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ABSTRAK 
 

Pakpahan, Valen, Octavia.2011.Evaluasi Terhadap Program MGMP Mata 
Pelajaran TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010. 
Skripsi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: I.Rafika Bayu Kusumandari, 
S.Pd, M.Pd. II.Achmad Munib, SH, MH, M.Si. 
Kata Kunci: Evaluasi, MGMP dan Mata Pelajaran TIK. 
 

Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan perlunya melaksanakan 
evaluasi program MGMP mata pelajaran TIK. Berdasarkan penelitian terdahulu 
Pakpahan, V.O. (2010, 41-42)  menyebutkan bahwa masih terdapat kelemahan 
pada program MGMP kabupaten Kendal pada aspek program pelatihan. Dari data 
yang diperoleh, tercatat sebanyak 4 kali pelatihan dan pengembangan guru–guru 
di bidang TIK dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kendal yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang TIK, dalam kurun waktu tahun 
ajaran 2009/2010. Dari 30 peserta, hanya 70% saja yang selalu mengikuti 
pelatihan. Dari data ini dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan program MGMP 
belum efektif dan efisien, maka penulis mengambil gagasan untuk melaksanakan 
penelitian lanjutan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan 
keberhasilan guru-guru SMA dalam mengikuti program MGMP mata pelajaran 
TIK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi dengan 
menggunakan model CIPP (Contex, Input, Process, Product). pendekatan 
penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif dengan desain facto ex post facto 
(penelitian tidak mengadakan perlakuan  terhadap subjek penelitian, hanya 
menggali fakta-fakta yang peristiwanya telah terjadi). Penelitian ini dilakukan di 
kabupaten Kendal, kepada guru-guru mata pelajaran TIK tingkat SMA. 
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode angket dan checklist 
yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan keberhasilan program 
MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan deskriptif persentase. Data hasil analisis berupa presentase yang 
kemudian ditransformasikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kuantitatif. 

Data hasil analisis angket Penelitian ini diperoleh hasil untuk tingkat 
kesiapan: evaluasi konteks sebesar 69,7% dalam kategori siap, evaluasi input 
sebesar 69,3% dalam kategori siap dan evaluasi proses sebesar 66,6% dalam 
kategori siap. Untuk tingkat keberhasilan: evaluasi output sebesar 68,5 % dalam 
kategori tinggi. Sedangkan dari hasil analisis checklist diperoleh 71,34% yaitu 
pada kriteria siap/tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal 
berdampak positif terhadap profesionalisme guru. Hal ini dilihat dari segi 
kesiapan berkategori siap (68,6%) dan keberhasilan berkategori tinggi (68,5%). 
Dinas terkait perlu mengadakan pengawasan terhadap jalannya progam MGMP 
dan menambah frekuensi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan 
dengan MGMP yang dapat meningkatkan dan mengembangkan profesi bidang 
TIK. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Perubahan paradigma Indonesia sudah tampak menunjukkan imbasnya 

pada elemen-elemen pendidikan. Perubahan tersebut juga merupakan konsekuensi 

logis dari reformasi pada dimensi perpolitikan di Indonesia yang akhirnya 

mengakibatkan perombakan secara besar-besaran dari seluruh aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dunia pendidikan yang merupakan salah satu dari 

dimensi kehidupan bangsapun tidak luput dari perubahan itu. 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber daya 

manusia. Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu instrumen yang 

digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, 

melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Komponen utama dalam 

pendidikan adalah siswa dan guru serta komponen pembelajaran yang 

mempengaruhi, yaitu tujuan, objek belajar, materi pelajaran, strategi belajar, 

media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penunjang pembelajaran. Masih 

kurangnya kemampuan guru dalam menciptakan situasi belajar yang kondusif 

mendorong satuan pendidikan untuk membuat sebuah media baru yang mampu 

membantu proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai yang 

terbentuk dalam wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Oleh karena 

itu, guru sebagai tenaga pengajar harus mempunyai kemampuan untuk 

menciptakan dan merencanakan suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang 

ini menuntut manusia agar lebih siap dalam menghadapinya. Penguasaan terhadap 

teknologi akan berdampak positif terhadap kemajuan individu khususnya dan 

seluruh umat manusia pada umumnya. Salah satu bidang kajian terpenting dalam 

teknologi modern adalah komputer, karena kata-kata teknologi tidak bisa lepas 

dari komputerisasi terhadap beberapa aspek kehidupan (Depdiknas, 2003: 4). 

Untuk menjawab semua tantangan kehidupan di Indonesia khususnya, 

telah muncul sebuah sistem yang terangkum dalam suatu mata pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam dasawarsa terakhir, bidang 

informasi dan telekomunikasi mengalami revolusi khususnya untuk perangkat 

audio visual, mobile phone, dan salah satu diantaranya adalah komputer. Mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dipersiapkan guna 

mengantisipasi dampak perkembangan teknologi khususnya bidang informasi dan 

komunikasi sehari-hari. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai pengertian dari dua 

aspek, yaitu Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi (Depdiknas, 2003: 

6). Teknologi Informasi mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan 

pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi mempunyai pengertian segala hal 

yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer 

data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Karena itu, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi adalah suatu padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung 

pengertian luas tentang segala aspek yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, 
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pengelolaan, dan transfer/pemindahan informasi antar media menggunakan 

teknologi tertentu (Depdiknas, 2003: 6). 

Mata pelajaran  Teknologi Informasi dan Komunikasi siswa memperoleh 

beberapa materi yang intinya adalah olah kata, olah angka, dan informasi. 

Sebagian besar dari materi itu seorang guru tidak bisa lepas dari perangkat 

komputer baik itu software maupun hardware.  

Menurut Depdiknas (2003: 2), tujuan pengembangan komputerisasi pada 

siswa adalah: 

(1) Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi komputer 

dalam menanggapi adanya mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

(2) Memotivasi kemampuan siswa untuk beradaptasi dan mengantisipasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga siswa mampu 

menjalani dan melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari secara 

madani dan percaya diri; 

(3) Mengembangkan kompetensi siswa dalam pengoperasian komputer guna 

mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktifitas dalam aspek 

kehidupan sehari-hari; 

(4) Mengembangkan kemampuan belajar berbasis komputer, sehingga 

proses pembelajaran lebih optimal dan terampil dalam mengoperasikan 

komputer. 
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Kebanyakan sekolah mempercayakan pembelajaran TIK pada guru 

bidang studi yang terkait atau guru lain yang dianggap menguasai komputer dan 

mau mengajar komputer. Artinya sampai sejauh ini pembelajaran TIK belum 

diampu oleh guru yang profesional. Hal ini yang mengakibatkan sekolah perlu 

mempersiapkan guru pengampu yang ditunjuk dengan berbagai hal mulai dari 

penguasaan bidang TIK, karakteristik peserta didik hingga proses pembelajaran 

TIK yang ideal. 

Untuk menjawab semua tantangan kehidupan di Indonesia khususnya 

dan dunia global umumnya, telah muncul sebuah sistem yang terangkum dalam 

suatu wadah keprofesionalan guru ditingkat SMA dalam upaya peningkatan 

kualitas pendidikan ditingkat menengah, yakni program MGMP.  

MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata 

pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten /kota /kecamatan /sanggar 

/gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA 

Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta dan atau guru tidak 

tetap/honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan “dari, oleh, dan 

untuk” guru dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan 

organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan 

tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain.  

Pelaksanaan program MGMP memungkinkan para guru agar 

meningkatkan mutu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, 

sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di 
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sekolah. Dari keempat kompetensi yang harus dimiliki guru, dua diantaranya 

dinilai masih menjadi problem serius dan krusial di kalangan guru, yakni 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dari aspek kompetensi 

pedagogik, misalnya guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara 

maksimal, baik dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan peserta 

didik agar mampu mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dari 

aspek kompetensi profesional, banyak guru yang dianggap masih gagap dalam 

menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan 

kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Dua 

kompetensi guru yang dinilai masih carut-marut itulah yang tampaknya kini 

sedang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah melalui Lembaga Penjamin 

Mutu Pendidikan (LPMP) yang terwujud dalam bentuk program pemberdayaan 

MGMP di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD, SMP dan SMA). 

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan mata pelajaran baru 

yang tidak jauh halnya dengan komputerisasi. Pengembangan sistem 

komputerisasi untuk siswa SMA merupakan proses yang kompleks dan 

melibatkan beberapa faktor yang sangat terkait, oleh karena itu dalam proses 

perkembangan sistem komputerisasi tersebut tidak hanya menuntut keterampilan 

teknis dari pihak pengembang terhadap program komputer tetapi harus dipahami 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Seiring meningkatnya kebutuhan peserta didik terhadap pendidikan, 

maka dituntut kemampuan dan kompetensi guru–guru mata pelajaran TIK agar 
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lebih meningkatkan kemampuan, kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional diri. Hal ini diperoleh lewat wadah program MGMP.  

Program MGMP merupakan sederetan kegiatan-kegiatan MGMP baik 

yang sudah maupun akan dilaksanakan, dengan harapan akan memberikan hasil 

dan pengaruh positif bagi pesertanya, dalam hal ini adalah guru-guru TIK SMA. 

Sebuah program, dalam hal ini program MGMP perlu di evaluasi. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Yusuf, F. (2000) tentang fungsi formatif dari evaluasi, yakni 

evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan/program yang 

sedang berjalan dan salah satu dari tujuan evaluasi, yakni memperbaiki materi dan 

program. Dengan demikian akan dapat diketahui apakah program tersebut layak 

dilanjutkan, dibenahi atau harus dihentikan. Oleh karena belum intensnya 

pelaksanaan evaluasi sebuah program, maka perlu dilakukan berbagai penelitian 

tentang evaluasi program MGMP mata pelajaran TIK.   

Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut 

mengenai program MGMP mata pelajaran TIK di Kabupaten Kendal. Sektor 

pendidikan di Kabupaten Kendal terdiri atas berbagai macam. Dari mulai 

pendidikan formal, informal, dan non formal. Hampir di setiap Kecamatan 

terdapat sarana dan prasarana pendidikan. Terkait dengan pendidikan formalnya, 

Kabupaten ini telah memiliki ratusan TK dan Sekolah Dasar atau yang sederajat, 

Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, serta Sekolah Menengah Atas 

atau yang sederajat.  

Pada awal tahun 2008, Kabupaten Kendal memiliki 30 SMA yang terdiri 

atas 14 SMA Negeri dan 16 SMA Swasta. Berdasarkan program yang dibuka dari 
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30 sekolah terdapat 3 sekolah yang memiliki program lengkap IPA, IPS dan 

Bahasa yaitu: (1) SMA 1 Kendal, (2) SMA 1 Boja, dan (3) SMA 1 Weleri, 

sedangkan pendidikan menengah kejuruan (SMK) memiliki 22 SMK yang terdiri 

dari 5 SMK Negeri dan 13 SMK Swasta serta 2 SMK kelas jauh di Pondok 

Pesantren.  

Program pengembangan MGMP mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kendal 2009/2010 

memfokuskan pada kompetensi tertentu, berupa panduan pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap yang mampu didemonstrasikan siswa sebagai wujud 

pemahaman dari konsep yang dipelajarinya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Pakpahan, V.O. (2010, 41-42)  

menyebutkan bahwa masih terdapat kelemahan pada program MGMP kabupaten 

Kendal pada aspek program pelatihan. Terhitung lebih dari 4 kali pelatihan dan 

pengembangan guru–guru di bidang TIK dilaksanakan di wilayah Kabupaten 

Kendal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang 

TIK, dalam kurun waktu tahun ajaran 2009/2010. 

Tercatat pada tanggal 30 Juni–27 Juli 2009 dilaksanakan pelatihan 

dengan tema “ Intensif TIK dan Open Source Software”, kemudian pada tanggal 

3–4 Agustus 2009 dengan tema “ Pembelajaran Berbasis MOODLE”, 14-17 

September 2009 dengan tema “Pembelajaran Berbasis TIK–Seamolec Kendal”, 

dan pada tanggal 27–28 September 2009 dengan tema “Pembelajaran berbasis 

Macromedia Flash 8” (sumber: www.JIP Kendal.com). Pelatihan yang 

dilaksanakan mengikutsertakan salah satu guru TIK dari setiap SMA di kabupaten 
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kendal yakni 30 orang. Dari 30 orang peserta, hanya 70% saja yang selalu 

mengikuti pelatihan. Dari data ini dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan program 

MGMP belum efektif dan efisien, maka penulis mengambil gagasan untuk 

melaksanakan penelitian lanjutan. 

Melalui penelitian tentang kesiapan dan keberhasilan guru-guru TIK 

dalam mengikuti program MGMP, dapat diketahui kategori kesiapan dan 

keberhasilan programnya, apakah tergolong Sangat Tinggi/Sangat Siap, 

Tinggi/Siap, Rendah/Tidak Siap atau Sangat Rendah/Sangat Tidak Siap, dengan 

demikian dapat dijadikan umpan balik bagi LPMP dalam mengambil 

kebijaksanaan agar program MGMP lebih efektif dan efisien, sehingga 

menciptakan peningkatan dan pengembangan profesionalitas guru-guru peserta 

MGMP guna pembelajaran TIK yang lebih berkualitas.  

Berangkat dari persoalan yang nyata mengenai program MGMP di 

tengah satuan pendidikan SMA di Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010 

terhadap mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka untuk itu 

penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang 

bagaimana kesiapan dan keberhasilan guru-guru Sekolah Menengah Atas dalam 

mengikuti MGMP mata pelajaran TIK di Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 

2009/2010 mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, dalam sebuah 

skripsi yang berjudul: “Evaluasi terhadap Program MGMP Mata Pelajaran TIK 

Tingkat SMA di Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010”. 
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1.2  Identifikasi Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan, yakni: 

1. Bagaimanakah program MGMP mata pelajaran TIK di Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimanakah proses mengajar mata pelajaran TIK di Sekolah 

Menengah Atas di Kabupaten Kendal? 

3. Bagaimanakah kesiapan guru-guru dalam mengikuti program MGMP 

mata pelajaran TIK di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kendal?  

4. Bagaimanakah keberhasilan guru-guru dalam mengikuti program 

MGMP mata pelajaran TIK di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Kendal?  

5. Bagaimanakah efektifitas dan efisiensi program MGMP mata pelajaran 

TIK di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kendal?  

6. Bagaimanakah dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program 

MGMP mata pelajaran TIK di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Kendal?  

7. Bagaimanakah pendanaan program MGMP mata pelajaran TIK di 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kendal? 

 

1.3  Fokus Permasalahan  

Melihat latar belakang di atas, penulis mengajukan beberapa 

permasalahan yang akan dikaji antara lain: 
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1. Bagaimanakah kesiapan guru-guru dalam mengikuti program MGMP 

mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal?  

2. Bagaimanakah keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK tingkat 

SMA di Kabupaten Kendal?  

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang ada, tujuan penelitian ini adalah:   

1. Mengetahui bagaimanakah kesiapan guru–guru dalam mengikuti 

program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal. 

2. Mengetahui bagaimanakah keberhasilan program MGMP mata pelajaran 

TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang baik 

bagi kalangan akademisi maupun umum. Adapun manfaat dalam penelitian ini, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.5.1 Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk  

menambah wawasan baru kepada mahasiswa Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan khususnya yang memberi gambaran serta deskripsi mengenai 

evaluasi terhadap program MGMP mata pelajaran TIK di tingkat SMA. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  
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1) Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber media evaluasi terhadap 

pelaksanaan program MGMP mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru-guru Teknologi 

Informasi dan Komunikasi dalam menciptakan proses pembelajaran 

yang efektif dalam upaya meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan; 

3) Sebagai salah satu referensi bagi Depdiknas tentang evaluasi terhadap 

pelaksanaan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Tingkat SMA. 

1.6  Pembatasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan pengertian dan penafsiran terhadap istilah-

istilah dalam judul: “Evaluasi terhadap Program MGMP Mata Pelajaran TIK 

Tingkat SMA di Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 2009/2010” yang penulis 

ajukan, maka penulis memandang perlu memberi penegasan arti dan batasan 

tentang arti dan isi penulisan tersebut: 

1. Evaluasi 

Istilah evaluasi berasal dari bahasa inggris, yaitu “evaluation”. Menurut 

Wandt and Brown dalam Nurkancana, W (1986: 1), evaluasi adalah suatu 

tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dalam 

penelitian ini, evaluasi dimaksudkan sebagai penerapan prosedur ilmiah 

yang sistematis guna menilai kesiapan dan keberhasilan pelaksanaan 

program MGMP TIK yang meliputi aspek konteks, input, proses dan 

produk. 
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2. Program  

Menurut Joan L. Herman & Cs, 1987, Evaluator’s Handbook dalam 

Yusuf, F (1989), program diartikan sebagai segala sesuatu yang akan 

dilakukan oleh seseorang dengan harapan yang akan mendatangkan hasil 

atau pengaruh. Program juga dapat dikatakan sederetan kegiatan yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang akan 

dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. 

3. MGMP 

MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata 

pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten /kota /kecamatan 

/sanggar /gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran 

pada SMA Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun Swasta 

dan atau guru tidak tetap/honorarium. 

4. Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut sebagai 

TIK secara substansif merupakan paduan antara teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah pemprosesan, 

pengolahan dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan 

telekomunikasi, sedangkan teknologi komunikasi adalah peralatan 

perangkat keras dalam sebuah struktur komunikasi yang mengandung 

nilai-nilai sosial yang memungkinkan individu dapat mengumpulkan, 

memproses dan saling tukar informasi dengan individu lain (Rogers, E. 

1996).  
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5. SMA di Kabupaten Kendal 

SMA di Kabupaten Kendal adalah lokasi yang dipilih peneliti sebagai 

objek penelitian. 

1.7  Sistematika Penulisan Skripsi 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian awal skripsi antara lain: 

Judul, Abstrak, Pengesahan, Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, 

Daftar Isi, Daftar Tabel, serta Daftar Lampiran. 

2. Bagian isi skripsi terdiri atas: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

      Dalam halaman ini berisi: Latar Belakang Masalah,   

              Identifikasi Masalah, Fokus Permasalahan, Penegasan    

    Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

    Sistematika Penulisan Skripsi.  

BAB 2  : TINJAUAN PUSTAKA 

     Pada Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka atau Landasan 

  Teori atau Konsep-konsep serta Teori-teori  yang 

  mendukung dan mendasari dalam pelaksanakan Penelitian, 

  yaitu Hakikat Evaluasi, MGMP dan Mata Pelajaran TIK. 

  BAB 3  : METODE PENELITIAN 

  Pada Bab ini akan dibicarakan tentang Metode dan 

  Pendekatan Penelitian, Rancangan Penelitian,Tempat  
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  Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel, Instrumen  

  Penelitian, Validitas dan Reabilitas, Metode Pengumpulan  

  Data, Teknik Analisis Data. 

BAB 4  : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Data-data Hasil 

  Penelitian dan Pembahasannya.    

BAB 5  : PENUTUP 

  Pada Bab ini terdiri atas Simpulan, dan Saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini dimuat: daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan 

daftar riwayat penulis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi: Hakikat Teknologi 

Pendidikan, MGMP, Mata Pelajaran TIK dan Evaluasi. 

2.1  Hakikat Teknologi Pendidikan 

2.1.1 Pengertian Teknologi Pendidikan  

Menurut  AECT 1994, teknologi instruksional diartikan sebagai berikut: 

Instructional Technology is the theory and practice of design, 
development, utilization, management and evaluation of processes and 
resources for learning. According to the 1994 definition, Instructional 
Technology is: 1) the theory and practice; 2) of design, development, 
utilization, management and evaluation; 3) of processes and resources; 
4) for learning, (Seal & Richey, 1994:01).  
 
Dari definisi tersebut di atas terdeskripsikan bahwa teknologi 

pembelajaran adalah kajian tentang teori dan praktik dari lima bidang 

kerja/kawasan teknologi pembelajaran yang memberikan sumbangan secara teori 

dan praktik yang dapat dijadikan sebagai landasan profesi teknologi pembelajaran. 

Tiap kawasan teknologi pembelajaran berdiri sendiri meskipun dalam sistem 

saling berkaitan satu sama lain. Menurut definisi teknologi pembelajaran tahun 

1994, terdapat 5 kawasan, yaitu: kawasan-kawasan desain, pengembangan, 

pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Hal ini sesuai dengan yang 

direkomendasikan oleh Dick and Carey (2006), yang menyatakan:  

Educational and Instructional Technology are very similar but also very 
different. To contrast the terms Educational Technology is the blending 
of education and technology, which makes it more of a general term 
(Educational Technology, 2006). Educational Technology can refer to 
any form or use of technology in an educational format. This could be a 
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school or an office teaching environment. Instructional technology is 
more of a system approach with the purpose to affect and effect learning 
(AECT, 2006). To define the term Instructional development one must 
understand steps of the ADDIE model.  Each individual step has an 
outcome that feeds the succeeding step. The step are: Analysis, Design, 
Development, Implementation, and Evaluation, (Steele dalam 
http://hwwilson.com/hww/jumpstart.jhtml).  
 
Menurut Dick and Carey (2006), di atas bahwa: “Pendidikan dan 

instruksional teknologi sangat mirip, tetapi juga sangat berbeda. Untuk lebih 

kontrasnya, istilah teknologi pendidikan adalah "campuran antara pendidikan dan 

teknologi, yang membuat istilahnya lebih umum" (Teknologi Pembelajaran, 

2006). Teknologi pendidikan dapat merujuk ke bentuk apapun atau penggunaan 

teknologi dalam pendidikan formal. Hal ini dapat menciptakan sebuah lingkungan 

pembelajaran di sekolah atau kantor. Teknologi  instruksional merupakan lebih 

dari sebuah pendekatan sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi dan memberi 

efek pada pembelajaran (AECT, 2006). Untuk mengetahui situasi perkembangan 

instruksional langkah pertama yang harus dipahami adalah model ADDIE. Setiap 

bagian memiliki outcome yang menghasilkan keberhasilan tahapan-tahapan. 

