahwa pembelajaran berpusat pada 

peserta didik, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Guru Sosiologi 

menerapkan student oriented (berorientasi pada peserta didik). Namun 

student oriented hanya diterapkan pada materi-materi tertentu. Seperti 

dituturkan oleh Ibu Rosidah berikut ini, 

“Iya. Itu gini mas, saya menempatkan student oriented pada 

materi-materi yang itu mengena dan memang itu dapat 

diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari siswa, tetapi tidak pada 

materi yang bersifat teoeretis. Misalnya pengertian-pengertian kita 

harus bisa menggali sendiri, kita menerangkan. Jadi tidak semua 

student oriented tetapi juga saya kadang-kadang tetap 

menerangkan, porsi saya kan menerangkan dan menjelaskan itu, ya 

walaupun diselingi dengan student oriented” (wawancara tanggal 

26 April 2011). 

 

Student oriented tidak selalu diterapkan dalam pembelajaran. Guru 

Sosiologi juga menjalankan tugasnya mentransfer pengetahuan kepada 

peserta didik. Materi-materi yang bersifat teoretis dan definitif 

disampaikan oleh melalui metode ceramah. Tujuannya peserta didik dapat 

memahami materi dengan lebih baik, karena materi disampaikan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. 
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3. Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar menurut konsep yang dikemukakan Rohani 

(2004:87) merupakan bagian dari pelaksanaan program dalam pola 

pembelajaran. Pelaksanaan program meliputi empat sub langkah 

pelaksanaan program, yaitu pre test, pelaksanaan pembelajaran, post test, 

serta membandingkan hasil pre test dan post test. Dua langkah yang tidak 

dilakukan Guru Sosiologi adalah pre test serta membandingkan hasil pre 

test dan post test. 

 Dalam pelaksanaan program SKM/SSN dilakukan penilaian yang 

berkelanjutan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan 

keberhasilan belajar peserta didik (Depdiknas, 2009:10). Untuk 

melaksanakan hal tersebut, serangkaian penilaian dilakukan Guru 

Sosiologi. Penilaian tersebut diantaranya tugas, ulangan harian, ujian 

tengah semester, dan ujian akhir sekolah atau ujian kenaikan kelas. 

Kumpulan nilai peserta didik dimasukkan ke dalam instrumen penilaian, 

meliputi: Lembar Analisis Ulangan Harian, Lembar Hasil Analisis 

Ulangan Harian, Lembar Program Remidial, Lembar Penilaian Afektif, 

Lembar Laporan Nilai Tengah Semester, dan Lembar Daftar Nilai Siswa 

dalam satu semester. 

Tugas yang dikerjakan peserta didik dikoreksi oleh guru dan 

dikembalikan lagi kepada mereka. Kerap kali tugas-tugas tersebut 

dikoreksi bersama-sama antara guru dan peserta didik. Tujuannya peserta 

didik mengetahui letak benar dan salah dari tugas yang dikerjakan. 
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Jawaban dalam tugas tersebut dijelaskan kembali oleh Guru Sosiologi. 

Kegiatan ini sekaligus sebagai bentuk penguatan atas kinerja peserta didik. 

Demikian juga dengan ulangan harian, setelah dikoreksi guru kemudian 

lembar kerja dikembalikan kepada peserta didik. 

Prestasi belajar dinilai dengan skala skor 0-100. Skala skor 

penilaian peserta didik belum menggunakan skala indeks perstasi (IP). 

Alasannya SMA Negeri 14 Semarang belum menerapkan SKS. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran sosiologi 70 untuk kelas X, 73 

untuk kelas XI, dan 75 untuk kelas XII. Bagi peserta didik yang belum 

memenuhi KKM, Guru Sosiologi menyelenggarakan program remidial 

untuk mencapai KKM. Sedangkan bagi peserta didik yang sudah tuntas 

KKM ada program pengayaan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. 

Mengenai evaluasi hasil belajar pada SMA Negeri 14 Semarang 

sebagai sekolah dengan standar mutu SKM, Ibu Rosidah selaku Guru 

Sosiologi kelas X menyatakan bahwa: 

“Yang pertama Tugas. Saya ambil terbaik, dalam satu semester ada 

lima tugas. Saya ambil terbaik, dua atau tiga saya masukan. 

Biasanya saya ambil tugas individual maupun kelompok, bisa 

mandiri maupun mandiri tidak terstruktur maupun terstruktur. 

Kemudian dirata-rata ini mas. Kemudian Ulangan Harian (UH), 

berdasarkan dari KD di RPP. Ada juga Ujian Tengah Semester 

(UTS). Kemudian semesteran dibagi menjadi Ulangan Harian 

Terbaik (UHT) dan Ujian Akhir Semester (UAS) atau Ulangan 

Kenaikan Kelas (UKK). UKK ini nggak usah diremidi, karena kan 

kalau diremidi nilainya tuntas semua. Makanya bisa membedakan 

mana yang pintar dan mana yang nggak bisa dilihat disini. Nanti 

dirata-rata kemudian masuk di Nilai Raport (NR). Dan nilai afektif 

ini juga masuk ke NR, ini masuk ke raport anak. Kalau sosiologi 
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yang dinilai itu ada dua jenis, kognitif dan afektif, psikomotorik 

tidak” (wawancara tanggal 26 April 2011). 

 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa selain aspek 

kognitif, Guru Sosiologi juga menilai aspek afektif peserta didik. Penilaian 

afektif dilakukan dengan mengacu pada delapan aspek, yakni penampilan, 

disiplin, sikap, minat, kerja sama, kerajinan, tanggung jawab, dan 

kejujuran. Contohnya dalam tugas kelompok dan diskusi, Guru Sosiologi 

dapat melihat peserta didik yang aktif dalam diskusi dan peserta didik 

yang tidak aktif. Guru Sosiologi memiliki catatan tersendiri untuk menilai 

aspek afektif. Penilaian afektif dinilai dengan skala 1 sampai 4, dengan 

rincian 4 baik sekali; 3 baik; 2 cukup; dan 1 kurang. Skala nilai ini 

kemudian dikonversi dalam bentuk huruf, yakni A sampai D. Nilai A jika 

mendapat poin 25-32, nilai B jika mendapat poin 17-24, nilai C jika 

mendapat poin 9-16, nilai D jika mendapat poin 0-8. Nilai afektif ini bisa 

juga dimanfaatkan untuk menunjang nilai kognitif. Gabungan antara nilai 

kognitif dan afektif kemudian dijadikan nilai raport peserta didik. Seluruh 

nilai peserta didik mulai dari tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, 

dan ujian akhir semester dalam satu semester disusun secara rapi dalam 

satu lembar Daftar Nilai Peserta Didik untuk dilaporkan pada Kepala 

Sekolah. 

 

Dari penjelasan tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru 

Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang dapat disimpulkan bahwa tahapan 
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penyusunan pola pembelajaran yang telah dilaksanakan adalah merumuskan 

tujuan pembelajaran umum dan khusus, mengontrol rumusan tujuan tersebut, 

menetapkan kegiatan pengajaran, merancang program kegiatan, dan 

pelaksanaan program itu sendiri (khususnya pembelajaran dan post test). 

Sedangkan tahapan penyusunan pola pembelajaran yang tidak dilakukan Guru 

Sosiologi adalah penyelenggaraan pre test serta membandingkan hasil pre test 

dan post test. Pola pembelajaran yang dilaksanakan Guru Sosiologi kelas X 

SMA Negeri 14 Semarang dapat divisualisasikan dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pola Pembelajaran Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

 

 

Input peserta didik 

Penyusunan RPP 

(tujuan pembelajaran, rancangan kegiatan pengajaran, 

rancangan instrumen penilaian dan rancangan program 

kegiatan) 

RPP Kelas Reguler RPP Kelas Model 

Pelaksanaan Pembelajaran Media dan Penunjang 

Pembelajaran 

Evaluasi Hasil Belajar 
Program Remidial 

Program Pengayaan 
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D. Perbedaan Pembelajaran Sosiologi Kelas X pada Rintisan Sekolah 

Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri 

memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda satu sama lain. Sekolah 

Kategori Mandiri merupakan satu tahap sebelum suatu sekolah ditetapkan 

sebagai RSBI. Sekolah Kategori Mandiri ditandai dengan terpenuhinya 

delapan unsur Standar Nasional Pendidikan (SNP). Delapan unsur tersebut 

diantaranya yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, 

Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Sekolah 

ditetapkan sebagai RSBI jika delapan unsur SNP tersebut telah diperkaya 

dengan sistem pendidikan sekolah unggul di negara anggota OECD atau 

negara maju lainnya. Karakteristik ini berdampak pada penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah-sekolah tersebut, termasuk penyelenggaraan 

pembelajaran oleh guru. Penelitian ini mengkhususkan pada pembelajaran 

sosiologi kelas X. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sosiologi di SMA 

Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang berbeda. Jika dilihat dari 

penyusunan pola pembelajaran, tahapan pola pembelajaran sosiologi SMA 

Negeri 14 Semarang lebih lengkap dibanding pola pembelajaran sosiologi 

SMA Negeri 1 Ungaran. Tahapan penyusunan pola pembelajaran yang telah 

dilaksanakan Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang  adalah merumuskan 

tujuan pembelajaran umum dan khusus, mengontrol rumusan tujuan tersebut, 
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menetapkan kegiatan pengajaran, merancang program kegiatan, dan 

pelaksanaan program itu sendiri (khususnya pembelajaran dan post test). 

Sedangkan tahapan penyusunan pola pembelajaran yang tidak dilakukan Guru 

Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang adalah penyelenggaraan pre test serta 

membandingkan hasil pre test dan post test. Tahapan penyusunan pola 

pembelajaran yang telah dilaksanakan Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

adalah merumuskan tujuan pembelajaran umum dan khusus, menetapkan 

kegiatan pengajaran, merancang program kegiatan, dan pelaksanaan program 

itu sendiri (pembelajaran dan post test). Sedangkan tahapan penyusunan pola 

pembelajaran yang tidak dilakukan Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

adalah mengontrol rumusan tujuan pembelajaran (dengan jalan merancang 

instrumen penilaian) dalam RPP, program pengayaan, pre test serta 

membandingkan hasil pre test dan post test. 

Jika dilihat dari pemenuhan standar mutu, Guru Sosiologi SMA Negeri 

14 Semarang telah memenuhi standar mutu SKM. Guru Sosiologi SMA 

Negeri 1 Ungaran belum sepenuhnya menerapkan standar mutu RSBI. Standar 

mutu SKM hanya sebatas pada pemenuhan standar nasional pendidikan. Oleh 

karena itu guru mudah dalam mengimplementasikan standar mutu SKM. 