Tahapan yang dimaksud adalah: Analyze (menganalisis),  Design (mendesain), 

Develop (mengembangkan), Implement (melaksanakan) dan  Evaluate 

(mengevaluasi). 

Dengan demikian, teknologi pembelajaran merupakan teori dan praktik 

dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian proses 

dan sumber untuk belajar. Teknologi pembelajaran sering dikaitkan dengan desain 

instruksional, yaitu desain pembelajaran berlandaskan pendekatan  sistem yang 

bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dengan 
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menggunakan model ADDIE yaitu : Analyze (menganalisis) meliputi: kebutuhan, 

peserta didik, dan seterusnya, Design (mendesain) meliputi: rumusan kompetensi, 

strategi dan seterusnya, Develop (mengembangkan) meliputi: materi ajar, media 

dan seterusnya, Implement (melaksanakan) meliputi: tatap muka, assesmen dan 

seterusnya, dan Evaluate (mengevaluasi) meliputi: program pembelajaran dan 

perbaikan (Prawiradilaga, 2007: 21), sedangkan komponen Teknologi 

Pembelajaran terdiri dari: (a) teori dan praktik, (b) kawasan desain, 

pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian, (c) proses dan sumber, 

dan (d) untuk keperluan belajar.  

2.1.1.1 Kawasan Teknologi pendidikan 

Hubungan antar kawasan teknologi pembelajaran yang terdapat pada 

bagan 2.1. berikut, tidak linear namun merupakan hubungan yang sinergistik yaitu 

saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain.  

Dengan tampilan bagan tersebut, akan  lebih mudah di mengerti 

bagaimana  kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya 

lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Bagan tersebut merupakan 

rangkuman tentang wilayah utama yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap 

kawasan teknologi pembelajaran. Sebagai contoh, seorang praktisi yang bekerja 

dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti 

teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Seorang praktisi yang bekerja 

dalam kawasan desain menggunakan teori mengenai karakteristik media dari 

kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan dan teori mengenai analisis 

masalah dan pengukuran dari kawasan penilaian. Sifat saling melengkapi dan 
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hubungan antar kawasan Teknologi Pembelajaran tersebut nampak pada bagan  

2.1 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagan 2.1. Kawasan Teknologi Pembelajaran (Seal & Richey, 1994:26). 

Menurut Seal dan Richey dalam (Miarso,1994:32), dari bagan 2.1. di atas  

masing-masing kawasan teknologi pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

1) Kawasan Desain 

Desain merupakan proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuannya 

adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro, seperti: 

program dan kurikulum, sedangkan pada tingkat mikro, seperti: pelajaran 

dan  modul. Kawasan desain meliputi empat  kawasan, yaitu: desain sistem 

pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik 
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pebelajar. Dari empat kawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai 

berikut:  

(1) Desain Sistem Pembelajaran, yaitu prosedur yang terorganisasi yang 

meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, 

pengembangan, pengaplikasian dan penilaian pembelajaran; 

(2) Desain Pesan, yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari 

pesan; 

(3) Strategi Pembelajaran, yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta 

mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam 

suatu pelajaran; 

(4) Karakteristik Pebelajar, yaitu segi-segi latar belakang pengalaman 

pebelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. 

2) Kawasan Pengembangan 

Pengembangan adalah proses penterjemahan spesifikasi desain ke dalam 

bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup banyak variasi teknologi 

yang digunakan dalam pembelajaran. Walaupun demikian, tidak terlepas 

dari teori dan praktik yang berhubungan dengan belajar dan desain. 

Didalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan antara teknologi dan 

teori yang mendukung desain pesan maupun strategi pembelajaran. 

Kawasan pengembangan dapat dikategorikan ke dalam 4 macam, yaitu: 

teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan 

teknologi terpadu. Dari tiap-tiap kawasan dapat di deskripsikan sebagai 

berikut: 
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(1) Teknologi Cetak adalah cara untuk produksi atau menyampaikan 

bahan, seperti: buku-buku dan bahan-bahan visual yang statis, 

terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis; 

(2) Teknologi Audiovisual, merupakan cara memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan 

elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual; 

(3) Teknologi Berbasis Komputer, merupakan cara-cara memproduksi 

dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang 

bersumber pada mikroprosessor; 

(4) Teknologi Terpadu, merupakan cara untuk memproduksi dan 

menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang 

dikendalikan komputer. 

3) Kawasan Pemanfaatan 

Pemanfaatan merupakan kawasan kawasan teknologi pembelajaran tertua 

di antara kawasan-kawasan yang lain, karena penggunaan bahan 

audiovisual secara teratur mendahului meluasnya perhatian terhadap 

desain dan produksi media pembelajaran yang sistematis. Pemanfaatan 

merupakan aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. 

Fungsi dari kawasan pemanfaatan adalah untuk memperjelas hubungan 

pebelajar dengan bahan dan sistem pembelajaran. Kawasan pemanfaatan, 

meliputi: pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan 

institusionalisasi, serta kebijakan dan regulasi.  
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Masing-masing kawasan dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

(1) Pemanfaatan Media adalah penggunaan yang sistematis dari sumber 

untuk belajar; 

(2) Difusi Inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang 

terencana dengan tujuan untuk diadopsi; 

(3) Implementasi dan Institusionalisasi. Implementasi adalah penggunaan 

bahan dan strategi dalam keadaan yang sesungguhnya, sedangkan 

institusionalisasi adalah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari 

inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi; 

(4) Kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan dari masyarakat 

yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi 

pembelajaran. 

4) Kawasan Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan pengendalian teknologi pembelajaran melalui 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. 

Pengelolaan biasanya merupakan hasil penerapan suatu sistem nilai. 

Secara singkat, ada empat kawasan dalam kawasan pengelolaan, yaitu: 

pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem dan 

pengelolaan informasi. Masing-masing kawasan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

(1) Pengelolaan Proyek, meliputi perencanaan, monitoring, dan 

pengendalian proyek desain dan pengembangan; 

(2) Pengelolaan Sumber, mencakup perencanan pemantauan dan 
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pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber; 

(3) Pengelolaan Sistem Penyampaian, meliputi perencanaan, pemantauan 

dan  pengendalian; 

(4) Pengelolaan Informasi, meliputi perencanaan, pemantauan, dan 

pengendalian cara penyimpanan, pengiriman/pemindahan atau 

pemprosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk 

kegiatan belajar.  

5) Kawasan Penilaian 

Penilaian adalah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan 

belajar. Dalam kawasan penilaian dibedakan antara penilaian program, 

penilaian proyek, dan penilaian produk, yang meliputi: kawasan analisis, 

pengukuran beracukan patokan, penilaian formatif dan penilaian sumatif. 

Masing-masing kawasan dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

(1) Analisis Masalah, mencakup para penentuan sifat dan parameter 

masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan 

pengambilan keputusan; 

(2) Pengukuran Acuan Patokan (PAP). Pengukuran acuan patokan 

meliputi teknis-teknis untuk menentukan kemampuan pebelajar 

menguasai materi yang telah ditentukan sebelumnya;  

(3) Penilaian Formatif, berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang 

kecukupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan 

selanjutnya; 

(4) Penilaian Sumatif berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang 
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kecukupan untuk pengambilan keputusan dalam hal pemanfaatan. 

Dalam penelitian ini, evaluasi program MGMP termasuk pada kawasan 

penilaian yakni penilaian program, yang terdiri dari evaluasi sebagai fungsi 

formatif, yakni evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan 

yang sedang berjalan (program, orang, produk dan sebagainya), dan fungsi 

sumatif, yakni evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi 

atau lanjutan.  

 

2.2  MGMP 

2.2.1 Pengertian MGMP 

Perubahan paradigma pendidikan di era globalisasi ini mengharuskan 

adanya perubahan pola pikir bagi guru. Guru harus mengantisipasi dan 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berorientasi pada 

pembelajaran dari teaching menjadi learning, akreditasi guru, dan kultur kelas. 

Perubahan pola pikir bagi guru dalam mengelola kelas dan melaksanakan proses 

pembelajaran guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan 

perubahan-perubahan dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan 

khususnya layanan proses pembelajaran. Tuntutan ini merupakan implikasi dari 

perubahan reorientasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. 

MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata 

pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten /kota /kecamatan /sanggar 

/gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMA 

Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun 
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Swasta dan atau guru tidak tetap/honorarium. Prinsip kerjanya adalah cerminan 

kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka 

MGMP merupakan organisasi nonstruktural yang bersifat mandiri, berasaskan 

kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain.  

Ruang lingkup pelaksanaan MGMP TIK terdiri dari: 1) Kedudukan,  

secara umum MGMP berkedudukan di kabupaten/kota, namun dapat disesuaikan 

dengan kondisi daerah masing-masing; 2) Keanggotaan, keanggotaan MGMP 

meliputi semua guru mata pelajaran TIK se kabupaten Kendal; dan 3) 

Kepengurusan, pengurus MGMP sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, 

Sekretaris, dan Bendahara. 

MGMP dapat berkolaborasi (bekerja sama) dengan instansi terkait antara 

lain: 1) Perguruan Tinggi; 2) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP); 3) 

Dinas Pendidikan; 4) Organisasi Profesi; 5) Dunia usaha atau dunia industri 

(DUDI); dan 6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

2.2.2 Tujuan MGMP 

Adapun tujuan diselenggarakannya MGMP adalah:  

1. Untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat 

evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan 

diri sebagai guru profesional; 

2. Untuk menyatakan kemampuan dan kemahiran guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha 

peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; 
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3. Untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif 

pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-

masing, guru, kondisi sekolah, dan lingkungannya; 

4. Untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang 

berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan 

kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang bersangkutan; 

5. Saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, 

simposium, seminar, diklat, classroom action research, referensi, dan 

lain-lain kegiatan profesional yang dibahas bersama-sama; serta mampu 

menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (school 

reform), khususnya focus classroom reform, sehingga berproses pada 

reorientasi pembelajaran yang efektif.  

Selain itu, MGMP pun dituntut untuk berperan sebagai: Pertama, 

reformator dalam classroom reform, terutama dalam reorientasi pembelajaran 

efektif; Kedua, mediator dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi guru, 

terutama dalam pengembangan kurikulum dan sistem pengujian; Ketiga, 

supporting agency dalam inovasi manajemen kelas dan manajemen sekolah; 

Keempat, collaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang relevan; 

Kelima, evaluator and developer school reform dalam konteks MPMBS 

(Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah); dan Keenam, clinical and 

academic supervisor, dengan pendekatan penilaian appraisal. 
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Berdasarkan tujuan dan peran di atas, maka berikut ini adalah beberapa 

fungsi yang diemban MGMP, yaitu Pertama, menyusun program jangka panjang, 

jangka menengah, dan jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan 

secara rutin; Kedua, memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP 

secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota; Ketiga, 

meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, sehingga mampu 

mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah; 

Keempat, mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang 

berkaitan dengan pembelajaran yang efektif; Kelima, mengembangkan silabus 

dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), 

Program Semester (Promes), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana 

Pembelajaran (Renpel); Keenam, mengupayakan lokakarya, simposium dan 

sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif 

(seperti: PAKEM-Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, joyful 

and quantum learning, hasil classroom action research, hasil studi komparasi atau 

berbagai studi informasi dari berbagai nara sumber, dan lain-lain);  

Ketujuh, merumuskan model pembelajaran yang variatif dan alat-alat 

peraga praktik pembelajaran program Life Skill, baik BBE (Broad Based 

Education) maupun HBE (High Based Education); Kedelapan, berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan MGMP Propinsi dan AGMP (Asosiasi Guru Mata Pelajaran) 

nasional serta berkolaborasi dengan MKKS dan sejenisnya secara kooperatif; 

Kesembilan, melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin setiap semester 
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kepada Dinas Pendidikan Kota; Kesepuluh, memprakarsai pembentukan AGMP 

dan menyusun AD/ART MGMP di Wilayah yang bersangkutan, (Achmad, A.M., 

2004). 

2.2.3 Prinsip Kerja  MGMP 

Prinsip Kerja pelaksanaan MGMP, yaitu: 

1) Merupakan organisasi yang mandiri; 

2) Dinamika organisasi yang dinamis berlangsung secara alamiah sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan; 

3) Mempunyai visi dan misi dalam upaya mengembangkan pelayanan 

pendidikan khususnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien; 

4) Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran yang 

efektif dan efisien; 

5) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 

sekurang-kurangnya memuat: (1) Nama dan Tempat; (2) Dasar, Tujuan, 

dan Kegiatan; (3) Keanggotaan dan kepengurusan; 4) Hak dan 

kewajiban anggota dan pengurus; (5) Pendanaan; (6) Mekanisme kerja; 

dan (7) Perubahan AD/ART, serta perubahan organisasi. 

2.2.4 Dasar Kebijakan dan Ruang lingkup  MGMP 

Dasar kebijakan pelaksanaan MGMP, yakni: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah; 

3) Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan; 

4) Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom; 
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5) Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas; 

6) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2.2.5 Kegiatan  MGMP 

Kegiatan-kegiatan MGMP antara lain: 

1) Meningkatkan pemahaman kurikulum tingkat satuan pendidikan; 

2) Mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; 

3) Mengembangkan sistem penilaian; 

4) Mengembangkan program remedial dan pengayaan; 

5) Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan berbasis luas (Broad 

Based Education) dan pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life 

skill); 

6) Mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif,kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM); 

7) Mengembangkan dan melaksanakan analisis sarana pembelajaran; 

8) Mengembangkan dan melaksanakan pembuatan alat pembelajaran 

sederhana; 

9) Mengembangkan dan melaksanakan program pembelajaran berbasis 

komputer atau Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

10) Mengembangkan media dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 

Untuk pembiayaan kegiatan MGMP dana pelaksanaannya bersumber dari 

iuran pengembangan profesi guru yang diprogramkan melalui RAPBS, 

APBN/APBD dan Donatur atau sumbangan yang tidak mengikat. 
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2.2.6 Pengurus  MGMP 

Pengurus adalah pemimpin dalam suatu organisasi. Secara umum definisi 

kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut, kepemimpinan berarti 

kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, 

mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu 

memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya 

berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan tertentu. 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian 

kepemimpinan akan dikemukakan beberapa definisi kepemimpinan menurut 

beberapa ahli, yakni: 

1) Kepemimpinan adalah proses pengaruh kegiatan-kegiatan kelompok 

yang diorganisir menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan (Ralp 

M. Stogdill); 

2) Kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua 

sumber-sumber, plat yang tersedia bagi suatu organisasi (Siagian, S.P.); 

3) Kepemimpinan dalam organisasi berarti penggunaan kekuasaan dan 

pembuatan keputusan-keputusan (Dubin, R.); 

4) Kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan 

tugas pengarahan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-

kegiatan kelompok (Fiedler, F.E.). 

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepemimpinan itu adalah suatu kualitas kegiatan-kegiatan kerja dan interaksi di 

dalam suatu kelompok. Kepemimpinan merupakan sumbangan dari seseorang di 
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dalam situasi-situasi kerja sama. Kepemimpinan dan kelompok adalah dua hal 

yang tidak bisa dipisahkan. Tak ada kelompok tanpa adanya kepemimpinan, dan 

sebaliknya kepemimpinan hanya ada dalam situasi intern kelompok. 

Seperti disebutkan di atas bahwa pada dasarnya pengurus adalah pemimpin, maka 

fungsi utamanya adalah: 

1) Membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerja sama dengan penuh 

rasa kebersamaan; 

2) Membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam 

memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam 

menetapkan dan menjelaskan tujuan; 

3) Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu 

kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan 

prosedur mana yang paling praktis dan efektif; 

4) Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan 

kelompok; 

5) Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan 

eksistensi organisasi. 

Pengurus forum MGMP yang ideal harus memenuhi: 

1) Kualifikasi akademik. Berkaitan dengan persyaratan formal pendidik, 

atau memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 yang harus 

dicapai dalam kurun kurun waktu 15 tahun (pasal 94 butir c 

Permendiknas No. 19 Th 2005); 
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2) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta 

didik.Kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam; 

3) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesame guru, 

orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar; 

Produktifitas forum MGMP dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

TIK, termasuk didalamnya pengelolaan penilaian hasil belajar, diperlukan sinergi 

yang baik antar guru se-mata pelajaran. Pengelolaan pembelajaran pada satu mata 

pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 di SMA diharapkan berkesinambungan 

sehingga kelemahan siswa dari waktu ke waktu dapat terdeteksi dan diatasi 

dengan baik, sementara kelebihannya dapat dioptimalkan agar potensinya tidak 

sia-sia.  

Oleh karena itu, perlu kerja sama dan sinergi antar guru se-mata 

pelajaran. Mengingat bahan yang dipelajari siswa pada mata pelajaran TIK 

mempunyai karakteristik saling terkait dengan susunan terstruktur hirarkis, maka 

kerja sama antar guru se-mata pelajaran sangat penting pengaruhnya dalam 

pencapaian hasil belajar siswa. Kerja sama dan sinergi dilakukan sejak dari 

perencanaan kegiatan pembelajaran, jadi tidak hanya pada pelaksanaan 

pembelajarannya saja.  

Kerja sama dan sinergi yang dapat dilakukan pada forum MGMP supaya 

produktif adalah: 
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1) Bermusyawarah dalam pembuatan perangkat pembelajaran termasuk 

pembuatan silabus sebelum awal tahun pelajaran/awal semester agar 

indikator yang dibuat tepat dan sesuai dengan kondisi peseta didik dan 

program penilaian serta rancangan penilaian yang dibuat cermat dan 

mampu mengarahkan pada pembuatan RPP; 

2) Bermusyawarah dalam usaha meningkatkan kualitas guru dengan 

diadakannya pendalaman materi pelajaran dengan mengundang pakar 

pendidikan; 

3) Mengembangkan proses pembelajaran berbasis Komputer atau 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

4) Mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

2.2.7 Program MGMP 

Menurut Joan L. Herman & Cs, 1987, Evaluator’s Handbook dalam 

Yusuf, F. (1989), program diartikan sebagai segala sesuatu yang akan dilakukan 

oleh seseorang dengan harapan yang akan mendatangkan hasil atau pengaruh. 

Program juga dapat dikatakan sederatan kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu, baik yang akan dilaksanakan maupun sudah 

dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini, program MGMP adalah sederetan rancangan 

kegiatan yang terangkum dalam sebuah wadah asosiasi musyawarah guru mata 

pelajaran yang akan dilaksanakan dengan harapan akan mendatangkan hasil dan 

keuntungan bagi perkembangan kualitas pesertanya. Berikut ini adalah contoh 
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program MGMP TIK Kodya Jakarta Pusat tahun 2009-2010. 

Tabel 2.1.  Progam Kerja MGMP TIK Kodya Jakarta Pusat Tahun 2009-2010 
 

No  Bidang  Kegiatan  Alokasi Waktu 

1 Organisasi  1. Penyusunan Program 
Kerja MGMP 

2. Pembaharuan Pengurus 
MGMP dan 
Pembentukan Panitia 
Lomba Inovasi TIK 

3. Pendataan Anggota 

1. 21 Juli 2009 
(Pengurus) 

2. 22 April 
(Pengurus) 

3. Rutin 
(Sekretaris) 

2 Pengembangan Profesi 
Guru 

1. Diskusi Implementasi 
KTSP pada Pembelajaran 
TIK 

2. Pelatihan Pengelolaan 
Pembelajaran Efektif 

3. Pelatihan banksoal-
online.com 

1. 20 Oktober 
2009 

2. 17 November 
2009 

3. 19 Januari 
2010 
(Suprapto) 

3 Pengembangan Media 
dan Bahan Ajar 

1. Lomba Inovasi TIK 
2. Sharing Sesama Anggota 

MGMP tentang Kesulitan 
Belajar Mengajar 

1. 8 Agustus 2009 
(Panitia) 

2. Insidentil 
(Pengurus) 

4 Pengembangan Media 
dan Bahan Ajar 

1. Pengembangan Bahan 
Ajar 

2. Sosialisasi Revisi 
Kurikulum 

3. Pembuatan Situs website 

1. 23 November 
2009 (Tim 
Pengembang 
Kurikulum) 

2. 15 Desember 
2009 (Tim 
Pengembang 
Kurikulum)  

3. Januari 2010 
(Andy 
Ariyanto) 

4. Februari 2010 
(Ngatiman) 

5 Lain-lain 1. Silaturahim dan Halal 
Bihalal 

2. Studi Banding ke RSBI 
3. Koordinasi Tugas 

1. 20 Oktober 
2009 
(Pengurus) 

2. Mei 2010 
(Panitia) 

3. Insidentil 
(Pengurus) 

Sumber: http://www.docstoc.com/docs/22099568/PROGRAM-KERJA-MGMP-
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TIK-KODYA-JAKARTA-PUSAT. 

 

2.3  Mata Pelajaran TIK 

2.3.1 Pengertian 

Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai pengertian dari dua 

aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi 

mempunyai pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan 

proses, penggunaan alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Teknologi 

komunikasi mempunyai pengertian segala hal yang berkaitan dengan penggunaan 

alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke 

yang lainnya. Karena itu teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu 

padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala 

aspek yang berkaitan dengan pemrosesan. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan terminologi yang 

digunakan untuk melingkupi alat yang dipakai guna meningkatkan kemampuan 

manusia dalam berkomunikasi dan pengolahan data. TIK merupakan suatu 

padanan yang tidak dapat terpisahkan, memuat pengertian luas dalam aspek yang 

terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer/pemindahan 

informasi antar media menggunakan teknologi tertentu (Puskur Balitbang, 

Depdiknas, 2003 dalam haryono). 

Melalui pembelajaran TIK siswa diarahkan agar mampu menggunakan 

perangkat TIK dalam upaya pencarian, eksplorasi, analisis, dan saling tukar 

informasi secara kreatif dan bertanggung jawab. 
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Visi mata pelajaran TIK, yaitu siswa dapat menggunakan perangkat TIK 

secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam 

kegiatan belajar, bekerja dan beraktifitas lainnya, sehingga siswa mampu 

berkreasi, mengembangkan sikap inisiatif, mengembangkan kemampuan 

eksplorasi mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan yang baru 

(Depdiknas 2003: 2). 