Sedangkan standar mutu RSBI perlu menerapkan standar nasional pendidikan 

sekaligus mengacu pada sistem pendidikan negara anggota OECD atau negara 

maju lainnya. Dibutuhkan kompetensi berbahasa Inggris, penguasaan ICT, dan 

kemampuan membaca serta mengimplementasikan sistem pendidikan negara 

maju untuk menyelenggarakan pembelajaran di kelas. 
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Selain itu, alasan belum terpenuhinya standar mutu RSBI dikarenakan 

Guru Sosiologi belum mengadopsi dan mengadaptasi sistem pendidikan pada 

negara anggota OECD atau negara maju lainnya bagi pembelajaran sosiologi 

di kelas X SMA Negeri 1 Ungaran. Meskipun demikian, Guru Sosiologi SMA 

Negeri 1 Ungaran mampu megimplementasikan pembelajaran yang inovatif, 

inspiratif, interaktif dan menyenangkan sehingga memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif. Hal ini terkait dengan input peserta didik dan 

strategi yang diterapkan Guru Sosiologi kelas X SMA Negeri 1 Ungaran. 

Di SMA Negeri 1 Ungaran jumlah peserta didik dalam satu kelas 

maksimal 32 orang. Sedangkan di SMA Negeri 14 Semarang, di kelas Reguler 

jumlah peserta didik mencapai 40 orang per kelas. Di kelas Model jumlah 

peserta didik 32 orang per kelas. Jumlah peserta didik per kelas ini 

berpengaruh terhadap pembelajaran. Inovasi pembelajaran dapat dengan 

mudah dilaksanakan di RSBI. Dibuktikan dengan variatifnya metode 

pembelajaran, mulai dari ceramah bervariasi, diskusi, dan pendekatan 

personal. Di SMA Negeri 14 Semarang dengan jumlah peserta didik 40 orang 

per kelas, ditambah karakteristik peserta didik yang cenderung tidak disiplin, 

susah untuk melakukan berbagai inovasi pembelajaran. 

Perbedaan menonjol lainnya adalah penggunaan bahan ajar bilingual 

pada RSBI. SMA Negeri 1 Ungaran melengkapi bahan ajar bilingual untuk 

seluruh mata pelajaran, termasuk sosiologi. Buku pegangan Guru Sosiologi 

adalah buku paket Sosiologi Bilingual untuk SMA/MA. Bandung: CV Yrama 
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Widya karya M. Taupan (2008). Buku ini tersedia di perpustakaan dan dapat 

diakses oleh peserta didik. 

Garis besar hasil penelitian tentang perbedaan pembelajaran sosiologi 

kelas X pada RSBI dan SKM dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 10. Perbedaan Pembelajaran Sosiologi Kelas X pada RSBI dan SKM 

No Kriteria RSBI SKM 

1 RPP RPP berbahasa Indonesia 

dan Inggris. 

Tidak dicantumkan soal uji 

kompetensi. 

RPP Kelas Model dan Kelas 

Reguler. 

Terdapat soal uji kompetensi 

dan kunci jawabannya. 

2 Pembelajaran Mengacu pada SNP dan 

Panduan Penyelenggaraan 

Program RSBI. 

Belum sepenuhnya 

menerapkan sistem 

pendidikan negara anggota 

OECD. 

Bahasa pengantar: bahasa 

Indonesia dan bahasa 

Inggris. 

Terdapat tambahan bahan 

ajar, yakni buku bilingual. 

Tercipta diskusi aktif. 

Mengacu pada SNP dan 

Model Penyelenggaraan 

SKM. 

 

 

 

 

Bahasa Pengantar: bahasa 

Indonesia. 

 

Bahan ajar: Buku Paket dari 

Pemkot dan LKS. 

Diskusi kurang optimal. 

3 Penilaian KKM 75 

Belum mengadopsi sistem 

penilaian pendidikan negara 

anggota OECD. 

Tidak ada program 

pengayaan, hanya remidial.  

KKM 70 

 

 

 

Diselenggarakan program 

remidial dan pengayaan. 

 

Tabel 10 menunjukkan secara garis besar perbedaan antara 

pembelajaran sosiologi kelas X pada RSBI dan SKM. Secara umum 

perbedaan disebabkan oleh standar mutu sekolah dan pemenuhan penyusunan 

pola pembelajaran. Penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan pembelajaran 

sosiologi pada RSBI dan SKM akan dibahas pada sub bab berikut ini. 
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1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran memiliki dua kategori 

RPP, yakni RPP berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Guru 

Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang juga mempunyai dua kategori RPP, 

yakni RPP untuk Kelas Model dan Kelas Reguler. Perbedaan antara RPP 

Kelas Model dan Kelas Reguler yaitu RPP untuk Kelas Model 

dicantumkan pemanfaatan media powerpoint, karena di Kelas Model 

tersedia LCD Proyektor. 

Format pembelajaran secara struktural sama, terdiri dari 

pendahuluan berupa apersepsi dan motivasi, kegiatan inti berupa 

aksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, diakhiri dengan penutup. Perbedaan 

terletak pada isi kegiatan di masing-masing sesi. Penyusunan RPP 

disesuaikan dengan input peserta didik. Secara eksplisit terdapat muatan 

pendidikan karakter pada RPP sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran. 

Perbedaan juga terdapat pada aspek penilaian hasil belajar yang 

dituliskan Guru Sosiologi dalam RPP. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran hanya menuliskan sumber soal-soal penilaian dari Buku Paket 

dan LKS yang dimiliki peserta didik. Penilaian afektif yang dituliskan 

mencakup aspek penguasaan materi, keaktifan, kerja sama, public 

speaking, dan perilaku. Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang secara 

rinci menuliskan soal-soal uji kompetensi pada RPP beserta kunci 

jawabannya. Penilaian afektif yang dituliskan mencakup aspek 
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penampilan, disiplin, sikap, minat, kerja sama, kerajinan, tanggung jawab, 

dan kejujuran. 

Terdapat tambahan bahan ajar bagi Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran, yakni buku bilingual (Buku Paket: Taupan, M. 2008. Sosiologi 

Bilingual untuk SMA/MA. Bandung: CV Yrama Widya). Tambahan bahan 

ajar ini bertujuan untuk menunjang pembelajaran bilingual pada mata 

pelajaran sosiologi. Mata pelajaran SMA Negeri 14 Semarang seluruhnya 

menggunakan bahan ajar berbahasa Indonesia. 

Mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran telah sampai 

pada materi Pengendalian Sosial. Sedangkan SMA Negeri 14 Semarang 

baru sampai pada materi Perilaku Menyimpang. Perbedaan pencapaian ini 

menunjukkan efektifitas strategi pembelajaran yang dilaksanakan masing-

masing Guru Sosiologi. Selain itu kondisi peserta didik juga memberikan 

pengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran. 

SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang memiliki 

input yang berbeda. Rata-rata nilai UN yang harus dimiliki oleh siswa 

yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Ungaran minimal 33,12. Sedangkan 

rata-rata nilai UN untuk diterima di SMA Negeri 14 Semarang minimal 

29,85. Selain faktor nilai, terdapat faktor kultur masyarakat setempat. 

SMA Negeri 14 Semarang berada di kawasan pesisir pantai utara Jawa, 

dan SMA Negeri 1 Ungaran terletak di kaki Gunung Ungaran. Peserta 

didik SMA Negeri 14 Semarang memiliki karakter keras dan cenderung 
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bandel. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Rosidah selaku Guru Sosiologi 

SMA Negeri 14 Semarang, beliau mengatakan bahwa: 

“…. apalagi njenengan (kamu) objeknya SMA 1 Ungaran dan 

SMA 14 Semarang, itu kompleksitasnya besar sini 

permasalahanya. SMA ini itu nanti dari Barutikung, Kuningan, 

campur Panggung dan Tanah Mas. Loooh, sudah kondisi 

masyarakatnnya berbeda-beda inputnya. Makanya kadang-kadang 

saya itu nggak boleh berpikir negatif terus. Makane angger anu 

(makanya kadang-kadang), “kamu rumahnya mana? Barutikung 

Bu, yo wes ngono tok kur ngguyu (ya sudah, begitu saja cuma bisa 

senyum). Modelnya Barutikung ngono owk, Bu Ros yo Tanah Mas, 

modelnya gini (karakternya Barutikung seperti itu, Bu Ros juga 

dari Tanah Mas, karakternya seperti ini)” (wawancara tanggal 26 

April 2011). 

 

Dari pernyataan Guru Sosiologi di atas menunjukkan bahwa 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi SMA Negeri 14 Semarang 

dalam menjalankan pembelajaran cukup besar dan kompleks. Peserta didik 

dari daerah-daerah pinggiran Kota Semarang di pesisir Laut Utara Jawa 

umumnya memiliki karakter keras dan cenderung bandel. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran secara umum yang dilakukan guru 

mencakup apersepsi, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup. 

Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran dan Guru 

Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang. Pembelajaran Guru Sosiologi SMA 

Negeri 1 Ungaran mengacu pada SNP dan Panduan Penyelenggaraan 

Program RSBI. Dalam Panduan Penyelenggaraan Program RSBI 

diharapkan guru menerapkan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 
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menyenangkan, dan menantang sehingga dapat memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi aktif. Mutu pembelajaran ditingkatkan dengan dukungan 

penerapan TIK pada semua mata pelajaran serta menggunakan bahasa 

Inggris untuk kelompok sains, matematika, dan mata pelajaran lainnya. 

Pendidik harus dapat mengembangkan proses pembelajaran yang 

membangun pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan eksplorasi, 

elaborasi, serta konfirmasi yang efektif dan efisien. 

Selain itu, Guru Sosiologi diharapkan mengadopsi model 

pembelajaran yang secara nyata berhasil diterapkan pada negara anggota 

OECD atau negara maju lainnya. Namun hal ini belum dilakukan oleh 

Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran. 

Bahasa yang digunakan Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

sebagian besar adalah bahasa Indonesia diselingi menggunakan bahasa 

Inggris. Bahasa Inggris hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-

pesan moral dan kata-kata motivasi. Pelaksanaan pembelajaran di SMA 

Negeri 14 Semarang secara keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia. 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SMA Negeri 1 Ungaran 

adalah 75 untuk semua mata pelajaran dan semua tingkat, sedangkan di 

SMA Negeri 14 Semarang KKM kelas X adalah 70, kelas XI adalah 73, 

dan kelas XII adalah 75, untuk semua mata pelajaran. Guru Sosiologi 

SMA Negeri 1 Ungaran hanya menyelenggarakan program remidial bagi 
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peserta didik yang belum tuntas KKM, sedangkan Guru Sosiologi SMA 

Negeri 14 Semarang melaksanakan program remidial dan pengayaan. 

Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran belum menerapkan sistem 

penilaian pendidikan dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. 

Penilaian peserta didik mengacu pada Panduan Penyelenggaraan Program 

RSBI. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran mengembangkan instrumen 

penilaian autentik yaitu penilaian yang diperoleh dari proses pembelajaran 

yang mengukur tiga ranah penilaian, yaitu kognitif, psikomotorik, dan 

afektif, termasuk penilaian portofolio. 

Evaluasi hasil belajar yang diselenggarakan Guru Sosiologi 

hakikatnya sama, yakni tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian 

akhir semester, ujian kenaikan kelas, dan penilaian afektif. Perbedaan 

terletak pada tugas, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran melaksanakan 

penugasan portofolio sedangkan Guru Sosiologi SMA Negeri 14 

Semarang tidak mancantumkan penugasan portofolio. Penugasan yang 

diberikan Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang berkisar pada tugas 

terstruktur, tugas mandiri terstruktur, dan tugas mandiri tidak terstruktur. 

Penilaian afektif yang dilaksanakan Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran meliputi aspek aspek penguasaan materi, keaktifan, kerja sama, 

public speaking, dan perilaku. Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang 

menilai afektif peserta didik dari aspek penampilan, disiplin, sikap, minat, 

kerja sama, kerajinan, tanggung jawab, dan kejujuran. 
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Format penilaian yang dikembangkan SMA Negeri 1 Ungaran 

cukup sederhana, hanya satu lembar berjudul Daftar Nilai Siswa. Daftar 

Nilai Siswa berisi kumpulan nilai tugas, ulangan harian, ujian tengah 

semester, dan ujian akhir semester serta nilai psikomotorik dan afektif 

peserta didik. Dicantumkan pula nama-nama peserta didik masing-masing 

kelas. Format penilaian yang dikembangkan SMA Negeri 14 Semarang 

sangat detail. Format penilaian terbagi menjadi enam lembar, diantaranya: 

1) Analisis Ulangan Harian; 2) Hasil Analisis Ulangan Harian; 3) Program 

Remidial; 4) Format Penilaian Afektif; 5) Laporan Nilai Tengah Semester; 

dan 6) Daftar Nilai Siswa Semester I Siswa SMA Negeri 14 Semarang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Terdapat perbedaan antara pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 

Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang. Perbedaan dapat dilihat dari dua 

sudut pandang, yakni dari segi pemenuhan standar mutu sekolah masing-

masing dan dari segi pemenuhan penyusunan pola pembelajaran. Dari segi 

pemenuhan standar mutu, Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang dapat 

dikatakan telah memenuhi standar mutu SKM. Sedangkan Guru Sosiologi 

SMA Negeri 1 Ungaran belum sepenuhnya memenuhi standar mutu RSBI. 

Dari segi pemenuhan penyusunan pola pembelajaran, Guru Sosiologi 

SMA Negeri 14 Semarang dapat dikatakan lebih lengkap dalam memenuhi 

penyusunan pola pembelajaran dibanding Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran. 

2. Standar mutu RSBI belum terpenuhi sepenuhnya karena Guru Sosiologi 

SMA Negeri 1 Ungaran belum mengadopsi dan menerapkan sistem 

pendidikan pada negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Di 

beberapa negara yang telah dikunjungi, mata pelajaran sosiologi hanya ada 

pada jenjang pendidikan SMP. Jadi Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran belum memiliki rujukan pasti untuk mengembangkan 
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pembelajaran sesuai dengan sistem pendidikan pada salah satu negara 

anggota OECD atau negara maju lainnya. Selain itu, OECD melalui 

International Standard Classification of Edication (ISCED) tidak 

mengatur secara spesifik bagaimana pembelajaran dilaksanakan pada suatu 

sekolah. ISCED hanya mengatur mengenai standar jenjang pendidikan 

yang harus diselenggarakan pada sistem pendidikan negara anggota 

OECD. 

3. Dalam penyusunan pola pembelajaran, Guru Sosiologi SMA Negeri 1 

Ungaran tidak menyusun instrumen penilaian pada RPP, tidak melakukan 

pengayaan, pre test, serta membandingkan hasil pre test dan post test. 

Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang hanya tidak melakukan pre test, 

serta membandingkan hasil pre test dan pos test. 

4. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran telah mengembangkan 

pembelajaran bilingual, meskipun belum sepenuhnya karena bahasa 

Inggris hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan 

kata-kata motivasi. Pembelajaran sosiologi SMA Negeri 14 Semarang 

seluruhnya disampaikan menggunakan bahasa Indonesia.  

5. Pembelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Ungaran lebih kondusif, efektif, 

dan efisien bila dibanding SMA Negeri 14 Semarang. Dipengaruhi oleh 

input, karakter peserta didik, dan jumlah peserta didik per kelas. Nilai rata-

rata ujian nasional untuk diterima di SMA Negeri 1 Ungaran minimal 

33,12 sedangkan SMA Negeri 14 Semarang minimal 29,85. Karakter 

peserta didik SMA Negeri 14 Semarang tidak disiplin, ini sebagai ciri khas 
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masyarakat pesisir. SMA Negeri 1 Ungaran memiliki jumlah peserta didik 

32 orang per kelas. Sedangkan SMA Negeri 14 Semarang memiliki jumlah 

peserta didik 35-40 per kelas. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan. Saran yang 

dapat diajukan dalam karya tulis ini adalah: 

1. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran diharapkan mengadopsi dan 

menerapkan pembelajaran yang secara nyata berhasil diterapkan pada 

sekolah unggul dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. 

2. Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran diharapkan lebih intens dalam 

mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan pembuatan media 

pembelajaran. Guna menyiapkan diri dalam menghadapi penerapan 

pembelajaran bertaraf internasional. 

3. SMA Negeri 14 Semarang diharapkan mengalokasikan jumlah peserta 

didik secara ideal, maksimal 32 peserta didik per kelas. Selain itu, 

diharapkan dilakukan pendampingan personal peserta didik (baik oleh 

guru BK mapun guru mata pelajaran) untuk membentuk karakter unggul 

peserta didik. Guna menyelenggarakan pembelajaran yang kondusif, 

efektif, dan efisien. 
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Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian SMA Negeri 1 Ungaran 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 1 UNGARAN 
Jln. Diponegoro No. 42 Telp (024) 6921101 Fax. (024) 6922791 Ungaran 50514 

Email: sman1ung@yahoo.com website www.sman1-ungaran.sch.id 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 421/745/2011 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 1 Ungaran: 

Nama  : Dra. Halimah Ilyas 

NIP  : 195207171979032007 

Pangkat/Gol : Pembina/IV.a 

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Ungaran 

menerangkan bahwa: 

Nama  : Didi Pramono 

NIM  : 3501406043 

Program Studi : Sosiologi dan Antropologi/S1 

    Fakultas Ilmu Sosial 

  Universitas Negeri Semarang. 
 

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka 

Penyusunan Skripsi dengan judul “Implementasi Pembelajaran Sosiologi Kelas X 

pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri (Studi 

di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 

2010/2011)” di SMA Negeri 1 Ungaran, yang telah dilaksanakan pada bulan April 

s.d. Mei 2011. 

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Ungaran, 11 Mei 2011 

       Kepala Sekolah 

       ttd. 

       Dra. Halimah Ilyas 

       NIP. 195207171979032007 

mailto:sman1ung@yahoo.com
http://www.sman1-ungaran.sch.id/
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian SMA Negeri 14 Semarang 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMA NEGERI 14 SEMARANG 
Jln. Kokrosono Semarang 50177 Telp (024) 3513404 Fax. (024) 3564343 

Email: sman14smg_padblass@yahoo.com website www.sman14-smg.sch.id 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 070/0218/2011 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMA Negeri 1 Ungaran: 

Nama  : Drs. Wagino Sunarto 

NIP  : 195704131986031011 

Pangkat/Gol : Pembina/IV.a 

Jabatan : Kepala SMA Negeri 1 Ungaran 

menerangkan bahwa: 

Nama  : Didi Pramono 

NIM  : 3501406043 

Program Studi : Sosiologi dan Antropologi/S1 

    Fakultas Ilmu Sosial 

  Universitas Negeri Semarang. 
 

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka 

Penyusunan Skripsi dengan judul “Implementasi Pembelajaran Sosiologi Kelas X 

pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Kategori Mandiri (Studi 

di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMA Negeri 14 Semarang Tahun Ajaran 

2010/2011)” di SMA Negeri 14 Semarang, yang telah dilaksanakan pada bulan 25 

April s.d. 14 Mei 2011. 

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang, 16 Mei 2011 

       Kepala Sekolah 

       ttd. 

       Drs. Wagino Sunarto 

       NIP. 195704131986031011 

mailto:sman14smg_padblass@yahoo.com
http://www.sman14-smg.sch.id/
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Lampiran 3. Instrumen Penelitian 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

No Fokus Observasi Indikator Item Pertanyaan 

1. Gambaran umum 

SMA N 1 

Ungaran dan 

SMA Negeri 14 

Semarang 

Keadaan 

wilayah/lokasi fisik 

(Geografi) 

- Dimana letak bangunan SMA 1 

Ungaran? 

- Dimana letak bangunan SMA 

14 Semarang? 

- Bagaimana kondisi lingkungan 

alam dan fisik SMA 1 

Ungaran? 

- Bagaimana kondisi lingkungan 

alam dan fisik SMA 14 

Semarang? 

- Apa saja peralatan/fasilitas 

yang ada di SMA 1 Ungaran? 

- Apa saja peralatan/fasilitas 

yang ada di SMA 14 

Semarang? 

Keadaan guru dan 

staf serta siswa 

(Demografi) 

- Berapa jumlah guru dan staf 

SMA 1 Ungaran? 

- Berapa jumlah guru dan staf 

SMA 14 Semarang? 

- Berapa jumlah siswa SMA 1 

Ungaran? 

- Berapa jumlah siswa SMA 14 

Semarang? 

- Bagaimana mekanisme 

perekrutan siswa di SMA 1 

Ungaran? 

- Bagaimana mekanisme 

perekrutan siswa di SMA 14 

Semarang? 

- Apa riwayat pendidikan guru 

dan staf di SMA 1 Ungaran? 

- Apa riwayat pendidikan guru 

dan staf di SMA 14 Semarang? 

Kehidupan sosial 

ekonomi 

- Bagaimana pola komunikasi 

yang terjadi di SMA N 1 

Ungaran? 