2.3.2 Fungsi dan Tujuan 

Penerapan mata pelajaran TIK akan membentuk siswa untuk belajar 

teknologi informasi dan komunikasi dan menggunakan segala potensi yang ada 

untuk pengembangan kemampuan diri. 

Menurut Depdiknas (2003: 3), teknologi informasi dan komunikasi 

secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan 

komunikasi secara umum termasuk komputer (computer literate) dan memahami 

informasi (information literate), artinya siswa mengenal istilah-istilah yang 

digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi dan istilah-istilah pada 

komputer yang umum digunakan. Siswa juga menyadari keunggulan dan 

keterbatasan komputer secara optimal.  

Secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi 

adalah: 

1) Menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi; 

2) Memotivasi kemampuan siswa untuk beradaptasi dan mengantisipasi 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; 
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3) Mengembangkan kompetensi siswa dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

4) Mengembangkan kemampuan belajar berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi; 

5) Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, 

kreatif, dan bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk pembelajaran, pekerjaan, dan pemecahan 

masalah. 

2.3.3 Lingkup Pembelajaran TIK 

Lingkup pembelajaran TIK di sekolah, meliputi:  

1) Pemahaman konsep, pengetahuan dan operasi dasar yang di dalamnya 

memuat identitas hakikat dan dampak TIK, etika dalam penggunaan 

TIK, deskripsi tentang prasyarat penggunaan perangkat TIK, identifikasi 

perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem informasi serta 

jaringan komputer; 

2) Pengolahan informasi untuk produktifitas mencakup perlakuan operasi 

dasar komputer dan penggunaan sistem operasi, setting periferal, 

penggunaan software dan jaringan; 

3) Aspek pemecahan masalah, eksplorasi dan komunikasi  di dalamnya 

mencakup pembuatan karya dengan program pengolahan data dan 

lembar kerja pembuatan karya dengan program persentasi data base 

(Depdiknas, 2003: 8). 
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2.3.4 Karakteristik Pembelajaran TIK 

Karakteristik pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai 

berikut: 

1) Teknologi informasi dan komunikasi merupakan kajian secara terpadu 

tentang data, informasi, pengolahan dan metode penyampaiannya. 

Keterpaduan masing-masing sangat terkait, bukan merupakan bagian 

yang terpisah; 

2) Materi TIK berupa tema-tema esensial, aktual serta global yang 

berkembang dalam kemajuan teknologi informasi pada masa kini 

sehingga mata pelajaran TIK merupakan pelajaran yang dapat mewarnai 

perkembangan perilaku dalam kehidupan; 

3) Tema-tema esensial dalam TIK merupakan perpaduan dari cabang ilmu 

komputer, matematika, teknik elektronika, telekomunikasi serta 

sistematika itu sendiri. Tema-tema esensial tersebut berkaitan dengan 

kebutuhan pokok terhadap informasi sebagai ciri abad 21 seperti 

pengolah kata, spreadsheet, presentasi, basis data, internet dan e-mail. 

Tema-tema tersebut terkait dengan aspek kehidupan sehari-hari 

(Depdiknas, 2004: 1). 

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan pembelajaran TIK, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran TIK dapat membantu siswa belajar tentang 

bagaimana memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berhubungan 

dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tidak cukup bersifat 

transfer pengetahuan dari guru kepada siswa saja. Proses pembelajaran TIK perlu 
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dikembangkan dalam bentuk pengalaman dialogis yang ditandai oleh situasi 

belajar yang bercirikan pengalaman dua sisi (two sided experience, Semiawan 

dalam Haryono 1998). 

2.3.5 Karakteristik Peserta Didik 

Mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya 

mengajar tentang keterampilan menggunakan komputer untuk mengolah data, 

penyajian informasi dan komunikasi. Namun demikian siswa dituntut tidak hanya 

terampil dalam menggunakan komputer, tetapi juga dituntut kemampuannya 

dalam aspek berfikir (intelektual) serta memiliki sikap yang baik dan bijak 

terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sasaran teknologi informasi dan 

komunikasi selalu mengarah pada tiga ranah yang sering disebut dalam taksonomi 

Bloom, S. (1964), yaitu: 

1) Ranah Kognitif (Kemampuan dan Keterampilan) 

Proses pembelajaran dimulai pada ranah kognitif, yaitu dimulai dari 

proses mengenal (melihat, mendengar atau meraba), dilanjutkan dengan 

mengingat (menghafal) kemudian memahami informasi apa yang 

diperoleh. Informasi dapat berupa fakta, prosedur, konsep atau prinsip. 

Mata pelajaran TIK membutuhkan pengetahuan dan kecakapan berfikir. 

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung optimal, maka perlu 

memperhatikan perkembangan ranah kognitif berdasarkan usia peserta 

didik. 
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Siswa SMA rata-rata berusia sekitar 16 tahun, sehingga aspek kognitif 

berada pada tahap “operasional formal” sehingga siswa SMA dapat 

menangkap konsep-konsep yang bersifat abstrak meskipun perlu 

penjelasan yang bersifat kongkrit. 

Berdasarkan uraian di atas, maka proses pembelajaran TIK untuk siswa 

SMA harus selalu melibatkan siswa untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya. Peserta didik mempergunakan pengetahuan 

pembelajaran untuk membangun pengetahuan baik secara individu 

maupun kelompok.  

2) Ranah Psikomotorik (Nilai, Sikap dan Perasaan) 

Aspek psikomotorik menghasilkan kecakapan fisik, menentukan tingkat 

keterampilan siswa. Secara sederhana, kecakapan fisik dapat diajarkan 

dengan cara “melihat dan mengerjakan” (watching and doing). Untuk itu 

materi pokok lebih banyak kegiatan praktek daripada penyampaian teori 

sehingga aspek psikomotorik dapat berkembang dengan baik. 

Penilaian kecakapan fisik (aspek psikomotorik) dilakukan secara 

komprehensif dari beberapa materi pokok secara serentak sehingga nilai 

hasil ujian merupakan penilaian proses dan hasil akhir dari tugas-tugas 

atau soal ujian yang diberikan. 

3) Ranah Afektif (Keterampilan Fisik) 

Ranah afektif atau perasaan sebenarnya sama dengan sikap, tetapi dalam 

tingkat yang berbeda. Materi pembelajaran harus dapat  menyentuh 

ranah afektif, sehingga setelah proses belajar mengajar terjadi siswa 
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memiliki kecakapan sikap tertentu sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang baru saja dipelajari. Ranah afektif sangat erat 

hubungannya dengan minat dan sikap siswa dalam mempelajari sesuatu. 

2.3.6 Strategi Pembelajaran TIK 

Strategi yang disarankan dalam pembelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, antara lain: (1) pemanfaatan studi kasus dari berbagai informasi; (2) 

pemanfaatan aneka sumber yang merefleksikan pengalaman dan minat siswa; (3) 

pemberian akses pada semua siswa untuk menggunakan berbagai sumber dan alat 

bantu belajar; (4) penyajian hasil karya siswa di majalah dinding sekolah, web 

sekolah, brosur sekolah dan sejenis; (5) penguatan pada proses pengembangan 

belajar secara otodidak pada siswa. 

UNESCO dalam Haryono (2002) mengemukakan model tahap-tahap 

pembelajaran dengan melalui TIK sebagai berikut: 

1) Mengenal alat-alat TIK (discovering ICT tolls). Pada tahap ini, murid 

memperoleh pembelajaran tentang konsep-konsep dasar TIK, cara 

menggunakan komputer dan mengelola file, pemprosesan kata, 

spreadsheets, pangkalan data, membuat persentasi, menemukan 

informasi dan mengkomunikasikannya dengan komputer, isu-isu sosial 

dan etis serta pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan TIK. Sedangkan 

guru pada tahap ini mengembangkan pelaksanaan TIK dan belajar 

bagaimana mengaplikasikan TIK kedalam tugas-tugas pribadi dan 

profesional; 
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2) Belajar bagaimana menggunakan alat-alat TIK (learning how to use ICT 

tools). Pada tahap ini, siswa memperoleh pelajaran tentang pengukuran, 

modeling, simulasi, robot, statistika, membuat grafik, desain 

spreedsheets dan pangkalan data, sedangkan guru mengintegrasikan TIK 

untuk membelajarkan pengetahuan dan keterampilan khusus, metodologi 

pembelajaran di kelas mulai diubah dan menggunakan TIK untuk 

mengembangkan kemampuan profesional; 

3) Memahami bagaimana dan kapan menggunakan alat-alat TIK 

(understanding how and when to use ICT tools). Pada tahap ini, murid 

melakukan pemahaman mengenai bagaimana mereka belajar TIK agar 

dapat mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang berbeda, seperti: 

matematika, sains dan seni. Bagi guru tahap ini memberikan pelajaran 

mengenai bagaimana cara mengintegrasikan gaya-gaya belajar yang 

berbeda dan menggunakan TIK untuk mencapai tujuan mereka; 

4) Spesialisasi dalam penggunaan alat-alat TIK (specializing in the use of 

ICT tools). Pada tahap terakhir ini akan memberikan ketertarikan kepada 

siswa untuk menggunakan TIK misalnya rekayasa, bisnis, dan ilmu 

komputer. Pelajaran yang diperoleh adalah pemrograman dasar dan 

lanjutan, perencanaan sistem informasi, rancangan sistem kendali proses 

dan manajemen proyek. Bagi guru, TIK pada tahap ini merupakan 

bagian alamiah dari kehidupan sehari-hari disekolah. Penekanan berubah 

dari berpusat pada guru (teacher centered) ke berpusat pada murid 

(learner centered). 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

2.3.7 Sarana dan prasarana pembelajaran TIK  

Mata pelajaran TIK mempergunakan sarana dan prasarana antara lain 

komputer. Komputer berasal dari bahasa latin “computare”, yang artinya 

menghitung. Menurut Blissmer dalam Sahrudin (1986) komputer adalah alat 

bantu elektronik yang mampu melakukan tugas, yang mampu menerima input 

sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dari hasil 

pengolahannya serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa komputer adalah sebuah alat elektronika yang dapat menerima 

input, memproses atau mengelola data dari input tersebut sehingga akan 

menghasilkan data informasi dengan menggunakan program yang telah disimpan 

dalam memori komputer dan bekerja secara otomatis. Sistem komputer terdiri 

dari: 

1) Perangkat keras (hardware)  

Perangkat Keras adalah peralatan komputer yang mempunyai wujud dan 

dapat dilihat, diraba serta digunakan untuk pengolahan data. Perangkat 

keras terdiri dari: (1) input device meliputi keyboard, mouse, joystick, 

scanner, voice recognition, digital camera, microphone; (2) storage 

device meliputi hard disk, floppy disk, zip drive; (3) CPU (Central 

Processing Unit); (4) casing unit; (5) output device meliputi monitor, 

LCD proyector, printer speaker; dan (6) periferal device meliputi 

network card, modem, mini card, TV card; 
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2) Perangkat lunak (software) 

Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi yang memungkinkan 

komputer untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya. Perangkat lunak 

terdiri dari: (1) sistem operasi, yaitu software sistem yang 

mengoperasikan komputer serta menyediakan antar mula dengan 

perangkat lunak lain. Contoh sistem operasi adalah DOS; (2) perangkat 

utilitas merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat 

pemelihara komputer. Contohnya adalah non utilities, dan antivirus; (3) 

program aplikasi, merupakan program yang dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang spesifik. Contoh aplikasi akutansi, aplikasi 

perbankan, dll; (4) bahasa pemprograman, merupakan perangkat lunak 

untuk pengembangan perangkat lunak yang lain. Contohnya: pascal, 

coboll, dll; dan (5) program paket merupakan software yang disatukan 

dalam satu paket dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan 

umum. Contohnya pengolah editor, pengolah angka, dll; 

3) Perangkat akal (manusia) 

Merupakan perangkat akal/manusia yang terlibat langsung dengan 

pemanfaatan komputer. Peranglat akal terdiri dari: (1) operator yang 

bertugas menjalankan komputer berdasarkan instruksi yang diterima 

sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan; (2) programmer 

merupakan orang yang  berperan dalam menerjemahkan rancangan yang 

dibuat agar dapat dijalankan oleh komputer; (3) sistem analisis 

merupakan orang yang melakukan analisis terhadap permasalahan yang 
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dihadapi serta merancang solusi pemecahan dalam bentuk komputer; (4) 

EDP (Elektronik Data Processing) manajer merupakan orang yang 

mengatur semua kegiatan komputer dalam sebuah perusahaan yang 

memiliki jaringan komputer yang banyak; dan 5) teknisi mempunyai 

tugas merakit dan memelihara perangkat keras komputer. 

2.3.8 Standar Kompetensi Bahan Kajian TIK 

2.3.8.1 Pemahaman 

1. Konsep, pengetahuan, dan operasi dasar. 

Mengenali hakikat dan dampak teknologi, moral, dan etika penggunaan 

teknologi, media massa digital, masalah ergonomik dan keamanan, 

dasar-dasar komputer serta pengoperasian teknologi multimedia. 

2. Pengelolaan informasi untuk produktivitas. 

3. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk berbagai macam 

dasar perangkat produktivitas teknologi. 

4. Komunikasi, eksplorasi, pengambilan keputusan dan penyelesaian 

masalah. 

Menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi kehidupan 

nyata untuk mendapatkan informasi, mengelola gagasan, memecahkan masalah, 

melakukan penelitian, dan menggunakan perangkat komunikasi untuk 

mengirimkannya kepada orang lain.  
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Hubungan ketiga aspek di atas dapat dilihat pada bagan 2.2. di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2. Hubungan antara Aspek–aspek Standar Kompetensi Bahan 

Kajian TIK. 

2.3.9 Standar Kompetensi Mata Pelajaran TIK 

Standar kompetensi mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi 

adalah: 

(1) Pemahaman konsep, pengetahuan, dan kompetensi dasar. 

Siswa mampu mengidentifikasi etika, moral, serta kesehatan dan 

keselamatan kerta (K3) dalam penggunaan perangkat TIK; 

(2) Pengolahan informasi untuk produktivitas. 

Siswa mampu menjalankan sistem operasi (operating system) dan 

manajemen file; 

(3) Pemecahan masalah, eksplorasi dan komunikasi. 

Siswa mampu membuat karya dengan program pengolah kata, lembar 

kerja, basis data, presentasi, serta mengkombinasikannya. 

Menurut Depdiknas (2003: 6), rambu-rambu yang mencakup pendekatan 

Pemecahan 
masalah, eksplorasi, 

dan komunikasi 

Pemecahan 
masalah, eksplorasi, 

dan komunikasi 

Pemecahan 
masalah, eksplorasi, 

dan komunikasi 

2 1 3 
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pembelajaran dan penilaian, pengorganisasian materi harus diperhatikan oleh 

pengajar TIK. Adapun rambu-rambu yang dimaksud, antara lain: 

1. Pendekatan pembelajaran dan penilaian. 

Strategi pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi dari semua peserta 

didik dan kelompok dalam satu kelas, yang antara lain meliputi: 

a) Pemanfaatan studi kasus dari berbagai sumber informasi; 

b) Dorongan agar siswa menjadi pembelajar yang otodidak; 

c) Dorongan agar siswa mau berfikir kritis mengenai isu-isu dalam 

teknologi informasi; 

d) Fasilitas belajar secara efektif melalui praktik langsung, refleksi, dan 

diskusi; 

e) Peningkatan kemampuan kerja sama termasuk aktivitas yang 

melibatkan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil atau 

dalam tim; 

f) Penumbuhan sikap menghargai usaha siswa untuk memicu 

kreativitas mereka; 

g) Pemanfaatan sumber-sumber yang merefleksikan minat dan 

pengalaman siswa; 

h) Pemberian akses pada semua siswa untuk menggunakan berbagai 

sumber belajar dan penguasaan berbagai alat bantu belajar; 

i) Penyajian/presentasi hasil karya siswa di majalah dinding atau acara 

khusus pameran misalnya pada saat pembagian rapor, atau acara 

lainnya; 
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j) Penyajian/presentasi hasil karya siswa di web sekolah, atau web   

  klub TIK; 

k) Penyajian/presentasi publikasi hasil karya siswa pada brosur  

  khusus TIK. 

2. Pengorganisasian materi. 

Bahan kajian TIK di kelas I sampai dengan VI (SD) sebagian besar 

difokuskan pada kegiatan yang bersifat apresiatif dan aplikatif, sedikit 

tentang kegiatan produktif dan evaluatif. Bahan kajian TIK di kelas VII 

sampai dengan IX (SMP) difokuskan pada kegiatan yang bersifat 

aplikatif dan produktif, juga sedikit apresiatif dan evaluatif. Bahan kajian 

TIK di kelas X sampai dengan XII (SMA) difokuskan pada kegiatan 

produktif , analisis dan evaluatif sesuai dengan perkembangan jiwa dan 

cara pikirnya yang sudah pada tingkat pra perguruan tinggi. Untuk lebih 

jelasnya, pengorganisasian materi dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut 

ini. 

Tabel 2.2. Organisasi Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
 

Jenjang 

Materi  

Pokok 

Kelas I – VI 

(SD) 

 

Kelas VII – IX 

(SMP) 

 

Kelas X – XII 

(SMA) 

 

Teknologi Informasi 

dan Komunikasi 

Umum 

v v   V V   V v   

Aplikasi, 

multimedia/spesifik 

v v    V v    v v 

Pengolahan Gambar v v v   V v    v v 

Pengolahan Kata v v    V v v   v  
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Lembar Kerja 

(Worksheet) 

     V v v   v  

Pemanfaatan database      V v    v v 

Pemrograman      V v   v v v 

Pemanfaatan Internet, 

e-mail, web 

    V V     v v 

Keterangan: 

1. =Topik/kegiatan yang bersifat apresiatif (pengenalan, dan perluasanan, 

wawasan). 

2. =Topik/kegiatan yang bersifat aplikatif (pemanfaatan/penggunaan). 

3. =Topik/kegiatan yang bersifat produktif (membuat dan menciptakan 

sesuatu) 

4. =Topik/kegiatan yang bersifat analitis dan evaluatif (aspek 

pemeriksaan, eksploratif, menilai dan menguji) 

Sedangkan fokus pembelajaran TIK dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut 

ini. 

Tabel 2.3. Fokus Pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
 

Aspek Fokus Pembelajaran 

Pemahaman konsep, pengetahuan dan 

operasi dasar 

Kegiatan yang bersifat apresiatif dan 

aplikatif 

Pengolahan informasi untuk 

produktivitas 

Kegiatan Aplikatif dan Produktif 

Pemecahan masalah, eksplorasi dan 

komunikasi 

Kegiatan produktif, analisis dan 

evaluatif  
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Hal-hal yang harus diperhatikan pada pembelajaran teknologi informasi 

dan komunikasi antara lain: 

(1)  Standar kompetensi mata pelajaran memuat kompetensi yang harus 

dicapai siswa setelah akhir periode pembelajaran. Standar kompetensi ini 

merupakan acuan bagi pengembang kurikulum di daerah atau sekolah 

untuk menyusun perencanaan/program operasional, seperti silabus yang 

akan digunakan guru dalam melaksanakan tugas; 

(2)  Metode, strategi pembelajaran, teknik penilaian, penyediaan sumber 

belajar. Organisasi kelas dan waktu yang digunakan tidak tercantum 

secara eksplisit dalam dokumen ini, agar guru dapat mengembangkan 

rencana operasional secara optimal sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan sekolah; 

(3)  Standar kompetensi mata pelajaran dirancang dengan prinsip 

diversivikasi, seperti untuk melayani berbagai tingkat kemampuan 

(normal, sedang, tinggi). Supaya guru dapat memberikan layanan sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa, misalnya untuk siswa kelompok 

berkemampuan tinggi, yang memiliki kecepatan belajar lebih cepat, 

maka guru dapat memberikan materi tambahan untuk pengayaan. 

Sebaliknya untuk kelompok siswa yang berkemampuan normal, guru 

dapat memberikan layanan dalam bentuk penambahan waktu, remediasi, 

dan contoh-contoh yang lebih banyak untuk meningkatkan pelayanan; 

(4)  Implementasinya, standar kompetensi mata pelajaran TIK tidak 

menekankan semata pada pengetahuan teknologi informasi dan 
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komunikasi, namun pada cara penggunaan dan pemanfaatannya untuk 

mendukung proses belajar keseluruhan dan pemanfaatan dalam 

mendukung pemahaman mata pelajaran lainnya; 

(5)  Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, atau materi pokok 

yang ada tanda bintang *), diajarkan kepada siswa yang berkemampuan 

tinggi atau berminat. 

 

2.4  Evaluasi  

2.4.1 Pengertian Evaluasi  

Evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan 

pendidikan dapat dicapai (Tyler, R. dalam Yusuf, F. 1950: 69), sedangkan 

evaluasi menurut Sudjana (2000: 111) adalah memberikan pertimbangan atau 

harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Wandt, E. dan Brown, G.B. 1977 dalam Sudijono, A (1995: 1) “Evaluation refer 

to the act or process to determining the value of something”, yang mengandung 

makna bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari 

sesuatu. 

Joesmani (1988: 19) berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses 

untuk menentukan sampai seberapa jauh kemampuan yang dapat dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan tersebut sebelumnya 

sudah ditetapkan secara operasional, selanjutnya ditetapkan pula patokan 

pengukuran hingga dapat diperoleh penilaian (value judgement), sedangkan Tyler, 

R. dalam Arikunto, S (1999: 3) mendefenisikan evaluasi sebagai sebuah proses 
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pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian 

mana tujuan pendidikan sudah tercapai. 

Djaali dan Ramli (2000) menekankan bahwa Evaluasi sebagai proses 

menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah ditetapkan kemudian 

diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi, sedangkan menurut Wirawan 

(2006) evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menyajikan informasi 

mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya 

dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Brinks dalam tim MKDK (1996: 175) yang 

mendefenisikan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan informasi dan 

manfaatnya sebagai penimbang dalam mengambil keputusan. Dengan demikian 

evaluasi mengandung tiga unsur, yaitu pengumpulan informasi, penimbangan 

dengan suatu kriteria dan pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian ini evaluasi yang dimaksud adalah penerapan prosedur 

ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan 

informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan 

efektifitas suatu program. 

Langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan dalam evaluasi (Yusuf, F. 

2000: 7), yakni: (1) Memfokuskan evaluasi; (2) Mendesain evaluasi; (3) 

Mengumpulkan informasi; (4) Menganalis informasi; (5) Melaporkan hasil 

informasi; (6) Mengelola evaluasi; (7) Mengevaluasi evaluasi. 

Standar yang paling komprehensif dan rinci dikembangkan oleh 

Committee on Standard of Educational Evaluation oleh Joint Committee (1981) 
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dalam Farida, F. (2000: 7) dengan ketuanya Stufflebeam, D. yaitu: 

a) Utility (bermanfaat dan praktis); 

b) Accuracy (secara teknik tepat); 

c) Feasibility (realistik dan teliti); 

d) Propriety (dilakukan dengan legal dan etik). 

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Evaluasi  

Evaluasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai 

untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, 

orang, produk dan sebagainya). Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk 

pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya 

membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan, perbaikan, pertanggung-

jawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka 

yang terlibat (Yusuf, F. 2000: 4) 

Tujuan evaluasi menurut Worten, Blaine, R., dan James, R.S. (1987) 

dalam Farida, F. (2000: 7), adalah: 

1) Membuat kebijaksanaan dan keputusan; 
2) Menilai hasil yang dicapai para pelajar; 
3) Menilai kurikulum; 
4) Memberi kepercayaan kepada sekolah; 
5) Memonitor dana yang telah diberikan; 
6) Memperbaiki materi dan program pendidikan. 

 
Secara umum  alasan dilaksanakannya evaluasi terhadap sebuah program, 

yaitu: 

a) Pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; 

b) Mengukur efektivitas dan efesiensi program; 

c) Mengukur pengaruh, efek sampingan program; 
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d) Akuntabilitas pelaksanaan program; 

e) Akreditasi program; 

f) Alat mengontrol pelaksanaan program; 

g) Alat komunikasi dengan stakeholder program; 

h) Keputusan mengenai program; apakah akan diteruskan, dilaksanakan di 

tempat lain, dirubah atau dihentikan. 

Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan 

khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam penelitian ini, tujuan 

evaluasi diarahkan pada komponen-komponen berikut ini:  

1) Tujuan Program menunjukkan apa yang akan diraih, akibat, atau akhir 

dari program  MGMP untuk dicapai; 

2) Sumber dan prosedur merupakan sarana penunjang yang digunakan oleh 

pengembang dalam melaksanakan program MGMP sehingga mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan; 

3) Manajemen program dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan  

program MGMP yang berkaitan antara penggunaan sumber dan prosedur 

sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 

4) Model Evaluasi, model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model CIPP, yakni evaluasi yang dilakukan terhadap suatu 

program dengan mengkaji empat dimensi, meliputi: contex, input, 

process, product. 
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2.4.3 Syarat-syarat Evaluasi Program 

Dalam evaluasi terdapat beberapa syarat (Slameto, 1988: 19-21), antara 

lain: 

(1) Valid. Dikatakan valid apabila mengukur yang sebenarnya diukur. 

Kesahihan evaluasi biasanya diukur dengan presentase atau derajat 

tertentu; 

(2) Terandalkan (reliable). Evaluasi dikatakan terandalkan jika alat evaluasi 

yang sama dilakukan pada hal yang sama beberapa kali dalam kurun 

waktu yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama; 

(3) Objektif. Evaluasi dikatakan objektif jika tidak mendapat pengaruh 

subjektif dari pihak penilai; 

(4) Seimbang. Keseimbangan evaluasi meliputi keseimbangan bahan, 

keseimbangan kesukaran, dan keseimbangan tujuan; 

(5) Membedakan. Suatu evaluasi harus dapat membedakan prestasi 

individual di antara kelompok siswa yang berhasil, cukup berhasil, tidak 

berhasil dan gagal; 

(6) Norma. Evaluasi yang baik hasilnya harus mudah ditafsirkan. Hal ini 

menyangkut tentang adanya ukuran atau norma tertentu untuk 

menafsirkan hasil evaluasi; 

(7) Fair. Evaluasi yang fair harus mengemukakan persoalan-persoalan 

dengan wajar dan tidak bersifat jebakan; 

(8) Praktis. Baik ditinjau dari segi pembiayaan maupun segi 

pelaksanaannya, evaluasi harus efisien dan mudah dilaksanakan. 
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2.4.4 Evaluasi dan Penelitian 

Evaluasi berbeda dengan penelitian, evaluasi memiliki tugas melakukan 

pertimbangan yang tidak dapat dipisahkan dari standar dan kriteria. Berdasarkan 

kedua pertimbangan tersebut harus menghasilkan keputusan tentang apakah data 

yang berhasil dikumpulkan menunjukkan pencapaian standar atau tidak, jika ya 

maka hal itu merupakan gejala yang dapat dikategorikan sebagai suatu 

keberhasilan (Hasan, H. 2008: 23). 

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar berbagai variabel 

berdasarkan data yang dikumpulkan secara empirik (Sax, 1979: 19). Hasil 

penelitian berlaku relatif dalam waktu yang tidak terbatas dan bagi kalangan 

ilmuwan. Hasil evaluasi berlaku dalam waktu yang relatif terbatas dan berlaku 

bagi pembuat keputusan, pelaksana dan masyarakat luas. Perbedaan-perbedaan 

antara evaluasi penelitian dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut ini.   

Tabel 2.4. Perbandingan antara Evaluasi dan Penelitian 
 

No  Aspek Evaluasi  Penelitian  

1 Tujuan  Menentukan keunggulan 

dan kelemahan 

Menemukan kebenaran 

2 Fokus Kajian Untuk fenomena 

sekarang 

Tak terbatas pada masa 

sekarang tetapi juga untuk masa 

mendatang 

3 Pemanfaatan  Untuk waktu yang 

terbatas dengan 

keberlakuan suatu 

Untuk waktu yang tak terbatas 

selama fenomena yang dikaji 

masih ada; bersifat teoritis dan 
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kurikulum atau program; 

bersifat praktis 

praktis 

4 Kemandirian  Tidak sepenuhnya bebas 

Karena pemakai jasa 

evaluasi ikut menentukan 

tujuan, waktu dan 

terkadang metodologi 

evaluasi 

Kebebasan penuh ada pada 

peneliti walaupun terkadang ada 

pengaruh dari penyandang dana 

5 Sifat 

Pekerjaan 

Berdasarkan minat 

(Interest) evaluator dan 

pemakai jasa 

Berdasarkan minat peneliti. 

Sumber: (Hasan, H. 2008: 25) 

Dalam membandingkan posisi evaluator dan peneliti, Rossi dan Freeman 

(1985: 37) menekankan posisi evaluator sebagai berikut: 

“But at the heart of their activities as evaluators is a belief that their 

experience in studying a particular social problem area, their intuition 

and wisdom, and their feel for the needs of sponsors and stakeholders are 

(and should be) the major inputs into their work”. 

Kutipan tersebut mengandung makna “yang pada intinya, kegiatan 

mereka sebagai evaluator adalah suatu kepercayaan bahwa pengalamannya dalam 

belajar di lingkungan yang mempunyai masalah sosial yang khusus, intuisi dan 

kebijaksanaan mereka serta perasaan mereka terhadap kebutuhan para pendukung 

dan stakeholder adalah merupakan masukan terhadap pekerjaan mereka”. 
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2.4.5 Komponen Evaluasi  

Permasalahan yang dihadapi dalam lapangan pendidikan menjadikan 

evaluasi memegang peranan penting untuk mengetahui pelaksanaan program-

program pendidikan secara efisien dan efektif. Evaluasi terhadap suatu program 

dilakukan agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang mendukung 

pelaksanaan program dan memutuskan tindak lanjut pelaksanaan program. 

Komponen evaluasi terhadap suatu program antara lain: 

1) Tujuan Program 

Tujuan program merupakan sesuatu yang pokok dan harus dijadikan 

pusat perhatian evaluator. Tujuan menunjukkan apa yang akan diraih, 

akibat atau akhir dari pengembangan program untuk dicapai. Beberapa 

program dinyatakan tujuannya dalam bentuk yang sangat rinci tetapi 

sebagian tidak dinyatakan secara jelas. Tujuan program dapat 

dirumuskan dalam berbagai cara dan berbagai tingkat kecermatan; 

2) Sumber dan Prosedur 

Sumber dan prosedur merupakan sarana penunjang yang digunakan oleh 

pengembang dalam melaksanakan program sehingga mencapai tujuan 

yang ditetapkan; 

3) Manajemen Program 

Manajemen program dilakukan untuk memonitoring pelaksanaan  

kegiatan yang berkaitan antara penggunaan sumber dengan prosedur 

sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan; 
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4) Model-model Evaluasi 

Beberapa model evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh 

keberhasilan program yang dilakukan sehingga diperoleh langkah-

langkah untuk melakukan perbaikan atau pengembangan. Model 

evaluasi adalah model desain yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar 

evaluasi. Model evaluasi mencakup konsep evaluasi yang mencakup 

waktu pelaksanaan, kapan evaluasi dilaksanakan, tujuan evaluasi dan 

acuan serta paham yang dianut oleh evaluator. 

Hamid, H. (1988: 80) menyatakan bahwa terdapat beberapa model 

evaluasi yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu model kuantitatif 

dan kualitatif. Model-model evaluasi secara kuantitatif adalah sebagai 

berikut ini. 

(1) Model Stake (Model countenance) 

Menekankan pada dua jenis operasi, yaitu deskripsi dan 

pertimbangan serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program, 

yaitu persiapan (santecedent), proses/transaksi (transaction-

processes), dan hasil (out put). Penekanan paling besar pada model 

ini, yaitu pendapat bahwa evaluator membuat keputusan tentang 

program yang sedang dievaluasi. Stake menunjukkan bahwa 

description berbeda dengan pertimbangan. Dalam model ini data 

tentang input, proses, dan output tidak hanya dibandingkan untuk 

menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang 

diharapkan, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang mutlak 
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agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan di dalam suatu 

program (Hamid, H. 1988: 80). 

(2) Model Tyler 

Model ini dibangun atas dua dasar, yaitu evaluasi yang ditujukan 

kepada tingkah laku siswa dan evaluasi harus dilakukan pada tingkah 

laku awal siswa sebelum pelaksanaan suatu kurikulum serta pada 

saat siswa telah melaksanakan kurikulum tersebut. Dengan kedua 

dasar ini, Tyler, R. ingin mengatakan bahwa evaluasi kurikulum 

yang sebenarnya hanya berhubungan dengan evaluasi kurikulum 

sebagai hasil belajar menurut pengertian yang telah dikemukakan 

terdahulu. Evaluasi terhadap kurikulum sebagai kegiatan yang tidak 

dimasukkan dalam lingkup evaluasi oleh Tyler (Tyler, R. 1949: 

104). 

Dalam pelaksanaannya, Tyler, R. mengemukakan tiga prosedur 

utama yang harus dilakukan. Ketiga prosedur itu adalah: 

a) Menentukan tujuan kurikulum; 

b) Menentukan situasi dimana siswa mendapat kesempatan untuk 

memperhatikan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan; 

c) Menentukan alat evaluasi yang akan dipergunakan untuk 

mengukur tingkah laku siswa. 

Model evaluasi Tyler ini mempunyai keunggulan dan kelemahan. 

Keunggulan utamanya adalah kesederhanaan, dimana evaluator 

hanya perlu memberikan perhatiannya kepada pengukuran hasil 
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belajar siswa yang belajar dari kurikulum yang dinilai. Keunggulan 

ini pada sisi lain merupakan kelemahan model Tyler. Perhatian yang 

hanya terpusat pada kurikulum sebagai hasil belajar menjadikan 

model ini tidak cukup luas untuk dipakai sebagai model evaluasi 

yang komprehensif (Hamid, H. 1988: 82). 

(3) Model CIPP 

Model CIPP yang dikenalkan oleh Stufflebeam, D. ini meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

a) Context, ialah evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian 

sebagai ide. Tujuan dari evaluasi konteks adalah untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan 

(Stufflebeam, D. 1983: 128);  

b) Input, ialah evaluasi masukan yang merupakan evaluasi 

kurikulum dalam dimensi pengertian kurikulum sebagai rencana. 

Orientasi utama evaluasi masukan ialah mengemukakan suatu 

program yang dapat mencapai apa yang diinginkan suatu 

lembaga. Program yang dimaksud adalah program yang 

membawa perubahan berskala penambahan dan pembaharuan; 

c) Proses, ialah evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian 

sebagai kegiatan. Artinya, evaluasi proses ini baru dapat 

dilakukan bila kurikulum telah dilakukan. Dalam 

pelaksanaannya, evaluasi proses CIPP ini bertujuan memperbaiki 

keadaan yang ada; 
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d) Product, yakni evaluasi hasil. Tujuan utamanya adalah untuk 

menentukan sampai sejauh mana kurikulum yang 

diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan 

kelompok yang mempergunakannya (Stufflebeam, D. 1983: 

134). Dalam hal ini, diharapkan pula bahwa evaluasi hasil 

memperlihatkan pengaruh tidak langsung. Pengaruh tersebut 

tidak saja bersifat positif tetapi juga pengaruh negatif dari 

kurikulum tersebut (Hamid, H. 1988: 84); 

(4) Model CSE-UCLA (Centre For the Study of Evaluation-University 

of California in Los Angeles). 

Alkin (1969) dalam Arikunto, H. (2009: 44) menuliskan tentang 

kerangka evaluasi yang hampir sama dengan model CIPP, yang 

dikemukakan dalam lima hal, yakni: 

a) Needs assessment, yang memberikan informasi tentang keadaan 

atau posisi sistem; 

b) Program planning, yang membantu pemilihan program tertentu 

yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program; 

c) Program implementation/Formative Evaluation, yang 

menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan 

kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan? 

d) Program improvement/Summative Evaluation, yang memberikan 

informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana 

program bekerja, atau berjalan. Apakah menuju pencapaian 
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tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang muncul 

tak terduga? 

Untuk lebih jelasnya, model CSE-UCLA dapat dilihat pada bagan 

2.3. berikut ini: 

Needs  Program  Formative Summative 
Assessment Planning  Evaluation Evaluation 
      
(1)              (2)  (3)  (4) 
 
Bagan 2.3. Tahap-tahap Evaluasi Model CSE-UCLA. 

 
(5) Model Brinkerhoff 

Brinkerhoff & Cs. (1983) dalam Putro, E. (2009: 187) 

mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkaan 

elemen-elemen yang sama, yakni: 

a) Fixed vs Emergent Evaluation Design, desain evaluasi yang tetap 

(fixed) ditentukan dan direncanakan secara sistemik sebelum 

implementasi dikerjakan. Evaluasi emergent dibuat untuk 

beradaptasi dengan pengaruh dan situasi yang sedang 

berlangsung dan berkembang; 

b) Formative vs Summative Evaluation, evaluasi formatif digunakan 

untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki 

proyek, kurikulum atau lokakarya. Evaluasi sumatif dibuat untuk 

menilai kegunaan suatu objek, apakah diteruskan atau dihentikan; 

c) Design Experimental and Design Quasi Experimental vs Natural 

Inqury, evaluasi memakai metodologi penelitian klasik, seperti: 
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subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan dan pengukuran 

dampak diberikan. Desain penelitian natural inquiry, evaluator 

menghabiskan banyak waktu untuk mengamati dan berbicara 

dengan audiensi yang relevan. 

Kemudian untuk model evaluasi kualitatif adalah sebagai berikut: 

(1) Model Iluminative 

Model yang dikembangkan oleh M. Parlert dan Hamilton ini 

mendasarkan dirinya pada paradigma antropogi sosial. Oleh karena 

itu, model ini memberikan perhatian terhadap lingkungan luas 

dimana suatu inovasi kurikulum dilakukan. Keberhasilan sebagai 

kurikulum dalam pengertian proses, dapat dipahami dengan 

memberikan perhatian terhadap lingkungan tersebut. Demikian pula 

dengan kegagalan suatu inovasi kurikulum interaksi antara 

lingkungan dengan inovasi itu sendiri menjadi perhatian model ini. 

Tetapi tidak berarti bahwa model ini mencoba melakukan suatu 

kajian untuk menetapkan berbagai ragam lingkungan dan 

hubungannya dengan inovasi dalam suatu model eksperimen. 

Eksperimen dianggap tidak sesuai dengan hakikat manusia yang 

terlibat dalam program. 

Model Iluminatif ini ditegakkan atas dua konsep utama, yaitu sistem 

instruksi dan lingkungan belajar. Sistem instruksional di sini 

diartikan sebagai “katalog, perspektus, dan laporan-laporan 

kependidikan yang secara khusus berisi berbagai macam rencana dan 
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pernyataan resmi yang berhubungan dengan pengaturan suatu 

pengajaran” (Parlett dan Hamilton, 1976: 89). Kurikulum 94 

misalnya, adalah suatu sistem instruksi, sedangkan lingkungan 

belajarnya adalah “lingkungan sosial psikologis dan materi dimana 

guru dan siswa berinteraksi” (Parlett dan Hamilton, 1976: 90). 

(2) Model Studi Kasus (Case Study) 

Sesuai dengan namanya, evaluasi yang menggunakan model studi 

kasus memusatkan perhatiannya hanya kepada kegiatan kurikulum 

yang diangkat oleh satu unit kegiatan pendidikan. Unit tersebut dapat 

saja berupa satu sekolah, satu kelas bahkan hanya terhadap seorang 

guru atau kepala sekolah. Dalam bahasa kuantitatif dikatakan bahwa 

studi kasus dilakukan apabila n = 1 (Legare, 1980: 39). 

Karakteristik lain model evaluasi ini ialah data yang dikumpulkan 

merupakan data kualitatif. Data ini dianggap lebih memberikan 

makna dibanding data kuantitatif karena data kualitatif dianggap 

lebih dapat mengungkapkan apa yang ada di lapangan. Karakteristik 

ketiga adalah diakui adanya kenyataan yang tidak sepihak (multiple 

realities) (Patton, 1980; Kemmis, 1982). Maksudnya, kenyataan 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan konteks dan persepsi 

individu yang terlibat di dalamnya. Jadi, bukan hanya kenyataan 

yang dipersepsi oleh evaluator atau orang yang memberi tugas 

kepada evaluator. Oleh karena itu, persepsi orang-orang yang terlibat 
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seperti guru, siswa, kepala sekolah dan sebagainya adalah kenyataan 

yang harus diperhitungkan oleh evaluator (Hamid, H. 1988: 80). 

Dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model CIPP, yakni 

evaluasi yang dilakukan terhadap suatu program dengan mengkaji terhadap empat 

dimensi, meliputi: contex, input, process, product. Metode CIIP dipilih karena 

dengan metode ini maka evaluasi lengkap terhadap evaluasi bidang pendidikan 

yang akan menilai misalnya: 1) manfaat tujuan, 2) mutu rencana, 3) sampai sejauh 

mana tujuan dijalankan, dan 4) mutu hasilnya. Jadi hendaknya, sebuah evaluasi 

berfokus pada tujuan dan kebutuhan, desain trainning, implementasi, transaksi dan 

hasil transaksi. (Yusuf, F. 2000: 5). 

2.4.6 Pendekatan Evaluasi  

Menurut Mc Millian dan Schumacher dalam Sukmadinata (2005), istilah 

pendekatan evaluasi diartikan sebagai pendapat tentang apa tugas evaluasi dan 

bagaimana evaluasi dilakukan, dengan kata lain tujuan dan prosedur evaluasi. 

Beberapa pendekatan evaluasi antara lain: 

1) Evaluasi Berorientasi Tujuan (Goal Oriented Approach) 

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk 

menentukan keberhasilan dan untuk mengukur sampai dimana 

pencapaian tujuan telah tercapai; 

2) Evaluasi Berorientasi Pengguna/Pemakai (The User Oriented Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada pemfokusan evaluasi yang 

mementingkan informasi klien atau pemakai. Jadi, harus direncanakan 

sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program; 
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3) Evaluasi Berorientasi Keahlian ( The Expertise-oriented Approach) 

Pendekatan ini menggunakan standar keahlian, diarahkan pada evaluasi 

program atau komponen-komponen pendidikan khususnya pendidik atau 

guru dengan menggunakan kriteria atau standar yang telah dirumuskan 

oleh para ahli. Standar atau kriteria yang digunakan dalam pendekatan 

ini diambil dari teori atau konsep-konsep yang mendasari suatu program 

kegiatan atau produk yang akan dievaluasi; 

4) Evaluasi Berorientasi Keputusan (The Decision Focused Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada pemfokusan evaluasi, yang 

menekankan pada peranan informasi yang sistemik untuk pengelola 

program dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan evaluasi harus 

direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program; 

5) Evaluasi Eksperimental 

Pendekatan eksperimental adalah evaluasi yang berorientasi pada 

penggunaan experimental science. Tujuan evaluator, yakni untuk 

memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu 

program tertentu yang mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan 

mengisolasi pengaruh program; 

6) Evaluasi Bebas Tujuan (Goal Free Evaluation) 

Fungsi evaluasi bebas tujuan adalah untuk mengurangi bias dan 

menambah objektifitas. Dalam evaluasi bebas tujuan, seorang evaluator 

diberitahu tujuan proyek dan membatasi persepsinya, yang nantinya 

akan melewati hasil penting yang langsung berhubungan dengan tujuan. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi berorientasi keahlian 

(expertise-oriented evaluation), yaitu menggunakan standar keahlian yang 

diarahkan pada evaluasi program MGMP atau komponen-komponen pendidikan, 

khususnya pendidik atau guru yang dalam hal ini adalah guru TIK dengan 

menggunakan kriteria atau standar yang telah dirumuskan oleh para ahli. 
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68 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 

3.1  Metode dan Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan pengamatan dengan 

pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara 

ilmiah untuk mencari, menyusun, dan menganalisis serta menyimpulkan data-

data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Penelitian evaluasi merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam 

mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematik untuk menentukan nilai 

atau manfaat dari suatu praktik pendidikan. Nilai atau manfaat dari suatu praktik 

pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan 

menggunakan standar atau kriteria tertentu yang digunakan secara absolut ataupun 

relatif (Sukmadinata, 2005) Penelitian memerlukan suatu cara pendekatan yang 

tepat untuk memperoleh data yang akurat, untuk itu diperlukan adanya suatu 

metode. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengungkapkan data penelitiannya (Arikunto, S. 1997: 151).  