- Bagaimana pola komunikasi 

yang terjadi di SMA N 14 

Semarang? 

- Apa nilai-nilai yang 

dikembangkan di SMA N 1 

Ungaran? 



135 
 

 
 

- Apa nilai-nilai yang 

dikembangkan di SMA N 14 

Semarang? 

- Bagaimana pola hubungan 

antara guru dan murid di SMA 

N 1 Ungaran? 

- Bagaimana pola hubungan 

antara guru dan murid di SMA 

N 14 Semarang? 

- Bagaimana hubungan antara 

SMA N 1 Ungaran dengan 

masyarakat di sekitarnya? 

- Bagaimana hubungan antara 

SMA N 14 Semarang dengan 

masyarakat di sekitarnya? 

- Bagaimana hubungan antara 

SMA N 1 Ungaran dengan 

sekolah lain di sekitarnya? 

- Bagaimana hubungan antara 

SMA N 14 Semarang dengan 

sekolah lain di sekitarnya? 

- Bagaimana tingkat 

kemakmuran siswa SMA N 1 

Ungaran? 

- Bagaimana tingkat 

kemakmuran siswa SMA N 14 

Semarang? 

Sejarah keberadaan 

SMA N 1 Ungaran 

- Bagaimana awal mula 

berdirinya SMA N 1 Ungaran? 

- Bagaimana awal mula 

berdirinya SMA N 14 

Semarang? 

2. Kategori RSBI Kriteria RSBI - Apa kriteria suatu sekolah 

ditetapkan sebagai RSBI? 

- Sistem pendidikan negara mana 

yang diadopsi oleh SMA N 1 

Ungaran? 

Pelaksanaan RSBI - Apa akreditasi SMA N 1 

Ungaran? 

- Seperti apa kurikulum (KTSP) 

yang dikembangkan di SMA N 

1 Ungaran? 

- Bagaimana proses 

pembelajaran yang dijalankan 

di SMA N 1 Ungaran? 

- Bagaimana penilaian yang 
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dilakukan di SMA N 1 

Ungaran? 

- Berapa KKM mapel Sosiologi 

kelas X di SMA N 1 Ungaran? 

- Apa latar pendidikan guru 

Sosiologi di SMA N 1 

Ungaran? 

- Apa sarana dan prasarana yang 

ada di SMA N 1 Ungaran? 

- Bagaimana manajemen 

pengelolaan administrasi 

sekolah di SMA N 1 Ungaran? 

- Berasal dari mana biaya untuk 

operasionalisasi SMA N 1 

Ungaran? 

- Bagaimana mekanisme 

perekrutan siswa di SMA 1 

Ungaran? 

- Bagaimana sosialisasi RSBI 

yang dilakkukan ke masyarakat 

sekitar SMA N 1 Ungaran? 

3. Kategori SKM Kriteria SKM - Apa kriteria suatu sekolah 

ditetapkan sebagai SKM? 

- Bagaimana upaya pemenuhan 

SNP di SMA N 14 Semarang? 

Pelaksanaan SKM - Apa akreditasi SMA N 14 

Semarang? 

- Seperti apa kurikulum (KTSP) 

yang dikembangkan di SMA N 

14 Semarang? 

- Bagaimana proses 

pembelajaran yang dijalankan 

di SMA N 14 Semarang? 

- Bagaimana penilaian yang 

dilakukan di SMA N 14 

Semarang? 

- Berapa KKM mapel Sosiologi 

kelas X di SMA N 14 

Semarang? 

- Apa latar pendidikan guru 

Sosiologi di SMA N 14 

Semarang? 

- Apa sarana dan prasarana yang 

ada di SMA N 14 Semarang? 

- Bagaimana manajemen 

pengelolaan administrasi 
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sekolah di SMA N 14 

Semarang? 

- Berasal dari mana biaya untuk 

operasionalisasi SMA N 14 

Semarang? 

- Bagaimana mekanisme 

perekrutan siswa di SMA N 14 

Semarang? 

- Bagaimana dukungan eksternal 

dalam penyelenggaraan SKM 

di SMA N 14 Semarang? 

4. Pembelajaran 

Sosiologi 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

 

- Seperti apa RPP yang disusun 

oleh guru Sosiologi? 

- Bahasa apa yang digunakan 

dalam menyusun RPP? 

- Apa muatan nilai-nilai yang di 

cantumkan dalam RPP? 

- Apa tujuan umum 

pembelajaran Sosiologi? 

- Apa tujuan khusus 

pembelajaran Sosiologi? 

Komponen 

Pembelajaran 

- Apa tujuan pembelajaran 

Sosiologi? 

- Siapa subyek belajar dalam 

pembelajaran? 

- Materi pelajaran apa yang saat 

ini sedang diajarkan pada 

siswa? 

- Strategi pembelajaran apa yang 

diterapkan guru Sosiologi? 

- Media pembelajaran apa yang 

diterapkan guru Sosiologi? 

- Apa bahan ajar/sumber belajar 

yang digunakan guru dan 

siswa? 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Sosiologi 

- Bagaimana pengajaran yang 

dilakukan oleh guru Sosiologi? 

- Model pembelajaran apa yang 

diterapkan oleh guru Sosiologi? 

- Bahasa pengantar apa yang 

digunakan dalam pengajaran? 

- Apa muatan nilai-nilai yang 

disampaikan dalam 

pengajaran? 

- Bagaimana pemanfaatan ICT 

oleh guru Sosiologi dalam 
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pengajaran? 

- Bagaimana penguasaan kelas 

yang dilakukan oleh guru? 

- Bagaimana situasi kelas saat 

pengajaran? 

- Bagaimana partisipasi siswa 

dalam kelas saat pengajaran 

berlangsung? 

Evaluasi Hasil 

Belajar 

- Bagaimana evaluasi hasil 

belajar yang dilakukan oleh 

guru Sosiologi? 

- Bahasa apa yang digunakan 

dalam menyusun instrument 

penilaian? 

- Berapa KKM dalam evaluasi 

hasil belajar? 

- Apa tujuan dari evaluasi hasil 

belajar yang dilakukan? 

- Adakah program remidial bagi 

siswa yang belum mencapai 

KKM? 

- Adakah program pengayaan 

bagi siswa yang telah mencapai 

KKM? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : ………………………………………………… 

Umur  : …………………………………………………   

Jenis Kelamin : ………………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

Informan dari Kepala SMA N 1 Ungaran 

1. Bagaimana pelaksanaan RSBI di SMA N 1 Ungaran? 

2. Sistem pendidikan negara mana yang diadopsi SMA N 1 Ungaran untuk 

menyelenggarakan RSBI? 

3. Bagaimana kurikulum (KTSP) RSBI disusun? 

4. Apakah SMA N 1 Ungaran menerapkan sistem kredit semester (SKS)? 

5. Bahasa apa yang digunakan dalam penyusunan Kurikulum Sekolah? 

6. Apakah bahasa Inggris digunakan dalam percakapan sehari-hari di sekolah 

ini? 

7. Dalam rangka pengembangan kurikulum, SMA N 1 Ungaran pernah 

melakukan kunjungan ke negara mana saja? 

8. Sejak kapan SMA N 1 Ungaran menyandang predikat RSBI? 

9. Bagaimana proses SMA N 1 Ungaran menjadi RSBI? 

10. Apakah standarisasi RSBI telah diterapkan untuk semua mata pelajaran? 

11. Bagaimana pembelajaran yang Anda harapkan dilakukan oleh Guru-Guru 

terhadap siswanya? 

12. Kapan Anda melaksanakan supervisi untuk para Guru di sekolah ini? 

13. Menurut pengamatan dan catatan Anda dalam supervisi, 

a. Apakah Guru Sosiologi telah menyusun RPP dengan benar sesuai 

dengan konsep RSBI? 

b. Apakah Guru Sosiologi memperhatikan aspek afektif dan 

psikomotorik dalam tujuan pembelajaran/indikator kompetensi 

pembelajaran pada RPP yang disusun?  

c. Bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru Sosiologi? 

d. Apakag Guru Sosiologi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dalam pengajaran? 

e. Apakah Guru selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik sebelum memulai pembelajaran? 

f. Apakah Guru Sosiologi menerapkan model pembelajaran seperti 

model pembelajaran yang diterapkan pada sekolah-sekolah di negara 

maju? 

g. Apakah Guru Sosiologi memanfaatkan TIK secara optimal dalam 

pembelajaran? 
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h. Apakah Guru Sosiologi menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk berpartisapasi aktif? 

i. Apakah Guru Sosiologi telah melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dalam pengajaran di kelas? 

j. Apakah Guru Sosiologi selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang 

didiskusikan? 

k. Apakah Guru Sosiologi selalu menanamkan sikap demokratis dan jiwa 

kewirausahaan kepada siswa dalam diskusi kelas? 

l. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan wawasan global kepada 

siswa saat pengajaran? 

m. Apakah Guru Sosiologi selalu menyajikan kasus-kasus aktual yang 

terjadi di masyarakat untuk dijadikan bahan diskusi di kelas? 

n. Apakah Guru Sosiologi selalu menyelingi kegiatan pembelajaran 

dengan ice breaking untuk me-refresh pikiran siswa? 

o. Berapa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sosiologi? 

p. Apakah Guru Sosiologi melaksanakan program remidial bagi siswa 

yang belum mencapai KKM? 

q. Apakah Guru Sosiologi melaksanakan program pengayaan bagi siswa 

yang telah mencapai KKM? 

r. Apakah ada siswa SMA N 1 Ungaran yang melakukan ujian 

internasional? 

s. Selain aspek kognitif, apakah Guru Sosiologi juga memperhatikan 

aspek afektif dan psikomotorik serta penilaian portofolio dalam 

penilaian terhadap siswa? 

14. Bagaimana penguasaan bahasa Inggris siswa? 

15. Bagaimana penggunaan bahasa Inggris dalam aktivitas sehari-hari di 

lingkungan sekolah ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : ………………………………………………… 

Umur  : …………………………………………………   

Jenis Kelamin : ………………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 
 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

Informan dari Guru Mata Pelajaran Sosiologi SMA N 1 Ungaran 

1. Terkait dengan penyusunan RPP pada RSBI,  

a. Bagaimana cara yang Anda lakukan untuk menyusun RPP agar sesuai 

dengan karakteristik siswa? 

b. Bahasa apa yang digunakan dalam menyusun RPP? 

c. Apa muatan nilai-nilai yang dicantumkan dalam RPP? 

d. Apa kontribusi dari sistem pendidikan negara maju terhadap RPP yang 

Anda susun? 

e. Selain aspek kognitif, apakah Anda juga memperhatikan aspek afektif 

dan psikomotorik dalam tujuan pembelajaran/indikator kompetensi 

pembelajaran pada RPP yang disusun? 

f. Bagaimana pengembangan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dalam RPP yang Anda susun? 

2. Terkait dengan pengajaran pada RSBI, 

a. Bagaimana pengajaran Sosiologi diterapkan pada siswa? 

b. Bahasa pengantar apa yang Anda gunakan dalam pengajaran? 

c. Apa muatan nilai-nilai yang Anda sampaikan saat pengajaran? 

d. Adakah nilai-nilai kewirausahaan yang Anda tanamkan pada siswa? 

e. Model pembelajaran apa yang Anda terapkan? 

f. Apakah Anda selalu menerapkan model pembelajaran yang diterapkan 

pada sekolah-sekolah di negara maju? 

g. Bagaimana pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

dalam pengajaran di kelas? 

h. Bagaimana pemanfaatan media (ICT) dalam pengajaran yang Anda 

lakukan? 

i. Strategi pembelajaran apa yang Anda terapkan pada siswa? Khususnya 

terkait dengan penguasaan kelas. 

j. Apakah Anda selalu menempatkan siswa sebagai subyek belajar? 

k. Bagaimana partisipasi siswa di dalam kelas? 

l. Apakah Anda selalu menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk berpartisapasi aktif? 

m. Apakah Anda selalu menyajikan kasus-kasus aktual yang terjadi di 

masyarakat untuk dijadikan bahan diskusi di kelas?  

n. Bagaimana upaya Anda untuk memancing siswa agar turut 

berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas? 
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o. Apakah Anda selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang 

didiskusikan? 

p. Apakah Anda selalu menanamkan sikap demokratis kepada siswa 

dalam diskusi kelas? 

q. Apakah Anda selalu menyampaikan wawasan global kepada siswa saat 

pengajaran? 

r. Apakah Anda selalu menyelingi kegiatan pembelajaran dengan ice 

breaking untuk me-refresh pikiran siswa? 

3. Materi pelajaran apa yang saat ini Anda ajarkan kepada siswa? 

4. Apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut? 

5. Apakah Anda selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran? 

6. Apa bahan ajar yang digunakan Anda dan siswa? 

7. Apakah bahan ajar/ LKS siswa menggunakan bahasa Inggris? 

8. Bagaimana pemanfaatan internet oleh siswa dalam melengkapi bahan dan 

sumber belajar? 

9. Bagaimanan penguasaan bahasa Inggris siswa? 

10. Terkait dengan penilaian pada RSBI, 

a. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian terhadap siswa? 

b. Evaluasi hasil belajar apa saja yang diterapkan oleh Anda terhadap 

siswa? 

c. Berapa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sosiologi? 

d. Apakah Anda melaksanakan program remidial bagi siswa yang belum 

mencapai KKM? 

e. Apakah Anda melaksanakan program pengayaan bagi siswa yang telah 

mencapai KKM? 

f. Apakah ada siswa SMA N 1 Ungaran yang melakukan ujian 

internasional? 

g. Selain aspek kognitif, apakah Anda juga memperhatikan aspek afektif 

dan psikomotorik dalam penilaian terhadap siswa? 

h. Apakah Anda juga melakukan penilaian portofolio? 

i. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian terhadap aspek afektif 

siswa? 

j. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian terhadap aspek 

psikomotorik siswa? 

k. Apakah Anda melakukan penilaian terhadap diskusi (kelompok/ 

individu), pekerjaan rumah (kelompok/individu), dan saat ulangan 

harian? 

l. Bagaimana cara Anda memberikan penugasan kepada siswa? Secara 

manual atau melalui e-mail, blog, website, dan lain sebagainya? 

m. Apakah Anda pernah memberikan soal olimpiade kepada siswa? 

n. Bahasa apa yang Anda gunakan dalam menyusun instrumen penilaian? 

o. Apa tujuan Anda melaksanakan evaluasi hasil belajar? 

11. Bagaimana interaksi antara Anda dengan siswa ketika di luar kelas? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : ………………………………………………… 

Umur  : …………………………………………………   

Jenis Kelamin : ………………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 

 

B. Informan dari Peserta Didik SMA N 1 Ungaran 

1. Apakah Guru Sosiologi pernah meminta pendapat anda untuk rancangan 

kegiatan pembelajaran pada materi yang aka di bahas pada pertemuan 

mendatang? 

2. Bahasa pengantar apa yang Guru Sosiologi gunakan dalam menyampaikan 

materi? 

3. Apakah Guru Sosiologi pernah menyampaikan nilai-nilai kewirausahaan 

pada Anda saat pembelajaran? 

4. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik sebelum memulai pelajaran? 

5. Model pembelajaran apa yang Guru Sosiologi terapkan saat pengajaran? 

6. Bagaimana pemanfaatan media (ICT) dalam pengajaran yang Guru 

Sosiologi lakukan? 

7. Apakah Anda aktif bertanya dan memberikan pendapat dalam diskusi di 

kelas? 

8. Apakah Guru Sosiologi menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, dan menyenangkan? 

9. Apakah Guru Sosiologi selalu menyajikan kasus-kasus aktual yang terjadi 

di masyarakat untuk dijadikan bahan diskusi di kelas? 

10. Apakah Guru Sosiologi selalu melakukan upaya untuk memancing siswa 

agar turut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas? 

11. Apakah Guru Sosiologi selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang 

didiskusikan? 

12. Apakah Guru Sosiologi selalu menanamkan sikap demokratis kepada 

siswa dalam diskusi kelas? 

13. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan wawasan global kepada 

siswa saat pengajaran? 

14. Apakah Guru Sosiologi selalu menyelingi kegiatan pembelajaran dengan 

ice breaking untuk me-refresh pikiran siswa? 

15. Apa bahan ajar yang digunakan Anda? 

16. Apakah bahan ajar/ LKS Anda menggunakan bahasa Inggris? 

17. Bagaimana pemanfaatan internet oleh Anda dalam melengkapi bahan dan 

sumber belajar? 

18. Bagaimanan penguasaan bahasa Inggris Anda? 
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19. Apakah Anda menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari 

di sekolah? 

20. Evaluasi hasil belajar apa saja yang pernah diikuti oleh Anda dalam mapel 

Sosiologi? 

21. Berapa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sosiologi? 

22. Apakah Anda melaksanakan program remidial ketika nilai Anda belum 

mencapai KKM? 

23. Apakah Anda melaksanakan program pengayaan ketika nilai Anda telah 

mencapai KKM? 

24. Apakah Anda atau teman Anda yang melakukan ujian internasional? 

25. Apakah Anda pernah mengerjakan penugasan portofolio yang diberikan 

Guru Sosiologi? 

26. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan aspek-aspek penilaian 

dalam kegiatan diskusi, tugas maupun ulangan harian? 

27. Apakah Guru Sosiologi memberikan penugasan secara manual atau 

melalui e-mail, blog serta website dan lain sebagainya? 

28. Apakah Anda pernah mengerjakan soal olimpiade? 

29. Bahasa apa yang  Anda gunakan dalam soal-soal  tes yang diberikan Guru 

Sosiologi? 

30. Bagaimana interaksi antara Anda dengan Guru Sosiologi ketika di luar 

kelas? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : ………………………………………………… 

Umur  : …………………………………………………   

Jenis Kelamin : ………………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 

 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

Informan dari Kepala SMA N 14 Semarang 

1. Bagaimana pelaksanaan SKM di SMA N 14 Semarang? 

2. Apakah SMA N 14 Semarang menerapkan sistem kredit semester (SKS)? 

3. Berapa prosentase rata-rata nilai UN siswa selama tiga tahun terakhir? 

4. Berapa prosentase kelulusan UN siswa selama tiga tahun terakhir? 

5. Berapa prosentase animo masyarakat untuk mendaftar di SMA N 14 

Semarang? 

6. Berapa daya tampung SMA N 14 Semarang dalam satu angkatan? 

7. Bagaimana kurikulum (KTSP) SKM disusun? 

8. Bahasa apa yang digunakan dalam penyusunan Kurikulum Sekolah? 

9. Apakah bahasa Inggris digunakan dalam percakapan sehari-hari di sekolah 

ini? 

10. Sejak kapan SMA N 14 Semarang menyandang predikat SKM? 

11. Bagaimana proses SMA N 14 Semarang menjadi SKM? 

12. Apakah standarisasi SKM telah diterapkan untuk semua mata pelajaran? 

13. Bagaimana pembelajaran yang Anda harapkan dilakukan oleh Guru-Guru 

terhadap siswanya? 

14. Kapan Anda melaksanakan supervisi untuk para Guru di sekolah ini? 

15. Menurut pengamatan dan catatan Anda dalam supervisi, 

a. Apakah Guru Sosiologi telah menyusun RPP dengan benar sesuai 

dengan konsep SKM? 

b. Apakah Guru Sosiologi memperhatikan aspek afektif dan 

psikomotorik dalam tujuan pembelajaran/indikator kompetensi 

pembelajaran pada RPP yang disusun?  

c. Bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan oleh Guru Sosiologi? 

d. Apakag Guru Sosiologi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar dalam pengajaran? 

e. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan tujuan pembelajaran 

kepada peserta didik sebelum memulai pembelajaran? 

f. Adakah Guru Sosiologi selalu menerapkan tiga aspek penting yang di 

amanatkan SKM? Ketiga aspek ini adalah: 1) kepemimpinan, 2) 

pemberian instruksi melalui tatap muka dengan peserta didik, 3) 

bekerja dengan peserta didik, kolega, dan orang tua. 

g. Apakah Anda selalu menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada 

penemuan (discovery oriented)? 
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h. Apakah Guru Sosiologi memanfaatkan TIK secara optimal dalam 

pembelajaran? 

i. Apakah Guru Sosiologi menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang sehingga dapat 

memotivasi siswa untuk berpartisapasi aktif? 

j. Apakah Guru Sosiologi telah melaksanakan kegiatan eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi dalam pengajaran di kelas? 

k. Apakah Anda selalu menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

induktif, divergen dan berpikir evaluatif? 

l. Apakah Guru Sosiologi selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang 

didiskusikan? 

m. Apakah Guru Sosiologi selalu menanamkan sikap demokratis dan jiwa 

kewirausahaan kepada siswa dalam diskusi kelas? 

n. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan wawasan global kepada 

siswa saat pengajaran? 

o. Apakah Guru Sosiologi selalu menyajikan kasus-kasus aktual yang 

terjadi di masyarakat untuk dijadikan bahan diskusi di kelas? 

p. Apakah Guru Sosiologi selalu menyelingi kegiatan pembelajaran 

dengan ice breaking untuk me-refresh pikiran siswa? 

q. Berapa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sosiologi? 

r. Apakah Guru Sosiologi melaksanakan program remidial bagi siswa 

yang belum mencapai KKM? 

s. Apakah Guru Sosiologi melaksanakan program pengayaan bagi siswa 

yang telah mencapai KKM? 

t. Apakah ada siswa SMA N 14 Semarang yang melakukan ujian 

internasional? 

u. Selain aspek kognitif, apakah Guru Sosiologi juga memperhatikan 

aspek afektif dan psikomotorik serta penilaian portofolio dalam 

penilaian terhadap siswa? 