Menurut Krathwohl (2001: 58) dalam prosedur penelitian suatu 

pendekatan praktik, mengemukakan pengertian studi evaluatif adalah suatu proses 

untuk menentukan nilai dari sesuatu hal. Ciri-ciri studi evaluatif adalah: (1) lebih 

diarahkan kepada suatu pengambilan keputusan daripada pembuktian hipotesis; 

(2) karena diarahkan untuk pengambilan keputusan, maka nilai dari suatu evaluasi 
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terletak pada prosesnya dan oleh karena itu kegunaan merupakan ukuran utama; 

(3) karena kegunaan benar-benar dituntut, maka proses evaluasi boleh jadi lebih 

penting dari pada produk; (4) kesimpulan selalu dibuat berdasarkan informasi 

yang lengkap oleh karenanya evaluasi sungguh-sungguh dapat mengurangi 

ketidakpastian 

Penelitian evaluasi dalam sektor pendidikan mencakup bidang yang 

cukup luas baik kurikulum, program pendidikan, pembelajaran, pendidik, siswa 

dan organisasi serta manajemen (Sukmadinata, 2005: 5). 

Adapun metode dalam penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan 

menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini 

bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi implementasi program dengan 

jangkauan yang lebih luas, yakni menyangkut evaluasi konteks, evaluasi input, 

evaluasi proses, evaluasi produk dalam bentuk output dan dampak. Keunikan 

model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil 

keputusan (decission) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah 

program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang 

komprehensif pada setiap tahapan evaluasi. Untuk memahami hubungan model 

CIPP dengan pembuat keputusan dan akuntabilitas dapat diamati pada visualisasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 
Visualisasi Hubungan Model CIPP dengan Pembuatan Keputusan dan 

Akuntabilitas. 
 

Tipe 

Evaluasi 

Konteks Input Proses Produk 

Pembuat 

Keputusan 

Obyektif Solusi strategi 

desain prosedur 

Implementasi Dihentikan, 

Dilanjutkan, 

Dimodifikasi, 

atau diprogram 

Ulang 

Akuntabilitas Rekaman 

Obyektif 

Rekaman pilihan 

strategi desain dan 

desain 

 

Rekaman 

Proses 

Akutual 

Rekaman 

pencapaian dan 

keputusan ulang 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

desain ex post facto. Menurut Judd And Kennedy (1981) dalam Mohr, L.B. (1988) 

bahwa: 

Ex Post Facto is frequently understood to mean retrospectively 

documented. Often, it is correctly perceived that the time order of the 

occurrence of pretest, treatment, and posttest maybe in doubt in this type 

of design.  

Sebagaimana dikemukakan oleh Jacobs, L.C., & Razavieh, A (1982: 

382) bahwa “Penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan sesudah 

perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan 
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kejadian secara alami”. Dengan desain ex post facto bisa dikaji fakta-fakta yang 

telah terjadi dan dialami responden. Dengan demikian penelitian yang bersifat ex 

post facto tidak mengadakan perlakuan  terhadap subjek penelitian dan tidak 

mengadakan manipulasi data, melainkan hanya menggali fakta-fakta yang 

peristiwanya telah terjadi dengan menggunakan angket.  

Seperti halnya pelaksanaan penelitian yang lain, penelitian evaluasi 

dilaksanakan melalui prosedur berikut: 

(1) Penelitian mengadakan pengkajian terhadap buku-buku, lapangan dan 

menggali informasi dari para pakar tentang masalah yang akan diteliti; 

(2) Peneliti merumuskan problematika penelitian dalam bentuk pertanyaan 

penelitian setelah terlebih dahulu mengkaji lagi sumber-sumber yang 

relevan untuk memperoleh ketajaman problematika; 

(3) Peneliti menyusun proposal penelitian; 

(4) Peneliti mengatur perencanaan penelitian, menyusun instrumen, 

menyiapkan subjek penelitian, dan melaksanakan uji coba instrumen; 

(5) Pelaksanaan penelitian; 

(6) Peneliti mengumpulkan data dengan instrumen yang telah disusun 

berdasarkan rincian komponen yang akan dievaluasi; 

(7) Menganalisis data yang terkumpul dengan menerapkan tolok ukur yang 

telah dirumuskan sesuai dengan tujuan; 

(8) Menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan atas gambaran sejauh sejauh 

mana data sudah sesuai dengan tolok ukur. 

Perbedaan antara penelitian evaluasi dengan penelitian pada umumnya 
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adalah tersedianya kriteria atau tolok ukur pada kisi-kisi yang sudah disiapkan. 

Kriteria atau tolok ukur tersebut, berfungsi bagi peneliti untuk menentukan tingkat 

pencapaian atau tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam rangkaian pelaksanaan 

program. 

 

3.2  Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa 

Tengah terhadap guru-guru mata pelajaran TIK yang tergabung dalam MGMP. 

 

3.3  Populasi  dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Menurut Sudjana, N. (2004: 84-85) Populasi atau subjek penelitian 

merupakan seluruh sumber data yang memungkinkan, memberikan informasi 

yang berguna bagi masalah penelitian. Populasi maknanya berkaitan dengan 

elemen, yakni unit tempat diperolehnya informasi. Elemen tersebut bisa berupa 

individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, sekolah, kelas, organisasi, dan 

lain-lain. Dalam pengertian populasi terkandung empat hal pokok, yakni isi, 

kesatuan atau unit, tempat atau ruang dan waktu.  

Menurut Sugiyono (2002: 55), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Arikunto, S. (2006: 130) menyatakan, bahwa populasi ada yang 

terhingga (terbatas jumlahnya) ada juga yang tak terhingga (tidak terbatas 
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jumlahnya). Pada populasi yang jumlahnya sedikit, lebih baik digunakan total 

sampling atau penelitian populasi agar diperoleh data yang representatif, 

sedangkan pada populasi yang jumlahnya sangat banyak, bahkan ada populasi 

yang tidak dapat dihitung jumlah dan besarnya sehingga tidak mungkin diteliti, 

maka perlu dipilih sebagaian saja dari populasi tersebut asal memiliki sifat-sifat 

sama dengan populasinya. Proses menarik sebagian subjek, gejala atau objek yang 

ada pada populasi disebut sampling.  

Karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah homogen (sama) 

dengan ciri sebagai berikut: semua guru mata pelajaran TIK yang mengikuti 

kegiatan MGMP baik guru–guru yang berstastus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) maupun Swasta/honorer/guru Bantu tingkat SMA di Kabupaten Kendal 

yang berjumlah 30 orang, karena populasi yang tidak terlalu banyak maka seluruh 

populasi akan dikenai penelitian. Dengan kata lain penelitian ini mengunakan 

teknik total sampling. Lokasi penelitiannya pada tiap-tiap sekolah SMA Negeri 

se-Kabupaten Kendal, dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner pada tiap-

tiap guru bidang studi TIK. 

3.3.2 Sampel 

Sampel penelitian menurut Sudjana, N. dan Ibrahim (2004: 84) adalah 

sebagian dari anggota populasi yang memiliki sifat dan karakter yang sama 

sehingga betul-betul mewakili populasinya. Pengambilan sampel digunakan 

dengan teknik total sampling atau Complete Enumeration (Nazir, 1985: 325 

dalam Prasetyo, B. 2005: 122) total sampling digunakan jika jumlah polulasi dari 

suatu penelitian tidak terlalu banyak. Mengingat jumlah populasi guru TIK di 
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SMA Negeri se- kabupaten hanya 30, maka menurut Arikunto, S. (1998: 120) 

apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga 

penelitianya merupakan penelitian populasi. Hal ini diperjelas oleh Arikunto, S. 

(2006: 130), apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam 

wilayah penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populasi. Penelitian 

populasi hanya boleh dilakukan bagi populasi terhingga (terdiri dari elemen 

dengan jumlah tertentu) dan subjeknya tidak terlalu banyak.  

 

3.4  Variabel Penelitian 

Pengertian variabel menurut Suryabrata, S. (1995: 89), diartikan sebagai 

sesuatu yang akan diteliti. Arikunto, S. yang mengutip pendapat Suristo Hadi 

mengemukakan bahwa variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi. Lebih 

lanjut dikemukakan bahwa variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan 

kualitatif.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel adalah objek 

penelitian yang akan diteliti, yang memiliki variasi. Variabel dalam penelitian ini 

adalah variabel tunggal yaitu kesiapan tenaga didik/guru dalam mengikuti 

program MGMP serta keberhasilan/implementasi program MGMP mata pelajaran 

TIK. 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

• Kesiapan guru-guru dalam mengikuti program MGMP, terinci 

menjadi sub variabel Konteks, Input, dan Proses. 

• Keberhasilan Program, terinci menjadi sub variabel Output. 
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Sub-sub variabel tersebut di atas selanjutnya dijabarkan menjadi 

indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengevaluasi 

program MGMP.  

Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

• Kesiapan Guru-guru dalam mengikuti progam MGMP, indikatornya 

meliputi: 

a. Konteks:  

a) Substansi yang perlu menjadi muatan kegiatan MGMP; 

b) Aspek-aspek kompetensi yang perlu dikembangkan pada diri guru 

melalui kegiatan MGMP; 

c) Kompetensi pedagogik dan profesional yang perlu dikembangkan 

dalam kegiatan MGMP. 

b. Input: 

a) Pendekatan pengelolaan yang perlu diterapkan dalam MGMP; 

b) Model pembelajaran yang perlu ditumbuh-kembangkan; 

c) Hidden agenda yang perlu dibawa melalui MGMP. 

c. Proses 

a) Seberapa jauh pelaksanaan operasional MGMP berjalan secara 

efektif ke arah pengembangan profesional guru yang diharapkan 

• Keberhasilan program MGMP, indikatornya meliputi: 

a. Output:  

a) Perubahan-perubahan pada kinerja mengajar guru;  

b) Kinerja belajar siswa yang teramati pada akhir implementasi 
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program; 

c) Inovasi dalam pembelajaran. 

 

3.5  Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto, S. (2006: 149) instrumen adalah alat pada waktu 

penelitian menggunakan suatu metode. Senada dengan pendapat Sudjana, N. 

(2004: 97) bahwa instrumen adalah alat bantu dalam pengumpulan data.  

Instrumen dalam penelitian ini adalah angket/kuesioner dan check-list. 

Angket/kuesioner kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus 

dijawab atau dikerjakan oleh subjek peneliti yang ingin diselidiki atau disebut 

responden. 

Checklist digunakan untuk mengukur indikator yang berkenaan dengan 

indikator program yang dinilai sendiri. Dengan checklist, program diamati dan 

dikroscekkan dengan variabel pada indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam checklist harus digunakan dua pilihan yaitu ya/ada dan tidak/tidak ada. 

Untuk pertanyaan positif, jawaban ya/ada memiliki bobot 1, sedangkan jawaban 

tidak/tidak ada memilki bobot 0. Untuk pertanyaan negatif bobotnya adalah 

sebaliknya. 

Keberhasilan Program MGMP dapat diukur dari sejauh mana tujuan 

program tercapai. Namun demikian untuk melihat keberhasilan program tidak  

hanya dilihat dari tujuan semata, tetapi harus juga dilihat dari input, proses, dan 

hasil yang sangat mempengaruhi keberhasilan program.  

Secara konseptual penyusunan instrumen penelitan ini mengacu pada 
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Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) seperti berikut ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Key Components of the CIPP Evaluation Model and 

Associated Relationships with Programs (Stufflebeam, D. 2003. The 

CIPP Model for Evaluation, Presented at the 2003 Annual Conference of 

the Oregon Program Evaluators Network (OPEN), Portland, Oregon 

10/03/2003 

 
Evaluasi konteks merupakan need assessment atau kebutuhan 

pengembangan profesional guru di suatu wilayah. Problem apa yang dihadapi 

guru-guru di Kabupaten Kendal, Kelemahan apa yang ada pada aspek 

kurikulum/silabi, pembelajaran, media pembelajaran, aktivitas laboratorium, 

bahan ajar, assesmen pelajaran, dan lain-lain. Dari hasil evaluasi konteks dapat 

disimpulkan substansi apa yang perlu menjadi muatan kegiatan MGMP, 

khususnya aspek-aspek kompetensi apa yang perlu dikembangkan pada diri guru 

melalui kegiatan MGMP serta kompetensi pedagogik dan profesional yang perlu 

dikembangkan, disamping mengembangkan tradisi ”berkooperasi” dikalangan 
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guru mata pelajaran sejenis. 

Evaluasi input berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting 

seperti profil siswa (kapasitas belajar, tingkat kemampuan dll.), profil guru (latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, mismatch, sikap terhadap suatu 

inovasi, budaya kerja sekolah, dll) dan fasilitas belajar yang tersedia di sekolah. 

Dari evaluasi input dapat disimpulkan pendekatan pengelolaan apa yang perlu 

diterapkan dalam MGMP, model pembelajaran apa yang perlu ditumbuh- 

kembangkan, serta hidden agenda apa yang perlu dibawa melalui MGMP.  

Evaluasi proses (yang dapat disebut monitoring) berkenaan dengan 

kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional MGMP berjalan secara efektif ke 

arah pengembangan profesional guru yang diharapkan. Evaluasi proses bersifat 

sebagai evaluasi formatif sehingga hasil evaluasi perlu segera diumpanbalikkan 

kepada pihak-pihak terkait, termasuk manajemen program di Kabupaten Kendal 

untuk ditindaklanjuti.  

Evaluasi produk meliputi dua aspek, yakni evaluasi output dan evaluasi 

dampak (impact). Evaluasi output terarah pada hasil langsung (direct) program, 

baik perubahan-perubahan pada kinerja mengajar guru maupun kinerja belajar 

siswa yang teramati pada akhir implementasi program. Evaluasi dampak lebih 

bersifat monitoring terhadap konsistensi aktivitas MGMP pasca project 

(sustainability). Adapun deskripsi instrumen penelitian tersebut, disajikan pada 

tabel 3.2. berikut ini.  
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Tabel 3.2. Deskripsi Instrumen Penelitian. 
 

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Alat 

Instrumen 

Kesiapan  a. Konteks  

 

 

 

a. Substansi yang perlu menjadi muatan 

kegiatan MGMP 

Angket 

Cheklist   

b. Aspek-aspek kompetensi yang perlu 

dikembangkan pada diri guru melalui 

kegiatan MGMP 

Angket 

Cheklist   

c. Kompetensi pedagogik dan profesional 

yang perlu dikembangkan dalam kegiatan 

MGMP 

Angket 

Cheklist   

b. Input a. Pendekatan pengelolaan yang perlu 

diterapkan dalam MGMP 

Angket 

Cheklist   

b. Model pembelajaran yang perlu 

ditumbuh kembangkan 

Angket 

c. Hidden agenda yang perlu dibawa 

melalui MGMP 

Angket 

Cheklist   

c. Proses  a. Seberapa jauh pelaksanaan operasional 

MGMP berjalan secara efektif ke arah 

pengembangan profesional guru yang 

diharapkan 

Angket 

Cheklist   

Keberhasilan  d. Output 

 

a. Perubahan-perubahan pada kinerja 

mengajar guru  

Angket 

Cheklist   

b. Kinerja belajar siswa yang teramati pada 

akhir implementasi program 

Angket 

c. Inovasi dalam pembelajaran Angket 

Cheklist   
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3.6  Validitas dan Reabilitas 

3.6.1 Validitas 

Menurut Arikunto, S. (2006: 168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas 

pengukuran dan pengamatan yang dimaksud adalah relevan atau tidaknya 

pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruksi (butir-

butir) instrumen penelitian ini dijabarkan berdasarkan bangunan teori yang telah 

ada, validitas yang berpangkal dari konstruksi teoritis tentang faktor yang akan 

diukur oleh suatu alat ukur. Validitas konstruksi menunjuk pada asumsi, bahwa 

alat ukur yang dipakai mengandung satu definisi operasional yang tepat dari suatu 

konsep teoritis (Margono, 2005: 187).  

Pengujian validitas angket dilakukan dengan uji coba instrumen pada 

sampel dari mana polulasi diambil. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian 

validitas konstruksi dilakukan análisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antar 

skor ítem/butir dengan skor total instrumen (Sugiono, 2004: 272). 

Rumus yang digunakan dalam Product Moment (dengan angka kasar) 

dari Pearson yaitu: 

Rumus korelasi Product Moment 

    r xy :
} }{{ 2222 )()(

))((
YYNXXN

YXXYN
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  

Keterangan : 

r xy   : Koefisien korelasi antara x dan y 
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x  : skor item 

y  : skor total 

∑x  : jumlah skor butir 

∑y  : jumlah skor total 

∑x 2  : jumlah kuadrat butir 

∑y 2  : jumlah kuadrat total 

3.6.2 Reabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diujicobakankan kepada 

subyek yang sama, untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya dilihat 

kesejajaran hasil (Arikunto, S. 1998: 170). Variabel yang akan diteliti merupakan 

variabel dengan jawaban skala bertingkat. Maka uji realibilitasnya dengan 

menggunakan rumus reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0 tetapi 

mempunyai rentang 1=3, 1=5 dan seterusnya, misalnya soal dalam bentuk uraian. 

Adapun rumus Alfa dalam Arikunto, S. (2002: 171) sebagai berikut: 

r 11 = ( )1−k
k { −1 2

1

2

σ
σ b∑  

Keterangan : 

r 11      : reliabilitas instrumen 

k        : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σ 2
b  : jumlah varian butir 

σ 2
1     : varians total 

 

 

}
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3.7  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian, 

karena dengan penggunaan atau pemilihan metode pengumpulan data yang tepat 

akan dapat diperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel. 

Metode pengumpulan data  membicarakan tentang pengumpulan data, 

yang menyangkut tentang metode apa yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah 

metode angket dan observasi, berikut akan dibahas secara berturut-turut. 

1. Angket/Kuesioner 

 Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian 

pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban 

(Depdikbud, 1975). Metode angket digunakan untuk mengukur indikator 

program yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan 

subyek. 

 Menurut Arikunto, S. (2006: 150)  angket atau kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahuinya. Angket/keusioner dipakai untuk menyebutkan metode 

maupun instrumen, jadi dalam menggunakan metode atau 

angket/kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket/kuesioner. 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian 

angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian 

pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subyek untuk mendapatkan 
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jawaban secara tertulis. Melalui pendekatan kuantitatif deskriptif 

diharapkan data yang diperoleh dapat diubah dalam bentuk angka dan 

analisisnya menggunakan statistik deskriptif sehingga dapat disimpulkan 

dengan tepat.   

 Jenis angket/kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner langsung, dimana responden menjawab tentang dirinya sendiri. 

Kemudian bentuk soalnya tertutup, dimana di dalam angket/kuesioner 

tersebut sudah disediakan jawaban dan responden tinggal menjawab 

pertanyaan yang ada dengan memberi tanda atau cek/silang pada pilihan 

yang disediakan. 

 Untuk mendapat gambaran visual tentang metode pengumpulan 

data secara menyeluruh dan sistematis, berikut ini tabel kaitan antara 

sumber data dengan metode pengumpulan data (Arikunto, S. 2009: 90). 

Tabel 3.3. Kaitan antara Sumber Data dengan Metode 
 

No  Sumber Data Jenis Objek Metode Pengumpulan Data 

1 Person 

(manusia) 

Pendapat lisan 

Pendapat lewat tulisan 

Keadaan fisik 

Gerakan  

Wawancara 

Angket 

Pengamatan/observasi 

Pengamatan/observasi 

2 Place (tempat) Objek diam 

Objek bergerak 

Pengamatan/observasi 

Pengamatan/observasi 

 

3 Paper Semua jenis objek Dokumentasi  
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(kertas, dll) 

Sumber: (Arikunto, S. 2009) 

2. Observasi 

 Menurut Sudjana, N. (2004: 109) observasi adalah metode 

pengumpul data yang digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

 Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

langsung, dimana pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi 

berada bersama objek yang diselidiki. 

 Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

observasi sistematik. Observasi sistematik adalah observasi yang 

diselenggarakan dengan menentukan secara sistematik faktor-faktor yang 

akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. Dengan kata lain ruang 

lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai dengan masalah dan 

tujuan penelitian. Ciri pokok dari observasi ini adalah adanya kerangka 

yang memuat faktor-faktor yang telah diatur kategorinya sehingga sering 

disebut observasi berkerangka atau observasi berstruktur. Alat observasi 

yang digunakan yaitu check-list. Check-list adalah daftar yang berisi 

nama-nama subjek dan faktor-faktor yang hendak diselidiki untuk 
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mensistematiskan catatan observasi, yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu 

guru-guru peserta MGMP mata pelajaran TIK, serta mencatat hasil 

penelitian dengan tanda check ( √) pada kolom yang sudah tersedia. 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan pengolahan data dengan menggunakan rumus-

rumus atau aturan-aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis ini 

bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, karena 

tidak ada pengujian hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini hanya melalui 

kegiatan pendeskripsian data, karena inferensi (uji statistika) hanya digunakan jika 

ada pengujian hipotesis. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis 

persentase, yaitu data-data yang diperoleh di bawa ke dalam bentuk persentase 

sehingga mempermudah membacanya (Kountur, 2004: 169). Dalam penelitian 

kualitatif sering kali dikuantifikasikan (dalam bentuk persentase) atau diangkakan 

sekedar untuk mempermudah penggabungan dua atau lebih dari dua variabel 

(Arikunto, S. 1998: 246). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan sistem deskriptif persentase, yakni: 

1. Angket/kuesioner  

Untuk menganalisis data dari angket dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Pemberian skor 
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Dalam penelitian ini angket berisi empat tingkatan jawaban mengenai 

tingkat kesiapan responden terhadap stetmen atau pertanyaan yang 

dikemukakan. 