16. Bagaimana penguasaan bahasa Inggris siswa? 

17. Bagaimana penggunaan bahasa Inggris dalam aktivitas sehari-hari di 

lingkungan sekolah ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : ………………………………………………… 

Umur  : …………………………………………………   

Jenis Kelamin : ………………………………………………… 

Pendidikan : ………………………………………………… 

Jabatan  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 

 

B. Informan dari Guru Mata Pelajaran Sosiologi SMA N 14 Semarang 

1. Terkait dengan penyusunan RPP pada SKM,  

a. Bagaimana cara yang Anda lakukan untuk menyusun RPP agar sesuai 

dengan karakteristik siswa? 

b. Bahasa apa yang digunakan dalam menyusun RPP? 

c. Apa muatan nilai-nilai yang dicantumkan dalam RPP? 

d. Apa kontribusi dari sistem pendidikan negara maju terhadap RPP yang 

Anda susun? 

e. Selain aspek kognitif, apakah Anda juga memperhatikan aspek afektif 

dan psikomotorik dalam tujuan pembelajaran/indikator kompetensi 

pembelajaran pada RPP yang disusun? 

f. Bagaimana pengembangan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi dalam RPP yang Anda susun? 

2. Terkait dengan pengajaran pada SKM, 

a. Bagaimana pengajaran Sosiologi diterapkan pada siswa? 

b. Bahasa pengantar apa yang Anda gunakan dalam pengajaran? 

c. Apa muatan nilai-nilai yang Anda sampaikan saat pengajaran? 

d. Adakah Anda selalu menerapkan tiga aspek penting yang di 

amanatkan SKM? Ketiga aspek ini adalah: 1) kepemimpinan, 2) 

pemberian instruksi melalui tatap muka dengan peserta didik, 3) 

bekerja dengan peserta didik, kolega, dan orang tua. 

e. Model pembelajaran apa yang Anda terapkan? 

f. Apakah Anda selalu menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada 

penemuan (discovery oriented)? 

g. Bagaimana pelaksanaan kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi 

dalam pengajaran di kelas? 

h. Bagaimana pemanfaatan media (ICT) dalam pengajaran yang Anda 

lakukan? 

i. Strategi pembelajaran apa yang Anda terapkan pada siswa? Khususnya 

terkait dengan penguasaan kelas. 

j. Apakah Anda selalu menempatkan siswa sebagai subyek belajar? 

k. Bagaimana partisipasi siswa di dalam kelas? 

l. Apakah Anda selalu menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

induktif, divergen dan berpikir evaluatif? 

m. Apakah Anda selalu menyajikan kasus-kasus aktual yang terjadi di 

masyarakat untuk dijadikan bahan diskusi di kelas?  
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n. Bagaimana upaya Anda untuk memancing siswa agar turut 

berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas? 

o. Apakah Anda selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang 

didiskusikan? 

p. Apakah Anda selalu menanamkan sikap demokratis kepada siswa 

dalam diskusi kelas? 

q. Apakah Anda mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok belajar 

dan tutor sebaya? 

r. Apakah Anda selalu menyampaikan wawasan global kepada siswa saat 

pengajaran? 

s. Apakah Anda selalu menyelingi kegiatan pembelajaran dengan ice 

breaking untuk me-refresh pikiran siswa? 

3. Materi pelajaran apa yang saat ini Anda ajarkan kepada siswa? 

4. Apa tujuan pembelajaran dari materi tersebut? 

5. Apakah Anda selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran? 

6. Apa bahan ajar yang digunakan Anda dan siswa? 

7. Apakah bahan ajar/ LKS siswa menggunakan bahasa Inggris? 

8. Bagaimana pemanfaatan internet oleh siswa dalam melengkapi bahan dan 

sumber belajar? 

9. Bagaimanan penguasaan bahasa Inggris siswa? 

10. Terkait dengan penilaian pada SKM, 

a. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian terhadap siswa? 

b. Evaluasi hasil belajar apa saja yang diterapkan oleh Anda terhadap 

siswa? 

c. Apakah Anda melakukan tes kinerja melalui metode pengamatan, 

pemberian tugas dan ujian tulis untuk menguji kompetensi siswa?  

d. Berapa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sosiologi? 

e. Apakah Anda melaksanakan program remidial bagi siswa yang belum 

mencapai KKM? 

f. Apakah Anda melaksanakan program pengayaan bagi siswa yang telah 

mencapai KKM? 

g. Selain aspek kognitif, apakah Anda juga memperhatikan aspek afektif 

dan psikomotorik dalam penilaian terhadap siswa? 

h. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian terhadap aspek afektif 

siswa? 

i. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian terhadap aspek 

psikomotorik siswa? 

j. Apakah Anda melakukan penilaian terhadap diskusi 

(kelompok/individu), pekerjaan rumah (kelompok/individu), dan saat 

ulangan harian? 

k. Apakah Anda juga melakukan penilaian portofolio? 

l. Bagaimana cara Anda memberikan penugasan kepada siswa? Secara 

manual atau melalui e-mail, blog, website, dan lain sebagainya? 

m. Apakah Anda pernah memberikan soal olimpiade kepada siswa? 



149 
 

 
 

n. Bahasa apa yang  Anda gunakan dalam menyusun instrumen 

penilaian? 

o. Apa tujuan Anda melaksanakan evaluasi hasil belajar? 

11. Bagaimana interaksi antara Anda dengan siswa ketika di luar kelas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama  : ………………………………………………… 

Umur  : …………………………………………………   

Jenis Kelamin : ………………………………………………… 

Sekolah  : ………………………………………………… 

Kelas  : ………………………………………………… 

Alamat  : ………………………………………………… 

 

B. Informan dari Peserta Didik SMA N 14 Semarang 

1. Apakah Guru Sosiologi pernah meminta pendapat anda untuk rancangan 

kegiatan pembelajaran pada materi yang aka di bahas pada pertemuan 

mendatang? 

2. Bahasa pengantar apa yang Guru Sosiologi gunakan dalam menyampaikan 

materi? 

3. Adakah Anda selalu menerapkan tiga aspek penting yang di amanatkan 

SKM? Ketiga aspek ini adalah: 1) kepemimpinan, 2) pemberian instruksi 

melalui tatap muka dengan peserta didik, 3) bekerja dengan peserta didik, 

kolega, dan orang tua. 

4. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 

peserta didik sebelum memulai pelajaran? 

5. Model pembelajaran apa yang Guru Sosiologi terapkan saat pengajaran? 

6. Apakah Guru Sosiologi selalu menerapkan pembelajaran yang berorientasi 

pada penemuan (discovery oriented)? 

7. Apakah Guru Sosiologi selalu menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

induktif, divergen dan berpikir evaluatif? 

8. Bagaimana pemanfaatan media (ICT) dalam pengajaran yang Guru 

Sosiologi lakukan? 

9. Apakah Anda aktif bertanya dan memberikan pendapat dalam diskusi di 

kelas? 

10. Apakah Guru Sosiologi menerapkan pendekatan pembelajaran yang 

interaktif, inspiratif, dan menyenangkan? 

11. Apakah Guru Sosiologi selalu menyajikan kasus-kasus aktual yang terjadi 

di masyarakat untuk dijadikan bahan diskusi di kelas? 

12. Apakah Guru Sosiologi selalu melakukan upaya untuk memancing siswa 

agar turut berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas? 

13. Apakah Guru Sosiologi selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menyatakan pendapatnya mengenai permasalahan yang sedang 

didiskusikan? 

14. Apakah Guru Sosiologi selalu menanamkan sikap demokratis kepada 

siswa dalam diskusi kelas? 

15. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan wawasan global kepada 

siswa saat pengajaran? 

16. Apakah Guru Sosiologi selalu menyelingi kegiatan pembelajaran dengan 

ice breaking untuk me-refresh pikiran siswa? 
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17. Apa bahan ajar yang digunakan Anda? 

18. Apakah bahan ajar/ LKS Anda menggunakan bahasa Inggris? 

19. Bagaimana pemanfaatan internet oleh Anda dalam melengkapi bahan dan 

sumber belajar? 

20. Bagaimanan penguasaan bahasa Inggris Anda? 

21. Apakah Anda menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari 

di sekolah? 

22. Evaluasi hasil belajar apa saja yang pernah diikuti oleh Anda dalam mapel 

Sosiologi? 

23. Berapa Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sosiologi? 

24. Apakah Anda melaksanakan program remidial ketika nilai Anda belum 

mencapai KKM? 

25. Apakah Anda melaksanakan program pengayaan ketika nilai Anda telah 

mencapai KKM? 

26. Apakah Anda pernah mengerjakan penugasan portofolio yang diberikan 

Guru Sosiologi? 

27. Apakah Guru Sosiologi selalu menyampaikan aspek-aspek penilaian 

dalam kegiatan diskusi, tugas maupun ulangan harian? 

28. Apakah Guru Sosiologi memberikan penugasan secara manual atau 

melalui e-mail, blog serta website dan lain sebagainya? 

29. Apakah Anda pernah mengerjakan soal olimpiade? 

30. Bahasa apa yang  Anda gunakan dalam soal-soal  tes yang diberikan Guru 

Sosiologi? 