- Jawaban a diberi skor 4 

- Jawaban b diberi skor 3 

- Jawaban c diberi skor 2 

- Jawaban d diberi skor 1 

2) Menentukan indeks presentase 

Selanjutnya dalam menentukan indeks persentase dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

% = n/N X 100 

Keterangan: 

% = persentase sub variabel 

n  = jumlah nilai tiap sub variabel 

N = jumlah skor maksimum 

3) Mengkategorisasikan (pengkategorisasian) 

Pedoman pengkategorisasian untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah: 

- Kategori I = Sangat berhasil (Sangat tinggi)  

- Kategori II = berhasil  (Tinggi) 

- Kategori III = Tidak berhasil (Rendah) 

- Kategori IV = Sangat Tidak berhasil (Sangat rendah) 
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Dari langkah tersebut, dapat dibuat tabel klasifikasi kategori tingkatan 

dalam bentuk presentase sebagai berikut: 

- Persentase maksimal = (4: 4) x 100% = 100% 

- Persentase minimal = (1: 4) x 100% = 25% 

- Rentang = 100% - 25% = 75% 

- Panjang kelas interval = 75% : 4 = 18,75% 

Dengan persentase minimal 25% dan panjang kelas 18,75% diperoleh 

kelas-kelas interval pada tabel 3.3. berikut ini. 

Tabel 3.4. Klasifikasi Kategori Tingkatan Angket dalam Bentuk Presentase 
 

No  Presentase ( % ) Kriteria 

1 81,26 – 100 Sangat siap/Sangat tinggi 

2 62,51 – 81,25 Siap/Tinggi 

3 43,76 – 62,50 Kurang siap/Rendah 

4 25,00 – 43,75 Tidak siap/Sangat rendah 

Keterangan jawaban responden: 

- Sangat yakin = Sangat siap 

- Yakin = Siap 

- Tidak Yakin = Kurang siap 

- Sangat tidak yakin = Sangat tidak siap 

- Sangat setuju = Sangat siap 

- Setuju = Siap 

- Tidak setuju = Kurang siap 

- Sangat tidak setuju = Sangat tidak siap 
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- Sangat menguasai = Sangat siap 

-  Menguasai = Siap 

- Kurang menguasai = Kurang siap 

- Sangat tidak menguasai = Sangat tidak siap 

- Tidak sama sekali = Sangat siap 

- Sedikit kesulitan = Siap 

- Kesulitan = Kurang siap 

- Banyak kesulitan = Sangat tidak siap 

- Sangat memenuhi = Sangat siap 

- Memenuhi = Siap 

- Kurang memenuhi = Kurang siap 

- Tidak memenuhi = Sangat tidak siap 

2. Observasi/Check List 

Langkah-langkah menganalisis data hasil check list adalah sebagai berikut: 

1) Mengkuantitatifkan hasil checking dengan memberi skor sesuai dengan 

bobot yang telah ditentukan sebelumnya. 

2) Membuat tabulasi data. 

3) Menghitung persentase dari tiap-tiap sub variabel. 

Adapun persentase untuk tiap-tiap sub variabel dihitung dengan    

menggunakan rumus: 

% = n/N X 100 

Keterangan : 

% = persentase sub variabel 
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n  = jumlah nilai tiap sub variabel 

N = jumlah skor maksimum 

4) Mengkategorisasikan (pengkategorisasian) 

Pedoman pengkategorisasian untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah: 

- Kategori I = Sangat berhasil (Sangat tinggi)  

- Kategori II = berhasil  (Tinggi) 

- Kategori III = Tidak berhasil (Rendah) 

- Kategori IV = Sangat Tidak berhasil (Sangat rendah) 

Dari langkah tersebut, dapat dibuat tabel klasifikasi kategori tingkatan 

dalam bentuk presentase sebagai berikut : 

- Persentase maksimal = (4: 4) x 100% = 100% 

- Persentase minimal = (1: 4) x 100% = 25% 

- Rentang = 100% - 25% = 75% 

- Panjang kelas interval = 75% : 4 = 18,75% 

Dengan persentase minimal 25% dan panjang kelas 18,75% diperoleh 

kelas-kelas interval pada tabel 3.4. berikut ini. 

Tabel 3.5. Klasisikasi Kategori Tingkatan Checklist dalam Bentuk Presentase 
 

No  Presentase ( % ) Kriteria 

1 81,26 – 100 Sangat siap/Sangat tinggi 

2 62,51 – 81,25 Siap/Tinggi  

3 43,76 – 62,50 Kurang siap/Rendah  

4 25,00 – 43,75 Tidak siap/Sangat rendah 
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Jadi keseluruhan kegiatan dalam pengolahan dan analisis data dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Penyajian data kasar yang diperoleh dari instrumen penelitian dalam 

bentuk tes naratif yaitu menyajikan data-data hasil penelitian secara 

deskriptif berupa kata-kata sampai pada skoring; 

2) Tabulasi data skor hasil pengukuran melalui frekuensi jawaban 

kuesioner/angket dan check-list yang menghasilkan data nominal, 

ordinal, dan interval; 

3) Mendeskripsikan data yaitu mentransfer data ke dalam bentuk angka-

angka yang mudah dilihat dan dimengerti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

91 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Wilayah Penelitian 

4.1.1.1 Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Kendal 

Wilayah yang dipakai sebagai tempat penelitian adalah Kabupaten 

Kendal. Kabupaten Kendal adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, 

yang ibukotanya adalah Kendal. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di 

Utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di Timur, Kabupaten 

Temanggung di Selatan, serta Kabupaten Batang di Barat. Kabupaten Kendal 

terletak pada 109°40'-110°18' Bujur Timur dan 6°32'-7°24' Lintang Selatan. Jarak 

terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 km, 

sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 km. Kabupaten Kendal 

mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 km² yang terbagi menjadi 20 

Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan. Kabupaten Kendal dipimpin 

oleh seorang Bupati yang bernama Dr. Hj. Widya Kandi Susanti. 

Jumlah penduduk di kabupaten Kendal berdasarkan hasil olah cepat 

Sensus Penduduk 2010 adalah 900.611 jiwa, yang terdiri atas 457.237 laki-laki 

dan 443.374 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Kendal sekitar 1.002,23 

km² yang yang didiami oleh 900.611 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan 

penduduk kabupaten Kendal adalah sebanyak 899 jiwa/ km².  
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Gambar. 4.1. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Kendal 

Dari segi perekonomian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 

adalah sebesar  Rp. 85.875.360.700,-  yang  terdiri  dari:  Hasil  Pajak  Daerah  

Rp. 18.541.000.000,-;  Hasil  Retribusi  Daerah  sebesar  Rp. 14.606.708.000,-;  

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 4.444.809.500,- 

Serta Lain-lain  pendapatan  yang  sah  Rp. 48.282.843.200,-. 

4.1.1.2 Deskripsi tentang Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Kendal 

Pengelolaan Sekolah Menengah Atas di kabupaten Kendal berada 

dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten 

Kendal yang dipimpin oleh Drs. Teguh Dwidjanto. 

Sekolah Menengah Atas yang merupakan lokasi penelitian, terdiri dari 30 

sekolah yang tersebar dalam 20 kecamatan. Di Kabupaten Kendal pada tahun 

2010 memiliki 52 SMA yang terdiri dari 30 SMA dengan rincian 15 SMA Negeri 
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dan 15 SMA Swasta dan 22 MA/SMK dengan rincian 5 SMK Negeri, 5 SMK 

Swasta dan 12 MA/MAS swasta. Berdasarkan program yang dibuka dari 30 

sekolah terdapat 3 sekolah yang memiliki program lengkap IPA, IPS dan Bahasa 

adalah : (1) SMA 1 Kendal, (2) SMA 1 Boja, dan (3) SMA 1 Weleri. Di 

kabupaten Kendal terdapat SMA Negeri yang terletak hampir disetiap kecamatan, 

untuk lebih jelasnya data-data sekolah di kabupaten Kendal disajikan pada tabel di 

lampiran 5. 

4.1.2 Persiapan Penelitian 

Persiapan perlu dilakukan agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, 

tertib dan memperoleh hasil yang memuaskan. Persiapan yang dilakukan meliputi 

persiapan formal dan non-formal. 

Persiapan non-formal adalah persiapan mengenai kemampuan 

penguasaan terhadap masalah-masalah yang diteliti, disamping juga 

mempersiapkan masalah biaya, tenaga dan target waktu yang telah ditentukan. 

Persiapan formal adalah persiapan yang berkaitan dengan proses 

perijinan. Adapun tahap-tahap yang ditempuh dalam memperoleh perijinan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengajukan judul penelitian, latar belakang pemilihan judul, dan 

permasalahan kepada ketua jurusan, kemudian berkonsultasi dengan 

Dosen Pembimbing I dan II; 

2) Setelah mendapat persetujuan baik dari Ketua Jurusan, Dosen 

Pembimbing I dan II, kemudian menyusun rancangan/proposal 

penelitian; 
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3) Mengajukan rancangan/proposal kepada ke dua  Dosen Pembimbing. 

Setelah melalui proses bimbingan, penjelasan dan revisi, 

rancangan/proposal yang telah disetujui Dosen Pembimbing dilaporkan 

kepada Ketua Jurusan; 

4) Mengajukan Permohona Rekomendasi/Surat Ijin Penelitian kepada Rektor 

UNNES melalui Dekan FIP. 

4.1.3 Pelaksanaan Penelitian 

Setelah menempuh tahap-tahap persiapan tersebut, peneliti kemudian 

melaksanakan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam 

pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Menyerahkan Surat Rekomendasi/Surat Ijin Penelitian dari Dekan kepada 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, untuk 

memperoleh Surat Ijin Riset Mahasiswa dari Kepala Dinas; 

2) Menyerahakan Surat Ijin Riset mahasiswa kepada Ketua MGMP TIK 

Kabupaten Kendal, sambil menentukan waktu pengambilan data; 

3) Pengambilan data untuk uji validitas dan reabilitas instrumen dengan 

menyebar instrumen berupa angket/kuesioner pada responden diluar 

sampel penelitian; 

4) Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel, selanjutnya peneliti 

melakukan pengambilan data dengan menyebar angket/kuesioner pada 

sampel penelitian, kemudian menarik kembali dan melakukan skoring 

terhadap setiap jawaban responden; 

5) Menganalisis data dan menginterpretasikan data hasil penelitian. 
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4.1.4 Penyajian Data Hasil Penelitian 

Data primer yang diperoleh sebagai hasil pengukuran variabel dalam 

penelitian ini adalah berupa jawaban dan skor hasil penyebaran angket yang 

mengungkap variabel kesiapan dan keberhasilan program MGMP mata pelajaran 

TIK. 

Adapun penyajian data tiap variabel per item soal disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel. 4.1.  
Data Jawaban Responden Variabel Kesiapan Guru-guru TIK dalam 

Mengikuti Program MGMP (Sub Variabel Konteks). 
 

No. 
Soal 

Pertanyaan Jumlah Butir Pilihan  
Responden 

a b c d 
1 Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan kegiatan MGMP TIK? 

3 21 6 - 

2 Saya merasa menghadapi banyak 

kendala/problem dalam mengikuti kegiatan 

MGMP TIK 

- 4 16 10 

3 Saya merasa terdapat kelemahan pada aspek 

kurikulum/silabi mata pelajaran TIK 

5 17 8 - 

4 Saya merasa terdapat kelemahan pada aspek 

pembelajaran mata pelajaran TIK 

3 21 4 2 

5 Saya merasa terdapat kelemahan pada media 

atau alat bantu dalam pelaksanaan 

pembelajaran mata pelajaran TIK 

11 12 5 2 

6 Saya merasa terdapat kelemahan pada 

aktivitas laboratorium mata pelajaran TIK 

20 6 2 2 

7 Saya merasa terdapat kelemahan pada aspek 

bahan ajar  mata pelajaran TIK 

3 17 8 2 
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8 Saya merasa terdapat kelemahan pada 

assesmen pelajaran mata pelajaran TIK 

1 21 4 4 

9 Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa melalui 

kegiatan MGMP TIK mampu 

mengembangkan kompetensi anda sebagai 

guru TIK? 

10 2 9 9 

10 Yakinkah Bapak/Ibu bahwa kegiatan 

MGMP telah meningkatkan kompetensi 

pedagogik anda? 

4 15 9 2 

11 Yakinkah Bapak/Ibu bahwa penguasaan 

bahan atau materi TIK anda selaku guru TIK 

sudah baik? 

- 26 4 - 

12 Apakah Bapak/Ibu setuju dan siap dengan 

Standar Kompetensi yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah untuk pelajaran TIK? 

4 17 9 - 

13 Yakinkah Bapak/Ibu bahwa semua materi 

pelajaran TIK pada jenjang SMU dapat anda 

transferkan secara efektif dan efisien? 

4 24 1 1 

14 Apakah Bapak/Ibu juga menguasai bahan 

penunjang pembelajaran TIK dengan baik? 
- 23 5 2 

15 Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa motivasi 

yang terdapat dalam diri anda dalam 

mengikuti kegiatan MGMP sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian kualitas 

pendidikan? 

1 28 - 1 
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Tabel. 4.2.  
Data Jawaban Responden Variabel Kesiapan Guru-guru TIK dalam 

Mengikuti Program MGMP (Sub Variabel Input) 
 

No. 

Soal 

Pertanyaan Jumlah Butir Pilihan  

Responden 

a b c d 

16 Pelajaran TIK sangat erat hubungannya dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi untuk itu guru-

guru dituntut mampu menguasai sarana tersebut 

sebagai penunjang mata pelajaran TIK. Sudahkan 

Bapak/Ibu merasa siap? 

5 14 7 4 

17 Setujukah Bapak/Ibu bahwa rendahnya kualitas 

pendidik TIK salah satunya disebabkan oleh faktor 

guru yang tidak profesional? 

5 24 1 - 

18 Yakinkah Bapak/Ibu bahwa kegiatan MGMP telah 

meningkatkan kompetensi profesional anda? 
4 22 2 2 

19 Saya terlebih dahulu mengumpulkan informasi input 

yang penting sebelum mengikuti MGMP TIK 
3 20 5 2 

20 Saya terlebih dahulu mengumpulkan informasi input 

yang penting mengenai informasi profil guru 

sebelum mengikuti MGMP TIK 

5 13 7 5 

21 Sejauh ini apakah disekolah Bapak/Ibu sudah mampu 

menyediakan dan memenuhi kebutuhan peserta didik 

dalam pengadaan fasilitas belajar sesuai dengan 

standar kompetensi? 

2 13 12 3 

22 Hasil teknologi salah satunya berupa komputer 

sangat dibutuhkan dalam kelangsungan pelajaran 

TIK, menurut  

 

3 20 6 1 
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Bapak/Ibu apakah fasilitas yang ada disekolah sudah 

mampu memenuhi kebutuhan peserta didik? 

 

 

Tabel. 4.3.  
Data Jawaban Responden Variabel Kesiapan Guru-guru TIK dalam 

Mengikuti Program MGMP (Sub Variabel Proses) 
 

No. 
Soal 

Penjelasan Pertanyaan Jumlah Butir Pilihan  
Responden 

a b c d 

23 Sejauh ini pelaksanaan operasional MGMP berjalan 

secara efektif  kearah pengembangan profesional 

3 22 1 4 

24 Melalui kegiatan MGMP saya merasa telah mampu 

berkooperasi dengan guru–guru mata pelajan sejenis 

(mata pelajaran TIK). 

6 11 12 1 

25 Apakah Bapak/Ibu siap melakukan kegiatan refleksi dan 

koreksi terhadap pembelajaran yang selama ini anda 

laksanakan setelah mengikuti MGMP? 

5 16 9 - 

26 Tugas utama seorang guru dalam pembelajaran TIK 

adalah memenuhi dan mengarahkan pengajaran untuk 

mencapai pembentukan kompetensi siswa. Apakah 

Bapak/Ibu yakin akan hal itu? 

- 20 10 - 

27 Apakah Bapak/Ibu merasa mendapat kesulitan dalam 

pengembangan model pembelajaran TIK? 

4 12 13 1 

28 Apakah Bapak/Ibu siap terlibat dalam penulisan makalah - 18 12 - 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

tentang TIK? 

29 Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penulisan 

modul pembelajaran TIK? 

5 12 11 2 

30 Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam 

penyusunan diklat Pembelajaran TIK? 

6 21 3 - 

31 Apakah Bapak/Ibu telah siap terlibat dalam penulisan 

buku mata pelajaran TIK? 

- 4 16 10 

32 Apakah Bapak/Ibu telah siap terlibat dalam penulisan 

karya ilmiah? 

2 20 8 - 

 

Tabel. 4.4.  
Data Jawaban Responden Variabel Keberhasilan Program MGMP 

(SubVariabel Output) 
 

No. 
Soal 

Penjelasan Pertanyaan Jumlah Butir 
Pilihan  

Responden 
a b c d 

33 Saya merasa mampu mengoperasikan komputer untuk 

pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi 
1 18 9 2 

34 Saya merasa mampu menggunakan keterampilan dasar 

komputer 
3 22 1 4 

35 Apakah Bapak/Ibu menguasai ketepatan memilih jenis 

sarana dan prasarana dalam pembelajaran TIK? 
6 11 12 1 

36 Siapkah Bapak/Ibu pasca mengikuti kegiatan MGMP 

TIK mengadakan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran? 

5 16 9 - 

37 Pasca mengikuti program MGMP, kinerja belajar 

siswa menunjukkan peningkatan yang baik. 
- 20 10 - 

38 Saya konsisten dalam mengikuti aktivitas MGMP 3 20 4 3 
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pasca project (sustainability). 

 

Adapun penjelasan mengenai tabel 4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4. di atas akan 

disajikan pada lampiran 11. 

4.1.5 Analisis Data 

Variabel kesiapan guru-guru mata pelajaran TIK, sub variabel konteks 

dapat diketahui melalui tiga buah indikator utama, yakni substansi yang perlu 

menjadi muatan kegiatan MGMP, aspek-aspek kompetensi yang perlu 

dikembangkan pada diri guru melalui kegiatan MGMP dan kompetensi pedagogik 

dan profesional yang perlu dikembangkan dalam kegiatan MGMP.  

Variabel kesiapan guru-guru mata pelajaran TIK, sub variabel input 

dapat diketahui melalui tiga buah indikator utama, yakni pendekatan pengelolaan 

yang perlu diterapkan dalam MGMP, model pembelajaran yang perlu ditumbuh 

kembangkan dan hidden agenda yang perlu dibawa melalui MGMP 

Variabel kesiapan guru-guru mata pelajaran TIK, sub variabel proses 

dapat diketahui melalui indikator utama, yakni seberapa jauh pelaksanaan 

operasional MGMP berjalan secara efektif ke arah pengembangan profesional 

guru yang diharapkan. 

Sedangkan untuk variabel keberhasilan program MGMP mata Pelajaran 

TIK sub variabel output dapat diketahui melalui 3 indikator utama yakni, 

Perubahan-perubahan pada kinerja mengajar guru, kinerja belajar siswa yang 

teramati pada akhir implementasi program dan inovasi dalam pembelajaran. 

Data-data dari hasil pengukuran variabel tersebut dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis presentase. Deskripsi mengenai variabel kesiapan 
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dan keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK menggunakan 4 kategori 

yakni: 

(1) Sangat berhasil (Sangat Siap/Sangat tinggi); 

(2) Berhasil  (Siap/Tinggi); 

(3) Tidak berhasil (Kurang Siap/Rendah); 

(4) Sangat Tidak berhasil (Tidak Siap/Sangat rendah). 

Kriteria ini ditentukan berdasarkan rentangan presentase yang telah 

ditentukan. Presentase skor responden diperoleh dari persen pembagian antara 

skor yang diperoleh dengan skor ideal. 

4.1.6 Kondisi Responden Penelitian 

Responden yang terdiri dari 30 guru TIK apabila ditinjau dari tingkat 

pengalaman dalam mengikuti kegiatan MGMP dapat dilihat pada tabel 4.5. dan 

Diagram 4.1 berikut ini. 

Tabel 4.5.  
Tingkat Keikutsertaan Responden dalam Kegiatan MGMP 

 
Lama Mengikuti MGMP (tahun) Jumlah Presentase 

< 3 10 33,3 

3 – 5 14 46,7 

> 5 6 20,0 

Jumlah 30 100 

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 
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Diagram 4.1. Tingkat Keikutsertaan Responden dalam Kegiatan MGMP 
 

Berdasarkan tabel 4.5. dan Diagram 4.1. di atas tampak bahwa sebanyak 

33,3% responden mempunyai pengalaman mengikuti kegiatan MGMP lebih 

kurang dari 3 tahun,  46,7% antara 3-5 tahun dan 20,0% lebih dari 5 tahun. 

4.1.7 Gambaran Umum Tentang Kesiapan Guru Mengikuti Program MGMP 
Mata Pelajaran TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal  
 

Pendapat responden mengenai kesiapan guru mengikuti program MGMP 

mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal dilihat dari tiga komponen 

yaitu evaluasi konteks, evaluasi input dan evaluasi proses. Adapun hasil jawaban 

responden dapat dilihat dalam tabel 4.6. dan Diagram 4.2. berikut ini. 

 
Tabel 4.6.  