31. Bagaimana interaksi antara Anda dengan Guru Sosiologi ketika di luar 

kelas? 
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Lampiran 4. Dokumentasi Foto 

A. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ungaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ruang Rapat Guru            Ruang Olah Raga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Perpustakaan             Lapangan Upacara 
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B. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 14 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ruang Hijau               Lapangan Olah Raga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lapangan Upacara         Mushola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westafel dan tong sampah di depan tiap kelas 
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Lampiran 5. Data Informan 

 

A. SMA Negeri 1 Ungaran 

1. Nama  : Drs. Haryono, M.Pd. 

Umur  : 46 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan : Fisika/S2 Unnes 

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 1 

  Ungaran 

Alamat  : Jln. Gemah Barat, 1A Nomor 39 Pedurungan, Semarang 

 

2. Nama  : Drs. Aris Guswandi 

Umur  : 49 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan : Pendidikan Geografi/S1  

Jabatan : Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Ungaran 

Alamat  : Jalan Ulin 5 Nomor 209 Perumahan Niti Buana Ungaran 

 

3. Nama  : Aryo Bagaskara 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.6 

Alamat  : Jalan Gedang Raja Raya Nomor 62 Ungaran 

 

4. Nama  : Vidia Pangestika 

Umur  : 16 Tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.6 

Alamat  : Desa Branjang RT 02/RW 01 Ungaran 

 

5. Nama  : Alfadharma Arliyando 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.7 

Alamat  : Jalan Nias Nomor 28A RT 4/01 Gedang Anak, Ungaran 

  Timur 

 

6. Nama  : Dhita Mey Diana Kusumaningtyas 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.7 

Alamat  : Jalan Pal Merah Raya B.29 RT 6/12 Kelurahan Beji 

      Ungaran Timur 
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7. Nama  : Ghaluh Faiz Muzakky 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.8 

Alamat  : Jalan Kutilang 23A Kuncen Ungaran Timur 

 

8. Nama  : Fatimah El Zahra 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.8 

Alamat  : Gang Muslimin RT 2/09 Jambon Ungaran Barat 

 

9. Nama  : Bagas Aldiomaru 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.9 

Alamat  : Jalan Hos Cokroaminoto Gang Mujahidin 2 Nomor 6 RT 

  03/09 Ungaran Barat 

 

10. Nama  : Dian Wahyu Kemala Putri 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.9 

Alamat  : Jalan Yudhistira Raya Nomor 31 Mapagan RT 03/10 

  Ungaran Barat 50551 

 

B. SMA Negeri 14 Semarang 

1. Nama  : Drs. Wagino Sunarto 

Umur  : 45 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan : PMP Kn/S1 

Jabatan : Kepala SMA Negeri 14 Semarang 

Alamat  : Jalan Tejo Kusumo II/16 Tlogosari Semarang 

 

2. Nama  : Drs. Siswanto, M.Pd. 

Umur  : 43 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan : Fisika/S2 

Jabatan : Ketua Program Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 

Alamat  : Jalan Borobudur Raya 15 RT 04/RW 08 Semarang 
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3. Nama  : Dra. Sri Supantini 

Umur  : 46 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Fisika/S1 

Jabatan : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 14 

  Semarang 

Alamat  : Jalan Wonodri Sendang RT 03/RW 06 Semarang 

 

4. Nama  : Rosidah, S.H. 

Umur  : 41 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Hukum/S1 

Jabatan : Guru Sosiologi SMA Negeri 14 Semarang 

Alamat  : Perumahan Dinas Kesehatan 2 Nomor 9 RT 11/02 

  Kelurahan Kuningan Semarang Utara 

 

5. Nama  : Deasy Arta Lukitasari 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.1 

Alamat  : Jalan Delta Mas 4 Nomor 21 Kuningan Semarang Utara 

 

6. Nama  : Amri Jalu Jatmika Adi 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.1 

Alamat  : Jalan Imam Bonjol RT 1/08 Pandansari 

 

7. Nama  : M. Adityo B.P 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.2 

Alamat  : Jalan Abimanyu 1 Nomor 27 Semarang Utara 

 

8. Nama  : Febri Valentinawati Wibowo 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.2 

Alamat  : Jalan Kebon Harjo RT 3/05 Tanjung Mas Semarang Utara 

 

9. Nama  : Minar Audzima 

Umur  : 15 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.2 

Alamat  : Jalan Delta Mas 4 Nomor 85 Kuningan Semarang Utara 
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10. Nama  : Ade Citra Nur Ainni 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan : Siswa Kelas X.3 

Alamat  : Jalan Erowati Selatan No 18 Semarang RT 05/02 

  Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara 

 

11. Nama  : Kukuh Prasetyo Aji 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.3 

Alamat  : Jalan Delta Mas 4 Nomor 13 Kuningan Semarang Utara 

 

12. Nama  : Luki Prasetyo Nugroho 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan : Siswa Kelas X.3 

Alamat  : Jalan Kebon Harjo RT 5/02 Tanjung Mas Semarang Utara 
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Lampiran 6. RPP Guru Sosiologi kelas X SMA Negeri 1 Ungaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Ungaran 

Kelas/Semester : X/II 

Program      : IPS 

Mata Pelajaran : Sosiologi 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 x Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian. 

B. KOMPETENSI DASAR 

Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menjelaskan pengertian pengendalian sosial 

2. Mengidentifikasikan jenis-jenis lembaga pengendalian sosial 

3. Mengklasifikasikan sifat-sifat pengendalian sosial 

4. Menjelaskan cara-cara pengendalian sosial 

5. Menyebutkan contoh-contoh pengendalian sosial 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pengendalian sosial 

2. Siswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis lembaga pengendalian sosial 

3. Siswa dapat mengklasifikasikan sifat-sifat pengendalian sosial 

4. Siswa dapat menjelaskan cara-cara pengendalian sosial 

5. Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh pengendalian sosial 

E. MATERI AJAR 

1. Definisi pengendalian sosial 

2. Jenis-jenis lembaga pengendalian sosial 

3. Sifat-sifat pengendalian sosial 

4. Cara-cara pengendalian sosial 

5. Contoh-contoh pengendalian sosial 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Ceramah Bervariasi 

2. Diskusi 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 

 Apersepsi: Guru menggali pengetahuan awal siswa terkait materi 

pengendalian sosial. 

 Motivasi: Guru menanyakan kepada siswa tentang pengendalian 

sosial yang akan disampaikan, dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa tentang pengendalian sosial. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi: 

10 menit 

 

 

 

 

 

70 menit 
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 Peserta didik mencatat hal-hal penting terkait materi pengendalian 

sosial yang disampaikan oleh guru. 

 Peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi 

pengendalian sosial yang telah disampaikan oleh guru. 

Elaborasi: 

 Guru menyampaikan pengertian pengendalian sosial. 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai definisi 

pengendalian sosial, teori-teori pengendalian sosial, jenis-jenis 

lembaga pengendalian sosial, dan sifat-sifat pengendalian sosial. 

 Guru menyampaikan penjelasan mengenai cara-cara pengendalian 

sosial dan contoh-contoh pengendalian sosial. 

 Guru mencontohkan pengendalian sosial di kelas. 

Konfirmasi: 

 Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan atas 

kemampuan siswa mengemukakan pendapat terkait materi 

pengendalian sosial. 

 Guru membantu menyelesaikan masalah dan menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan belajar. 

 Penutup 

 Peserta didik beserta guru secara bersama-sama menyimpulkan 

materi-materi yang telah dipelajari terkait pengendalian sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

H. SUMBER BELAJAR 

1. Tim Sosiologi. 2006. Sosiologi 1 : Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat. 

SMA Kelas X. Yudhistira. Jakarta. 

2. Taupan, M. 2008. Sosiologi Bilingual untuk SMA/MA. Bandung: CV 

Yrama Widya. 

3. Sutrisno. 2011. Buku LKS Celcius : Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas X 

Semester Genap.  Klaten: CV Grafika 27. 

4. Koran Harian Suara Merdeka 

 

I. MEDIA PEMBELAJARAN 

Powerpoint (pertemuan pertama) 

 

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR 

Penilaian hasil belajar secara tertulis dilakukan melalui lembar kerja obyektif 

di buku paket dan LKS serta ulangan harian. 
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Paparan Kriteria Penilaian Siswa di Kelas 

No. Nama 
Penguasaan 

Materi 
Keaktifan 

Kerja 

Kelompok 

Public 

Speaking 
Perilaku Nilai 

1.        

2.        

3.        

4.        

4.        

 

Keterangan: 

A. Baik 

B. Cukup Baik  

C. Kurang Baik 

 

 

Ungaran,  Februari 2010 

Kepala SMA Negeri 1 Ungaran   Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Dra. Halimah Ilyas     Drs. Aris Guswandi 

NIP. 195207171979032007    NIP. 196208091988031005 
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MATERI PELAJARAN 

1. Definisi Pengendalian Sosial 

Berger: cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang 

membangkang. 

Roucek: proses terencana maupun tidak dimana individu diajarkan, dibujuk, 

atau dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup 

kelompok. 

2. Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial 

a. Lembaga Kepolisian 

Merupakan lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah untuk 

mengawasi pelaksanaan berbagai aturan hokum yang berlaku. 

b. Lembaga Pengadilan 

Lembega yang bertugas untuk menyelenggarakan pengadilan terhadap 

orang yang diduga atau dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum 

yang berlaku. 

c. Lembaga Adat 

Aturan tidak tertulis hasil dari kebiasaan masyarakat yang berfungsi 

sebagai pembatas terhadap perilaku individu di masyarakat. 

d. Lembaga Agama 

Lembaga yang berperan untuk menuntun masyarakat agar selalu 

melaksanakan ajaran agama dengan baik. 

e. Tokoh-tokoh Masyarakat 

Seseorang yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan sosial suatu 

kelompok masyarakat, sehingga dapat mengarahkan orang lain untuk 

berbuat baik sesuai nilai dan norma. 

3. Sifat-sifat Pengendalian Sosial 

Pengendalian sosial berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Preventif 

Usaha pencegahan terhadap berbagai penyimpangan nilai dan norma 

sosial. Dilakukan sebelum sebuah peristiwa terjadi. 

b. Represif  

Usaha untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya 

pelanggaran nilai dan norma sosial. 

Pengendalian sosial berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Persuasif 

Persuasif dilakukan dengan cara pendekatan dan sosialisasi agar 

masyarakat mematuhi norma-norma. 

b. Koersif  

Koersif dilakukan dengan cara memaksa para anggota masyarakaat agar 

berperilaku sesuai dengan norma-norma. 

4. Cara-cara Pengendalian Sosial 

a. Cemooh   f.  Pengucilan 

b. Teguran   g. Fraudulence 

c. Pendidikan   h. Intimidasi 

d. Agama    i.  Hukum 

e. Gossip/desas-desus 
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LESSON PLAN 

 

SMA   : SMA N 1 Ungaran 

Grade/Semester : X/II 

Program  : Social Science 

Subject  : Sociology 

Time allotment : 4 X 45” (two meetings) 

 

A. Standard Competence 

Applying the values and norm in the personality development process. 

 

B. Basic Competence 

To describe the distort behavior and anti-social attitude. 