Tanggapan Responden Tentang Kesiapan Guru Mengikuti Program MGMP Mata 
Pelajaran TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal 

 
No Kriteria Frekuensi Presentase 

1 Sangat Siap 2 6.7% 

2 Siap 18 60.0% 
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3 Kurang Siap 10 33.3% 

4 Tidak Siap 0 0.0% 

Jumlah 30 100.0% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

 

 

Diagram 4.2. Tanggapan Responden Tentang Kesiapan Guru Mengikuti Program 
MGMP Mata Pelajaran TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal 

 

Berdasarkan tabel 4.6. dan Diagram 4.2. di atas dapat diketahui bahwa 

kesiapan guru dalam mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA 

di Kabupaten Kendal, dari  30  responden  sebanyak 2 responden (6,7 %) 

menyatakan sangat siap, 18 (60,0 %) responden menyatakan siap dan 10 

responden (33,3 %) menyatakan kurang siap. Hal ini mengindikasikan bahwa 

guru TIK SMA di kabupaten Kendal telah menyatakan siap untuk mengikuti 

program MGMP. 
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Gambaran umum tentang kesiapan guru mengikuti program MGMP mata 

pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari tiga komponen 

yaitu evaluasi konteks, evaluasi input dan evaluasi proses. Rata-rata kesiapan guru 

ditinjau dari setiap komponen seperti tercantum pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. 
Rata-rata Kesiapan Guru Mengikuti Program MGMP Mata Pelajaran TIK Tingkat 

SMA di Kabupaten Kendal 
 

Indikator n N % Kriteria 
d. Konteks  

(Meliputi: substansi yang perlu menjadi muatan kegiatan 

MGMP, aspek-aspek kompetensi yang perlu 

dikembangkan pada diri guru melalui kegiatan MGMP, 

kompetensi pedagogik dan profesional yang perlu 

dikembangkan dalam kegiatan MGMP. 

1255 1800 69,7 Siap 

e. Input 

(meliputi: Pendekatan pengelolaan yang perlu diterapkan 

dalam MGMP, model pembelajaran yang perlu ditumbuh 

kembangkan, Hidden agenda yang perlu dibawa melalui 

MGMP) 

582 840 69,3 Siap 

f. Proses 

(seberapa jauh pelaksanaan operasional MGMP berjalan 

secara efektif ke arah pengembangan profesional guru 

yang diharapkan) 

799 1200 66,6 Siap 

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 
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Berdasarkan tabel 4.7. tersebut dapat diuraikan secara lebih rinci tentang 

kesiapan guru mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di 

Kabupaten Kendal evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, sebagai 

berikut. 

a. Evaluasi Konteks 

Berdasarkan tabel tersebut tampak evaluasi konteks dari kesiapan guru 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten 

Kendal sebesar 69,7% dalam kategori siap. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

guru mengetahui evaluasi konteks sebagai evaluasi kurikulum dalam dimensi 

pengertian sebagai ide. Tujuan dari evaluasi konteks adalah untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan. Di samping itu guru juga 

mengetahui substansi yang perlu menjadi muatan kegiatan MGMP, aspek-aspek 

kompetensi yang perlu dikembangkan pada diri guru melalui kegiatan MGMP dan 

kompetensi pedagogik dan profesional yang perlu dikembangkan dalam kegiatan 

MGMP. 

b. Evaluasi Input 

Berdasarkan tabel tersebut tampak evaluasi iput dari kesiapan guru 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten 

Kendal sebesar 69,3% dalam kategori siap. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

kesiapan guru mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK telah melakukan 

evaluasi input sebagai bahan untuk mengikuti kegiatan MGMP. Evaluasi input 

berfokus pada pengumpulan informasi input yang penting seperti profil siswa 

(kapasitas belajar, tingkat kemampuan dll), profil guru (latar belakang pendidikan 
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dan pengalaman mengajar, mismatch, sikap terhadap suatu inovasi, budaya kerja 

sekolah, dll) dan fasilitas belajar yang tersedia di sekolah.  

c. Evaluasi Proses 

Berdasarkan tabel tersebut tampak evaluasi proses dari kesiapan guru 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten 

Kendal sebesar 66,6% dalam kategori siap. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

kesiapan guru mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK telah melakukan 

evaluasi proses sebagai evaluasi kurikulum dalam dimensi pengertian sebagai 

kegiatan. Artinya, evaluasi proses ini baru dapat dilakukan bila kurikulum telah 

dilakukan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi proses pada model CIPP ini bertujuan 

untuk memperbaiki keadaan yang ada dan bahan untuk mengikuti kegiatan 

MGMP. 

4.1.8 Gambaran Umum Tentang Keberhasilan Program MGMP Mata 
Pelajaran TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal  
 

Pendapat responden mengenai keberhasilan program MGMP mata 

pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari komponen 

evaluasi output. Adapun hasil jawaban responden dapat dilihat dalam tabel 4.8. 

dan Diagram 4.3. berikut ini: 

Tabel 4.8. 
Tanggapan Responden Tentang Keberhasilan Program MGMP Mata Pelajaran 

TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal 
 

No Kriteria Frekuensi Prosentase 

1 Sangat Tinggi 2 6.7% 

2 Tinggi 22 73.3% 
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3 Rendah 4 13.3% 

4 Sangat Rendah 2 6.7% 

Jumlah  30 100.0 % 

Sumber: Data yang diolah, 2010 

 

 

Diagram 4.3. Tanggapan Responden Tentang Keberhasilan Program MGMP Mata 
Pelajaran TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal 
 

Berdasarkan tabel 4.8. dan Diagram 4.3. di atas dapat diketahui bahwa 

tingkat keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di 

kabupaten Kendal, dari  30  responden  sebanyak 2 responden (6,7 %) menyatakan 

sangat tinggi, 22 (73,3 %) responden menyatakan tinggi, 4 responden (13,3 %) 

menyatakan rendah dan 2 responden (6,7%) menyatakan sangat rendah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa  MGMP TIK SMA di kabupaten Kendal telah berhasil 

dalam melaksanakan program-program MGMP. 
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Gambaran umum tentang keberhasilan program MGMP mata pelajaran 

TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal dapat dilihat dari komponen output atau 

product atau evaluasi hasil. Evaluasi produk dalam bentuk output dan dampak. 

Rata-rata kesiapan guru ditinjau dari aspek produk seperti tercantum pada tabel 

4.9. berikut ini. 

Tabel 4.9. 
Rata-rata Keberhasilan Program MGMP Mata Pelajaran TIK Tingkat SMA di 

Kabupaten Kendal 
 

Indikator N N % Kriteria 

g. Output 

(Meliputi: perubahan-perubahan pada kinerja 

mengajar guru, kinerja belajar siswa yang 

teramati pada akhir implementasi program,  

Inovasi dalam pembelajaran  

493 720 68,5 tinggi 

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 

Berdasarkan tabel 4.9. di atas dapat diuraikan secara lebih rinci tentang 

keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di kabupaten 

Kendal berdasarkan evaluasi output sebesar 68,5 % dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK 

dapat dilihat dalam hal perubahan-perubahan pada kinerja mengajar guru, kinerja 

belajar siswa yang teramati pada akhir implementasi program  dan inovasi dalam 

pembelajaran. 

4.1.9 Gambaran Umum Hasil Cheklist 

Untuk mengetahui proses pelaksanaan program MGMP TIK tingkat 
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SMA di kabupaten Kendal, maka perlu pengamatan dan pengambilan data. 

Checklist dilakukan oleh penulis dengan mengadakan observasi/pengamatan 

langsung. Hasil dari checklist dapat dilihat pada tabel 4.10. berikut: 

Tabel 4.10. Hasil Analisis Checklist 
 

No Indikator Ada/ 
Ya 

Tidak ada/ 
Tidak 

1 MGMP TIK di Kab. Kendal memiliki program 

jangka pendek dalam sebulan  

√  

2 MGMP TIK di Kab. Kendal memiliki program 

jangka menengah dalam triwulan (tiga bulan) 

√  

3 MGMP TIK Kab. Kendal memiliki program jangka 

panjang dalam setahun 

√  

4 MGMP TIK Kab. Kendal memprakarsai 

pembentukan AGMP dan menyusun AD/ART 

MGMP di Wilayah Kabupaten 

√  

5 MGMP TIK Kab. Kendal memiliki ruangan yang luas 

dan bersih, toilet/kamar kecil yang bersih, kursi dan 

meja yang layak pakai, LCD, Air Conditioner (AC) 

serta sound system yang memadai 

√  

6 MGMP TIK Kab. Kendal memiliki struktur 

organisasi yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 

Bendahara, Seksi Humas serta Seksi koordinator 

Lapangan (korlap)  

√  

7 MGMP TIK Kab. Kendal mengembangkan silabus √  
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dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), 

Program Tahunan (Prota), Program Semester 

(Promes), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana 

Pembelajaran (Renpel) 

8 MGMP TIK Kab. Kendal dilaksanakan secara rutin 

sekali dalam dua minggu 

√  

9 MGMP TIK Kab. Kendal tidak melaksanakan 

evaluasi progam sama sekali  

 √ 

10 MGMP TIK Kab. Kendal memberlakukan reward 

yakni pujian atau hadiah penghargaan bagi anggota 

yang berprestasi dan punishment yakni hukuman atau 

sanksi bagi  anggota yang melakukan pelanggaran 

 √ 

11 MGMP TIK Kab. Kendal dilengkapi dengan Video 

Conference sehingga dapat berinteraksi dengan 

MGMP Kab. lainnya 

 √ 

12 MGMP TIK Kab. Kendal terbuka dengan saran dan 

kritik yang membangun dari setiap anggota peserta 

MGMP 

√  

13 MGMP TIK Kab. Kendal berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan MGMP Propinsi dan AGMP (Asosiasi Guru 

Mata Pelajaran) nasional serta berkolaborasi dengan 

MKKS dan sejenisnya secara kooperatif 

 √ 

14 MGMP TIK Kab. Kendal melaporkan hasil kegiatan √  
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MGMP secara rutin setiap semester kepada Dinas 

Pendidikan Kota 

Jumlah Skor 10 4 

Jumlah Skor Maksimum                                                                        14 

Prosentasi                                                                                            71,43% 

Kriteria                                                                                            Siap/Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.10. di atas dapat diuraikan secara lebih rinci yakni, 

analisis secara deskriptif prosentase menunjukan bahwa checklist mengenai proses 

pelaksanaan program menunjukan angka 71,43%, sehingga dapat dikatakan 

MGMP TIK di kabupaten Kendal masuk dalam kategori siap/tinggi. 

 

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Kesiapan Guru dalam Mengikuti Program MGMP Mata Pelajaran 
TIK Tingkat SMA di Kabupaten Kendal 
 

Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten 

Kendal. Seorang guru dalam mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK 

harus mampu mengimplementasikan 3 indikator kesiapan yang mengacu Model 

CIPP terdiri dari: evaluasi konteks, input dan proses. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kesiapan guru dalam mengikuti 

program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal diperoleh 

hasil kesiapan guru sebesar 68,5% yang termasuk dalam kategori siap. 
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Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata guru yang 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di kabupaten Kendal 

sudah siap dalam mengimplementasikan indikator kesiapan guru, sehingga dapat 

dikatakan kesiapan guru yang mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK 

sudah baik. 

Hal yang menunjukkan kesiapan guru-guru dalam mengikuti program 

MGMP mata pelajaran TIK antara lain guru telah memahami substansi apa yang 

perlu menjadi muatan kegiatan MGMP khususnya aspek-aspek kompetensi apa 

yang perlu dikembangkan pada diri guru melalui kegiatan MGMP. Muatan 

tersebut antara lain problem apa yang dihadapi guru-guru di Kabupaten Kendal, 

kelemahan apa yang ada pada aspek kurikulum/silabi, pembelajaran, media 

pembelajaran, aktivitas laboratorium, bahan ajar, assesmen pelajaran dan lain-lain. 

Dengan memiliki substansi yang jelas diharapkan kegiatan MGMP dapat 

memberikan motivasi kepada guru guna meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat evaluasi program 

pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru 

profesional. Dari hasil evaluasi konteks diharapkan kegiatan MGMP dapat 

mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Disamping itu juga 

perlu mengembangkan tradisi ”berkooperasi” di kalangan guru mata pelajaran 

sejenis. Pelaksanaan evaluasi dalam hal ini sejalan dengan pendapat para ahli. 

(Tyler, R. dalam Yusuf, F. 1950, Sudjana 2000, Wandt, E. dan Brown, G.B. 1977 

dalam Sudijono, A 1995,  Joesmani 1988, Tyler, R. dalam Arikunto, S 1999, 

Djaali dan Ramli 2000, Wirawan 2006, Brinks dalam tim MKDK 1996). 
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Berdasarkan evaluasi input kesiapan guru yang dilakukan untuk 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di kabupaten 

Kendal, yakni terlebih dahulu mengumpulkan informasi input yang penting, 

mengenai profil siswa seperti, kapasitas belajar, tingkat kemampuan, prestasi 

belajar dll, sebelum mengikuti MGMP TIK. Selain itu guru juga mengumpulkan 

informasi input yang penting mengenai informasi profil guru seperti, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, mismatch, sikap terhadap suatu 

inovasi, budaya kerja sekolah, dll, sebelum mengikuti MGMP TIK. Berdasarkan 

evaluasi input yang dilaksanakan dalam mengikuti program MGMP dapat 

menentukan pendekatan pengelolaan apa yang perlu diterapkan dalam MGMP, 

model pembelajaran apa yang perlu ditumbuhkembangkan, serta hidden agenda 

apa yang perlu dibawa melalui MGMP. 

Berdasarkan evaluasi proses kesiapan guru yang dilakukan untuk 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten 

Kendal dapat menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan operasional MGMP 

berjalan secara efektif ke arah pengembangan profesional guru yang diharapkan. 

Agar pelaksanaan operasional MGMP berjalan secara efektif hendaknya dengan 

melalui kegiatan MGMP guru dapat berkooperasi dengan guru–guru mata 

pelajaran sejenis (TIK). Selain itu guru hendaknya siap melakukan kegiatan 

refleksi dan koreksi terhadap pembelajaran yang selama ini dilaksanakan setelah 

mengikuti MGMP dan mampu mengarahkan pengajaran untuk mencapai 

pembentukan kompetensi siswa.  
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Dari hasil penelitian diketahui kesiapan guru mengikuti program MGMP 

mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal sebesar 68,5% dalam 

kategori siap. Dengan kesiapan yang dimiliki guru maka diharapkan selama 

proses kegiatan MGMP, sebagian besar guru merasa lebih mudah dalam 

mengembangkan model pembelajaran, menulis modul pembelajaran dan siap 

untuk melakukan penulisan karya ilmiah.  Berdasarkan hasil penelitian tentang 

kesiapan guru-guru dalam mengikuti program MGMP TIK tersebut di atas, 

evaluasi yang dilaksanakan sejalan dengan pendapat Yusuf, F. (2000: 4) tentang 

fungsi evaluasi, yakni: fungsi formatif, yang dipakai untuk perbaikan dan 

pengembangan program MGMP TIK yang sedang berjalan dan fungsi sumatif, 

yang dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi 

evaluasi progam MGMP TIK yang sudah dilaksanakan sudah membantu 

pengembangan, implementasi, kebutuhan, perbaikan, pertanggung-jawaban, 

seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang 

terlibat.  

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 

(Achmad, A.M., 2004) tentang peranan dan fungsi yang di emban oleh MGMP, 

yakni: peranan MGMP sebagai reformator dalam classroom reform, terutama 

dalam reorientasi pembelajaran efektif; mediator dalam pengembangan dan 

peningkatan kompetensi guru, terutama dalam pengembangan kurikulum dan 

sistem pengujian; supporting agency dalam inovasi manajemen kelas dan 

manajemen sekolah; collaborator terhadap unit terkait dan organisasi profesi yang 

relevan; evaluator and developer school reform dalam konteks MPMBS 
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(Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah); dan sebagai clinical and 

academic supervisor, dengan pendekatan penilaian appraisal. 

Sedangkan fungsi MGMP yakni: menyusun program jangka panjang, 

jangka menengah, dan jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan 

secara rutin; memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, 

baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota; meningkatkan mutu kompetensi 

profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi 

pembelajaran di kelas, sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan 

pemerataan mutu pendidikan di sekolah; mengembangkan program layanan 

supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif; 

mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), 

Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Satuan Pelajaran (Satpel), 

dan Rencana Pembelajaran (Renpel).  

4.2.2 Keberhasilan Program MGMP Mata Pelajaran TIK Tingkat SMA di 
Kabupaten Kendal 
 

Berdasarkan hasil penelitian tentang keberhasilan program MGMP mata 

pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal diperoleh hasil sebesar 68,5 % 

yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata guru yang 

mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten 

Kendal telah berhasil dalam mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK. 

Keberhasilan itu ditunjukkan dalam hal perubahan-perubahan pada kinerja 

mengajar guru, kinerja belajar siswa yang teramati pada akhir implementasi 

program  dan inovasi dalam pembelajaran. 
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Keberhasilan program MGMP dapat ditunjukkan pada kemampuan guru 

dalam mengoperasikan komputer untuk pembelajaran sesuai dengan standar 

kompetensi dan mampu menggunakan keterampilan dasar komputer. Selain itu, 

guru juga lebih menguasai ketepatan memilih jenis sarana dan prasarana dalam 

pembelajaran TIK sehingga kinerja belajar siswa menunjukkan peningkatan yang 

baik. 

Dengan ada keberhasilan yang ditunjukkan guru peserta kegiatan MGMP 

ini diharapkan kegiatan MGMP TIK dapat mengadakan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran secara variatif dan kombinasi dan didukung dengan kesiapan guru-

guru TIK dalam mengikuti setiap program MGMP, serta selalu konsisten dalam 

mengikuti aktivitas MGMP pasca project (sustainability). 

Hasil penelitian tentang keberhasilan program MGMP TIK ini juga 

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Achmad, A.M., 2004) tentang fungsi 

yang di emban oleh MGMP, yakni: , mengupayakan lokakarya, simposium dan 

sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif 

(seperti: PAKEM-Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, joyful 

and quantum learning, hasil classroom action research, hasil studi komparasi atau 

berbagai studi informasi dari berbagai nara sumber, dan lain-lain); merumuskan 

model pembelajaran yang variatif dan alat-alat peraga praktik pembelajaran 

program Life Skill, baik BBE (Broad Based Education) maupun HBE (High Based 

Education); berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP Propinsi dan AGMP 

(Asosiasi Guru Mata Pelajaran) nasional serta berkolaborasi dengan MKKS dan 

sejenisnya secara kooperatif; melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin setiap 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

semester kepada Dinas Pendidikan Kota dan memprakarsai pembentukan AGMP 

dan menyusun AD/ART MGMP di Wilayah yang bersangkutan. 

4.2.3 Pembahasan Hasil Cheklist Program MGMP Mata Pelajaran TIK 
Tingkat SMA di Kabupaten Kendal 
 

Berdasarkan hasil checklist tentang proses pelaksanaan program MGMP 

mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal diperoleh hasil sebesar 

71,43 % yang termasuk dalam kategori siap/tinggi. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa proses program MGMP 

mata pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal dalam hal pelaksanaan, 

sarana dan prasarana telah siap. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian indikator, 

pada checklist yang diisi sendiri oleh penulis sebesar 71,43%.   
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan antara lain: 

1. Kesiapan Guru dalam mengikuti program MGMP mata pelajaran TIK 

tingkat SMA di Kabupaten Kendal dalam kategori siap/tinggi, hal ini 

dapat dilihat dari dari tiga komponen yaitu evaluasi konteks, evaluasi 

input, dan evaluasi proses dalam kategori siap yaitu mencapai 68,6%;  

2. Keberhasilan program MGMP mata pelajaran TIK tingkat SMA di 

Kabupaten Kendal dalam kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari 

evaluasi output ditunjukkan dalam hal perubahan-perubahan pada 

kinerja mengajar guru, kinerja belajar siswa yang teramati pada akhir 

implementasi program,  dan inovasi dalam pembelajaran dalam kategori 

tinggi yaitu mencapai 68,5%. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, tampak bahwa program MGMP mata 

pelajaran TIK tingkat SMA di Kabupaten Kendal berdampak positif terhadap 

profesionalisme guru, oleh karena itu disarankan: 

1. Rekomendasi Khusus 
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a. Dalam mengikuti program MGMP diharapkan guru melakukan 

persiapan-persiapan meliputi evaluasi konteks, evaluasi input, dan 

evaluasi proses. Evaluasi konteks adalah untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki evaluan, evaluasi input digunakan untuk 

mengemukakan suatu program yang dapat mencapai apa yang 

diinginkan sehingga membawa perubahan berskala penambahan dan 

pembaharuan, sedangkan evaluasi proses bertujuan memperbaiki 

keadaan yang ada. 

b. Kegiatan MGMP TIK diharapkan mengadakan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran secara variatif dan kombinasi dengan didukung dengan 

kesiapan guru-guru TIK dalam mengikuti setiap program MGMP, serta 

selalu konsisten dalam mengikuti aktivitas MGMP. 

2. Rekomendasi Umum 

Karena mata pelajaran TIK adalah bidang yang memerlukan keahlian dan 

profesionalisme, maka diperlukan tenaga pengajar/guru yang benar-benar 

berkompeten. Untuk itu ada baiknya apabila semua guru mata pelajaran TIK di 

sekolah-sekolah diutus untuk mengikuti program MGMP serta dinas terkait juga 

perlu mengadakan pengawasan terhadap jalannya progam MGMP dan menambah 

frekuensi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan MGMP yang 

dapat meningkatkan dan mengembangkan profesi bidang TIK.   
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KISI – KISI ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 

”EVALUASI TERHADAP PROGRAM MGMP MATA PELAJARAN TIK 
TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN 

2009/2010” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variabel Sub Variabel Indikator Kuesioner 
Item Jumlah 

Kesiapan  a. Konteks  
 
 

 

e. Substansi yang perlu 
menjadi muatan kegiatan 
MGMP 

f. Aspek-aspek kompetensi 
yang perlu dikembangkan 
pada diri guru melalui 
kegiatan MGMP.  

g. Kompetensi pedagogik dan 
profesional yang perlu 
dikembangkan dalam 
kegiatan MGMP 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15 

15 

 b. Input d. Pendekatan pengelolaan 
yang perlu diterapkan dalam 
MGMP 

e. Model pembelajaran yang 
perlu ditumbuh 
kembangkan 

f. Hidden agenda yang perlu 
dibawa melalui MGMP 

16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 

7 

 c. Proses  b. Seberapa jauh pelaksanaan 
operasional MGMP berjalan 
secara efektif ke arah 
pengembangan profesional 
guru yang diharapkan 

23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32,   

10 

Keberhasilan 
Implementasi 
MGMP 

a. Output 
 

d. Perubahan-perubahan pada 
kinerja mengajar guru  

e. Kinerja belajar siswa yang 
teramati pada akhir 
implementasi program 

f. Inovasi dalam pembelajaran 

33, 34, 35, 
36, 37, 38 

6 

Lampiran 1 
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I. IDENTITAS RESPONDEN  

1. Nama       :  

2. Alamat      : 

3. Jenis kelamin     : 

4. Usia      :  

5. Tempat kerja atau asal sekolah  : 

6. Sudah berapa lama anda mengikuti MGMP : 

   

II. Petunjuk  

1. Angket ini ditujukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan MGMP 

TIK mulai dari kesiapan sampai pada keberhasilan. 