 

C. Indicators 

1. To explain the definition of social control 

2. To identify the social institutions as agents of social control 

3. To classify the characteristic of social control 

4. To explain the ways of social control 

5. To mention the example of social control 

 

D. Objectives 

1. Students are able to explain the definition of social control 

2. Students are able to identify the social institutions as agents of social 

control 

3. Students are able to classify the characteristic of social control 

4. Students are able to explain the ways of social control 

5. Students are able to mention the example of social control 

 

E. Learning Materials 

1. Definition of social control 

2. Social Institutions as Agents of Social Control 

3. Characteristics of social control 

4. Ways of social control 

5. Samples of social control 

 

F. Lesson Method 

Lecturing 

Discussion  

 

G. Lesson Activity 

Activity Time 

Introduction (warm up) 
Apperception: teacher explores the students‟ basic 

knowledge of social control material. 

Motivation: teacher asks students about the social control 

10 minutes 
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material in order to know students‟ knowledge about the 

material. 

Main Activity 

Exploration: 
Students take a note of the material delivered by the teacher. 

Students ask questions about the material. 

Elaboration: 

Teacher delivers the definition of social control. 

Students listen to the teacher‟s explanation about social 

control definition, theories of social control, social 

institutions as agents of social control, and the characteristic 

of social control. 

Teacher give the examples of social control 

Confirmation: 

Teacher gives positive feedback and toward students‟ 

competence of social control. 

Teacher helps to overcome students‟ problem and answers 

any questions of students who face difficulties in learning. 

Sum Up (closing) 

Students and teacher work together to conclude about the 

material of social control.  

 

 

 

70 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutes 

 

 

H. Reference  

1. Tim Sosiologi. 2006. Sosiologi 1: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat. 

SMA Kelas X. Yudhistira. Jakarta. 

2. Sutrisno. 2011. Buku LKS Celcius: Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas X 

Semester Genap. CV Grafika 27. Klaten. 

3. Sutrisno. 2011. Buku LKS Celcius : Sosiologi Untuk SMA/MA Kelas X 

Semester Genap.  Klaten: CV Grafika 27. 

4. Koran Harian Suara Merdeka. 

 

I. Learning Source 

Powerpoint (at first meeting) 

 

J. Evaluation 

The written evaluation using students‟ objective work sheet and pop quiz 
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Assessment Criteria 

No. Nama 
Material 

Mastery 
Participations 

Team 

Work 

Public 

Speaking 
Attitude Nilai 

1.        

2.        

3.        

4.        

4.        

 

Information: 

Skor A: Good 

Skor B: Average 

Skor C: Poor 

 

 

Ungaran,  February 2010 

Kepala SMA N 1 Ungaran   Guru Mata pelajaran 

 

 

 

Dra. Halimah Ilyas    Drs. Aris Guswandi 

NIP. 195207171979032007   NIP. 196208091988031005 
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LEARNING MATERIALS 

1. Definition of Social Control 

Berger: social control is the way used by a society to handle its deviating 

members. 

Roucek: social control is a planed or unplanned process whereby an individual 

is taught, persuaded, or forced to adapt to the customs and life values of the 

group. 

2. Social Institutions as Agents of Social Control 

a. The Police 

The police is a formal institution which is formed by the government to 

control the implementation of various laws. 

b. Judicatory Institution 

Judicatory institution is one which is assigned to implement legal actions 

against people whom are suspected or accused of having offended 

applicable laws. 

c. Customary Institution 

Customs, as unwritten rules in the society. Custom develop fro people 

habits. The function of customs is restraint of people behavior. 

d. Religious Institution 

A religious institution functions to direct people to implement their 

religion‟s teaching as well as possible. 

e. Public Figure 

A public figure is one who is considered as having great influence on the 

social life of a society. 

3. Characteristics of Social Control 

Based on characteristic, social control can be divided into several types as 

follows: 

a. Preventive 

This means efforts to prevent various deviations from existing norm and 

values. Preventive actions are meant are taken before a deviation occurs. 

b. Repressive 

Repressive social control which is aimed at restoring harmony which has 

been disturbed by some social deviation. 

Besides the characteristic, social control can also be viewed from the 

implementation as follows: 

a. Persuasive 

Persuasive social control is conducted through a certain approach an 

socialization to get people to obey the existing norm 

b. Coercive 

Coercive social control is conducted by forcing members of a society to 

behave in accordance with the existing norms. 

4. Ways of Social Control 

a. Ridicule  e. Gossips or rumours 

b. Reprimand  f. Ostracism 

c. Education  g. Fraudulence 

d. Religious  h. Intimidation 
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Lampiran 6. RPP Guru Sosiologi kelas X SMA Negeri 1 Ungaran 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 14 Semarang 

Kelas/Semester : X/II 

Program      : IPS 

Mata Pelajaran : Sosiologi 

Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (2 x Pertemuan) 

 

A. Standar Kompetensi 

Menerapkan nilai dan norma dalam proses pengembangan kepribadian. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan terjadinya perilaku menyimpang dan sikap-sikap anti sosial 

C. Indikator 

1. Mendefinisikan pengertian perilaku menyimpang dan antisosial. 

2. Menjelaskan teori-teori penyimpangan sosial 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan dengan 

kata-kata sendiri tentang definisi perilaku menyimpang dan antisosial, serta 

menguraikan teori penyimpangan sosial. 

E. Materi 

1. Pengertian perilaku menyimpang menurut para ahli 

a. Robert M.Z. Lawang 

Penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma 

yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari 

pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau 

abnormal tersebut. 

b. James Van Der Zanden 

Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang 

dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. 

c. Kartini Kartono 

Penyimpangan merupakan tingkah laku yang menyimpang dari 

tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat 

kebanyakan. 

Disimpulkan bahwa pengertian perilaku menyimpang dapat didefinisikan 

sebagai suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa 

orang anggota masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari, tidak 

menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh 

sebagian besar anggota masyarakat. 

Selain perilaku menyimpang, dalam sosiologi dikenal konsep antisosial. 

Antisosial terdiri dari dua kata, yaitu anti berarti menentang/memusuhi dan 

sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi antisosial dapat 

didefinisikan sebegai suatu sikap yang bertentangan dengan nilai dan 

norma sosial dalam masyarakat. Baik perilaku menyimpang maupun 

antisosial pada hakikatnya sama, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan 

kaidah atau nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan 
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memerlukan pengendalian sosial agar tercipta keteraturan sosial ataupun 

ketertiban sosial. 

2. Teori-teori penyimpangan sosial 

a. Teori Differential Association 

Penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. 

Penyimpangan dipelajari melalui prose alih budaya. Contoh: proses 

menghisap ganja dan perilaku homoseksual. 

b. Teori Labelling 

Penyimpangan pada tahap primer/pertama lalu oleh masyarakat sudah 

diberi cap sebagai penyimpang, maka orang tersebut terdorong untuk 

melakukan penyimpangan sekunder atau tahap lanjut. 

c. Teori Merton 

Penyimpangan merupakan bentuk dari adaptasi terhadap situasi 

tertentu. 

d. Teori Fungsi 

Kesadaran moral dari semua masyarakat adalah karena faktor 

keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial, jadi 

kejahatan akan selalu ada karena orang selalu ada yang berwatak jahat. 

F. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Metode inkuiri  

G. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Memotivasi peserta didik agar siap dan semangat mengikuti pelajaran 

b. Mengingatkan kembali pada siswa tentang materi sebelumnya 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

- Guru menayangkan gambar tentang penyimpangan sosial 

- Guru menanyakan mengapa terjadi penyimpangan sosial 

- Guru menanyakan pengertian penyimpangan sosial 

b. Elaborasi 

- Guru meminta agar siswa membuat suatu penyimpangan sosial 

- Guru meminta siswa membaca buku tentang penyimpangan sosial 

c. Konfirmasi 

- Guru dan siswa mendefinisikan penyimpangan sosial 

- Guru memberikan contoh mengenai penyimpangan sosial 

- Siswa menjelaskan tentang deskripsi penyimpangan sosial 

dihadapan kelas 

3. Kegiatan Penutup 

- Guru meminta siswa untuk merangkum materi pembelajaran yang 

telah disampaikan 

- Penugasan Terstruktur: guru memberi tugas kepada siswa untuk 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penyimpangan sosial 
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- Penugasan tidak Terstruktur: guru memberi penugasan kepada 

siswa untuk mencari contoh artikel dengan topik penyimpangan 

sosial yang sedang terjadi. 

H. Sumber Belajar 

1. Sosiologi Kelas X Yudistira, Erlangga, dll. 

2. Media Massa (cetak dan elektronik) 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Soal test 

- Sebutkan dua definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai 

penyimpangan sosial? 

- Jelaskan sati teori penyimpangan sosial? 

- Apa yang disebut teori labeling? 

- Jelaskan teori fungsi? 

2. Kunci jawaban 

- Robert M.Z. Lawang 

Penyimpangan adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma 

yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari 

pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang atau 

abnormal tersebut. 

James Van Der Zanden 

Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang 

dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. 

- Teori Merton 

Penyimpangan merupakan bentuk dari adaptasi terhadap situasi 

tertentu. 

- Teori Labelling 

Penyimpangan pada tahap primer/pertama lalu oleh masyarakat sudah 

diberi cap sebagai penyimpang, maka orang tersebut terdorong untuk 

melakukan penyimpangan sekunder atau tahap lanjut. 

- Teori Fungsi 

Kesadaran moral dari semua masyarakat adalah karena faktor 

keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial, jadi 

kejahatan akan selalu ada karena orang selalu ada yang berwatak jahat. 

3. Penilaian Proses: lembar pengamatan keaktifan siswa selama KBM 

- Bentuk Penilaian: Non Tes 

- Teknik Penilaian: Tugas Kelompok, Penilaian Proses (skala sikap) 

Non tes berupa lembar pengamatan perilaku siswa dalam diskusi dan 

presentasi tugas. 

Contoh penilaian afektif (skala sikap) 

Kelas: ……………………………… 

No Nama Keaktifan Kerjasama Berbicara Skor Kategori 
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Keterangan: 

Pedoman Penentuan Skor: 

- Sangat Baik : 4  Nilai: 

- Baik  : 3  - A : skor 10 - 12 

- Cukup  : 2  - B : skor 6 - 9 

- Kurang : 1  - C : skor 3 - 5 

 

- Bentuk Instrumen: 

Performa 

Produk/Laporan 

 

 

Semarang, Februari 2011 

Mengetahui 

Kepala SMA Negeri 14 Semarang   Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Drs. Wagino Sunarto     Rosidah, SH. 

NIP. 195704131986031011    NIP. 197005042007012022 

 