2. Untuk maksud diatas, dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi angket 

berikut ini dengan jujur, yakni sesuai dengan kenyataan yang ada, 

hubungannya dengan kegiatan MGMP TIK yang anda laksanakan. 

3. Lingkarilah jawaban yang sesuai. 

4. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya sampaikan terimakasih. 

 

 

 

 

ANGKET/KUESIONER PENELITIAN 
”EVALUASI TERHADAP PROGRAM MGMP MATA PELAJARAN TIK TINGKAT SMA 

DI KABUPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN 2009/2010” 
 

Lampiran 2 
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III. Tanggapan Responden 

1. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam melaksanakan  kegiatan 

MGMP TIK? 

1. Tidak ada kesulitan yang berarti selama mengikuti kegiatan 

MGMP 

2. Kegiatan-kegiatannya tergolong berat, namun masih bisa diikuti 

3. Kegiatan terlalu berat dan program kebanyakan harus dilaksanakan 

dalam jangka waktu yang panjang 

4. Kegiatan terlalu berat, program kebanyakan harus dilaksanakan 

dalam jangka waktu yang panjang, dan sulit untuk bekerjasama 

dengan guru lainnya 

2. Saya tidak menghadapi kendala/problem dalam mengikuti kegiatan 

MGMP TIK. 

a. Tidak ada kendala berarti yang menjadi penghalang untuk 

mengikuti kegiatan MGMP 

b. Kadang-kadang cuaca tidak bersahabat yang mengakibatkan 

perjalanan ke lokasi terhalangi 

c. Kendala dalam hal: iklim/cuaca, suasana kerja, dan waktu 

d. Kendala dalam hal: iklim/cuaca, suasana kerja, dana, waktu, tenaga 

dan jarak 

3. Saya merasa tidak terdapat kelemahan pada aspek kurikulum/silabi mata 

pelajaran TIK. 
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a. Pengembangan kurikulum TIK memperhatikan aspek program 

studi, apa yang harus dipelajari, siapa yang harus terlibat, 

kurikulum selalu up to date, adanya perencanaan perubahan dan 

revisi kurikulum, serta evaluasi kurikulum yang menyeluruh 

b. Pengembangan kurikulum TIK memperhatikan aspek program 

studi, apa yang harus dipelajari, siapa yang harus terlibat, 

pembenahan dan evaluasi kurikulum 

c. Pengembangan kurikulum TIK belum memperhatikan aspek 

program studi, apa yang harus dipelajari, siapa yang harus terlibat, 

tidak ada pembenahan dan evaluasi kurikulum 

d. Pengembangan kurikulum TIK tidak memperhatikan aspek 

program studi, apa yang harus dipelajari, siapa yang harus terlibat, 

kurikulum tidak up to date, tidak ada perencanaan perubahan dan 

revisi kurikulum, serta evaluasi kurikulum yang belum menyeluruh 

4. Saya merasa tidak terdapat kelemahan pada aspek pembelajaran mata 

pelajaran TIK. 

a. Topik pembelajaran menarik minat siswa, materi dalam media 

pembelajaran penting bagi siswa, pembelajaran relevan dengan 

kurikulum yang berlaku, dan materi nya autentik dan aktual 

b. Topik pembelajaran menarik minat siswa, materi dalam media 

pembelajaran penting bagi siswa  
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c. Topik pembelajaran tidak menarik minat siswa, materi dalam 

media pembelajaran tidak penting bagi siswa, pembelajaran tidak 

relevan dengan kurikulum yang berlaku  

d. Topik pembelajaran tidak menarik minat siswa, materi dalam 

media pembelajaran tidak penting bagi siswa, pembelajaran tidak 

relevan dengan kurikulum yang berlaku, dan materi yang 

digunakan tidak autentik dan aktual 

5. Saya merasa tidak terdapat kelemahan pada media atau alat bantu dalam 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran TIK. 

a. Komputer sudah layak pakai, LCD memadai, koneksi internet 

lancar 

b. Komputer layak pakai dan LCD memadai  

c. Komputer layak pakai  

d. Komputer tidak layak pakai, LCD masih terbatas, belum terdapat 

koneksi internet 

6. Saya merasa tidak terdapat kelemahan pada aktivitas laboratorium mata 

pelajaran TIK. 

a. Komputer sudah layak pakai, daya listrik mencukupi, serta ruangan 

cukup luas dan menggunakan air conditioner/AC 

b. Komputer sudah layak pakai, daya listrik mencukupi dan ruangan 

cukup luas 

c. Komputer layak pakai dan daya listrik mencukupi  
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d. Komputer tidak layak pakai, daya listrik tidak mencukupi, serta 

ruangan terlalu sempit dan tidak menggunakan air conditioner/AC 

7. Saya merasa tidak terdapat kelemahan pada aspek bahan ajar  mata 

pelajaran TIK. 

a. Bahan ajar TIK yang digunakan mempertimbangkan kebutuhan 

peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik 

sasaran dan setting/lingkungan sosial, budaya, geografis, tahapan 

perkembangan peserta didik, kemampuan awal, minat, dan latar 

belakang keluarga peserta didik serta bahan ajar tersebut telah 

menjadi sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan secara 

maksimal di sekolah 

b. Pengembangan bahan ajar memperhatikan tuntutan kurikulum serta 

bahan ajar yang ada memiliki peranan penting dalam perencanaan 

dan proses pembelajaran 

c. Pengembangan bahan ajar belum memperhatikan tuntutan 

kurikulum serta bahan ajar yang ada belum memiliki peranan 

penting dalam perencanaan dan proses pembelajaran 

d. Bahan ajar TIK yang digunakan belum mempertimbangkan 

kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan 

karakteristik sasaran dan setting/lingkungan sosial, budaya, 

geografis, tahapan perkembangan peserta didik, kemampuan awal, 

minat, dan latar belakang keluarga peserta didik serta bahan ajar 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


129 
 

 

tersebut belum menjadi sebuah media pembelajaran yang 

seharusnya dapat digunakan secara maksimal di sekolah 

8. Saya merasa tidak terdapat kelemahan pada assesmen (penilaian) mata 

pelajaran TIK.  

a. Penilaiannya mencakup pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

b. Penilaiannya mencakup pada aspek kognitif dan afektif 

c. Penilaiannya belum mencakup pada aspek kognitif dan afektif 

d. Penilaiannya belum mencakup pada aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor 

9. Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa melalui kegiatan MGMP TIK mampu 

mengembangkan kompetensi anda sebagai guru TIK? 

a. Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional 

dan kompetensi kepribadian 

b. Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional 

c. Kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial 

d. Tidak mengembangkan kompetensi apapun, karena pengembangan 

kompetensi guru diperoleh dari diri guru itu sendiri 

10. Yakinkah Bapak/Ibu bahwa kegiatan MGMP telah meningkatkan 

kompetensi pedagogik anda? 

a. Mampu mengelola pembelajaran secara maksimal baik dalam hal 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan 

peserta didik agar mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya 

b. Mampu mengelola pembelajaran secara maksimal baik dalam hal 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar 

c. Hanya mampu mengelola pembelajaran secara maksimal dalam hal 

pemahaman terhadap peserta didik saja 

d. MGMP TIK tidak memberikan peningkatan kompetensi pedagogik 

sama sekali 

11. Yakinkah Bapak/Ibu bahwa penguasaan bahan atau materi TIK anda 

selaku guru TIK sudah baik? 

a. Menguasai bahan atau materi semua kelas 

b. Menguasai bahan atau materi untuk pembelajaran 2 semester 

c. Menguasai bahan atau materi untuk pembelajaran 1 semester 

d. Menguasai bahan atau materi yang akan diajarkan besok 

12. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan Standar Kompetensi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah untuk pelajaran TIK? 

a. Sudah mencakup 3 aspek yakni: Intended Curriculum/dokumen 

tertulis kurikulum pada jenjang yang bersangkutan, Implemented 

Curriculum/kurikulum yang berlangsung di kelas atau tergambar 

dalam kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan 
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Attained Curriculum/kurikulum yang tercermin dalam hasil belajar 

siswa baik bersifat kognitif,  afeksi, maupun psikomotor 

b. Hanya mencakup 2 aspek yakni: Intended Curriculum/dokumen 

tertulis kurikulum pada jenjang yang bersangkutan dan 

Implemented Curriculum/kurikulum yang berlangsung di kelas 

atau tergambar dalam kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan 

oleh guru 

c. Hanya mencakup 1 aspek yakni: Intended Curriculum/dokumen 

tertulis kurikulum pada jenjang yang bersangkutan 

d. Tidak mencakup 3 aspek yakni: Intended Curriculum/dokumen 

tertulis kurikulum pada jenjang yang bersangkutan, Implemented 

Curriculum/kurikulum yang berlangsung di kelas atau tergambar 

dalam kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan 

Attained Curriculum/kurikulum yang tercermin dalam hasil belajar 

siswa baik bersifat kognitif,  afeksi, maupun psikomotor 

13. Yakinkah Bapak/Ibu bahwa semua materi pelajaran TIK pada jenjang 

SMU dapat anda transferkan secara efektif dan efisien? 

a. Seluruh materi pelajaran tepat waktu diajarkan sesuai dengan RPP 

b. Seluruh materi pelajaran disampaikan meskipun kadang-kadang 

tidak sesuai dengan RPP 

c. Ada materi yang belum selesai disampaikan padahal alokasi waktu 

sudah selesai 
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d. Materi disampaikan beberapa bagian saja, mengingat waktu yang 

dibutuhkan untuk praktik lebih besar 

14. Apakah Bapak/Ibu juga menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK 

dengan baik? 

a. Saya menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK yakni: 

Ketersediaan laboratorium komputer, perangkat keras dan lunak, 

jaringan internet dan bahan ajar 

b. Saya menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK yakni: 

Ketersediaan laboratorium komputer, perangkat keras dan lunak 

serta jaringan internet 

c. Saya hanya menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK yakni: 

Ketersediaan laboratorium komputer serta perangkat keras dan 

lunak 

d. Saya tidak menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK yakni: 

Ketersediaan laboratorium komputer, perangkat keras dan lunak, 

jaringan internet dan bahan ajar 

15. Apakah Bapak/Ibu setuju bahwa motivasi yang terdapat dalam diri anda 

dalam mengikuti kegiatan MGMP sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian kualitas pendidikan? 

a. Motivasi diri menimbulkan task value (nilai pekerjaan) dan 

motivasi instrinsik, pencapaian tujuan, manajemen aktifitas 

pengajaran, dan menciptakan berprestasi 
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b. Motivasi diri menimbulkan task value (nilai pekerjaan) dan 

motivasi instrinsik, pencapaian tujuan serta mampu me-manage 

aktifitas pengajaran 

c. Motivasi diri hanya menimbulkan task value (nilai pekerjaan) dan 

motivasi instrinsik saja 

d. Motivasi diri tidak berhubungan dengan timbulnya task value (nilai 

pekerjaan) dan motivasi instrinsik, pencapaian tujuan, manajemen 

aktifitas pengajaran, dan menciptakan berprestasi 

16. Pelajaran TIK sangat erat hubungannya dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi, untuk itu guru–guru dituntut mampu menguasai perkembangan 

tersebut sebagai penunjang mata pelajaran TIK. Sudahkan Bapak/Ibu 

merasa siap? 

a. Mengerti/memakai windows terkini, memiliki buku/bahan ajar 

terbaru, serta menerapkan metode ajar terbaru 

b. Memiliki buku/bahan ajar terbaru dan menerapkan metode ajar 

terbaru 

c. Hanya menerapkan metode ajar terbaru 

d. Tidak perlu menggunakan perkembangan terkini, karena sarana 

prasarana yang telah ada sudah cukup memadai 

17. Setujukah Bapak/Ibu bahwa rendahnya kualitas pendidik TIK salah 

satunya disebabkan oleh faktor guru yang tidak profesional? 

a. Guru tidak menguasai bidang TIK, tidak memahami karakteristik 

peserta didik serta proses pembelajaran yang tidak ideal 
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b. Guru tidak menguasai bidang TIK dan tidak memahami 

karakteristik peserta didik  

c. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik 

d. Guru menguasai bidang TIK, memahami karakteristik peserta didik 

dan proses pembelajaran ideal 

18. Yakinkah Bapak/Ibu bahwa kegiatan MGMP telah meningkatkan 

kompetensi profesional anda? 

a. Mampu dan terampil dalam merencanakan, menyusun, 

melaksanakan serta membuat evaluasi program pembelajaran 

b. Mampu dan terampil dalam merencanakan, menyusun dan 

melaksanakan program pembelajaran 

c. Hanya mampu merencanakan dan menyusun program 

pembelajaran 

d. Tidak mampu merencanakan, menyusun, melaksanakan maupun 

membuat evaluasi program pembelajaran 

19. Saya terlebih dahulu mengumpulkan informasi input siswa yang penting 

sebelum mengikuti MGMP TIK. 

a. Mengumpulkan informasi secara keseluruhan mengenai profil 

siswa, kapasitas belajar, tingkat kemampuan dan prestasi belajar 

b. Mengumpulkan informasi secara keseluruhan mengenai profil 

siswa, kapasitas belajar serta tingkat kemampuan siswa 

c. Mengumpulkan informasi beberapa profil siswa dan kapasitas 

belajarnya saja 
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d. Tidak perlu mengumpulkan profil siswa, kapasitas belajar, tingkat 

kemampuan maupun prestasi belajar, karena MGMP adalah 

tentang kegiatan guru-guru bukan siswa 

20. Saya terlebih dahulu mengumpulkan informasi input yang penting 

mengenai informasi profil guru sebelum mengikuti MGMP TIK. 

a. Mengumpulkan informasi guru-guru secara keseluruhan mengenai 

latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, mismatch, 

sikap terhadap suatu inovasi serta budaya kerja sekolah 

b. Mengumpulkan informasi guru-guru secara keseluruhan mengenai 

latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar serta sikap 

terhadap suatu inovasi 

c. Mengumpulkan informasi beberapa guru mengenai latar belakang 

pendidikan dan pengalaman mengajar saja 

d. Tidak perlu mengumpulkan informasi guru-guru secara 

keseluruhan, karena MGMP tidak menitik beratkan pada hal seperti 

itu 

21.  Sejauh ini apakah disekolah Bapak/Ibu sudah mampu menyediakan dan 

memenuhi kebutuhan peserta didik dalam pengadaan fasilitas belajar 

sesuai dengan standar kompetensi? 

a. Setiap materi disampaikan dengan buku-buku penunjang, media 

pembelajaran baik konvensional maupun modern, alat peraga dan 

penugasan/evaluasi diakhir materi 
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b. Setiap materi disampaikan dengan buku-buku penunjang, media 

pembelajaran baik konvensional maupun modern dan alat peraga  

c. Setiap materi disampaikan dengan buku-buku penunjang  

d. Penyampaian materi tidak disertai dengan: buku-buku penunjang, 

media pembelajaran baik konvensional maupun modern, alat 

peraga dan penugasan/evaluasi diakhir materi 

22. Hasil teknologi salah satunya berupa komputer sangat dibutuhkan dalam 

kelangsungan pelajaran TIK, menurut Bapak/Ibu apakah fasilitas yang ada 

disekolah sudah mampu memenuhi kebutuhan peserta didik? 

a. Satu komputer untuk satu anak/siswa dan semua perangkat dalam 

kondisi layak pakai, menggunakan windows terkini, akses internet, 

tersedia LCD serta ruangan ber-AC 

b. Satu komputer untuk satu anak/siswa dan semua perangkat dalam 

kondisi layak pakai, tersedia LCD serta ruangan ber-AC 

c. Satu komputer untuk satu anak/siswa dan semua perangkat dalam 

kondisi layak pakai, tidak ada LCD dan ruangan tidak ber-AC 

d. Komputer kadang-kadang digunakan secara bersamaan oleh 2 atau 

3 anak/siswa karena kondisi komputer tidak semua layak dipakai, 

tidak ada akses internet, tidak ada LCD dan ruangan tidak ber-AC 
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23. Sejauh ini pelaksanaan operasional MGMP berjalan secara efektif  kearah 

pengembangan professional. 

a. Semua program terlaksana, struktur organisasi tepat, MGMP 

berstandar internasional, menghasilkan peserta yang berprestasi 

dan seluruh stakeholder memperoleh pengetahuan baru 

b. Semua program terlaksana, struktur organisasi tepat, MGMP 

berstandar nasional, menghasilkan peserta yang berprestasi 

c. Program terlaksana dan struktur organisasi tepat 

d. Program tidak terlaksana, struktur organisasi tidak tepat, MGMP 

tidak terstandar, tidak menghasilkan peserta yang berprestasi dan 

stakeholder tidak memperoleh pengetahuan baru 

24. Melalui kegiatan MGMP saya merasa telah mampu berkooperasi dengan 

guru–guru mata pelajaran sejenis (mata pelajaran TIK). 

a. Mampu berbagi informasi dan pengalaman dari hasil 

lokakarya/simposium/diklat/seminar/konferensi, berdiskusi 

mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi, mengenal rekan-

rekan MGMP serta dapat menjalin hubungan meskipun diluar 

program 

b. Mampu berbagi informasi dan pengalaman dari hasil 

lokakarya/simposium/diklat/seminar/konferensi dan berdiskusi 

mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi 

c. Cukup dengan mengenal dan berinteraksi dengan rekan-rekan 

MGMP ketika program berlangsung saja 
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d. Berkooperasi dengan guru-guru mata pelajaran sejenis bisa 

terwujud dengan mengikuti setiap pertemuan, dengan demikian 

nantinya akan saling mengenal satu sama lain 

25. Apakah Bapak/Ibu siap melakukan kegiatan refleksi dan koreksi terhadap 

pembelajaran yang selama ini anda laksanakan setelah mengikuti MGMP? 

a. Kegiatan refleksi dan koreksi dilakukan setiap selesai 

melaksanakan pembelajaran 

b. Kegiatan refleksi dan koreksi dilakukan setelah materi dalam 1 bab 

selesai diajarkan 

c. Kegiatan refleksi dan koreksi dilakukan seperlunya setelah materi 

dalam 1 standar kompetensi selesai di ajarkan 

d. Kegiatan refleksi dan koreksi dilakukan setiap akhir semester 

26. Tugas utama seorang guru dalam pembelajaran TIK adalah memenuhi dan 

mengarahkan pengajaran untuk mencapai pembentukan kompetensi siswa. 

Apakah Bapak/Ibu yakin akan hal ini?   

a. Siswa dapat menggunakan perangkat TIK secara tepat dan optimal, 

mampu memproses informasi dalam kegiatan bekerja, belajar dan 

aktifitas lainnya, mampu berkreasi dan mengembangkan sikap 

inisiatif, serta mampu bereksplorasi mandiri dan mudah 

beradaptasi dengan perkembangan yang baru 

b. Siswa dapat menggunakan perangkat TIK secara tepat dan optimal, 

mampu memproses informasi dalam kegiatan bekerja, belajar dan 
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aktifitas lainnya, mampu berkreasi dan mengembangkan sikap 

inisiatif 

c. Siswa dapat menggunakan perangkat TIK secara tepat dan optimal, 

namun belum mampu memproses informasi dalam kegiatan 

bekerja, belajar dan aktifitas lainnya 

d. Siswa dapat menggunakan perangkat TIK namun belum tepat dan 

optimal 

27. Apakah Bapak/Ibu merasa mendapat kesulitan dalam pengembangan 

model pembelajaran TIK? 

a. Saya dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia), TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi, serta TIK sebagai peluang 

transformasi (pengaturan diri dalam belajar) 

b. Saya dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia) serta TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi 

c. Saya belum bisa mengembangkan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia) serta TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi 
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d. Saya tidak dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia), TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi, serta TIK sebagai peluang 

transformasi (pengaturan diri dalam belajar) 

28. Apakah Bapak/Ibu siap terlibat dalam penulisan makalah tentang TIK? 

a. Saya mampu membuat makalah TIK dalam bahasa Jawa, Indonesia 

dan bahasa Inggris 

b. Saya mampu membuat makalah TIK dalam bahasa Jawa dan 

Indonesia 

c. Saya mampu membuat makalah TIK dalam bahasa Indonesia saja 

d. Saya tidak mampu membuat makalah TIK dalam bahasa Jawa, 

Indonesia dan bahasa Inggris 

29. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penulisan modul 

pembelajaran TIK? 

a. Saya sudah terbiasa menyusun secara sistematis, operasional, dan 

terarah sebuah unit program pembelajaran dalam bentuk modul 

untuk keperluan belajar 

b. Saya mampu menyusun sebuah unit program pembelajaran dalam 

bentuk modul untuk keperluan belajar namun belum sistematis, 

operasional dan terarah 

c. Saya hanya pernah sekali saja menyusun sebuah unit program 

pembelajaran dalam bentuk modul untuk keperluan belajar 
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d. Saya tidak mampu menyusun secara sistematis, operasional, dan 

terarah sebuah unit program pembelajaran dalam bentuk modul 

untuk keperluan belajar 

30. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penyusunan diklat 

Pembelajaran TIK? 

a. Saya bisa menyusun diklat TIK atas dasar dua aspek yakni teori: 

Science Skill Builder; kaitannya dengan KTSP, Perangkat dan 

Pengembangan Perangkatnya. Serta Praktek: melakukan analisis 

tugas terhadap KTSP, pengembangan perangkat, serta ujicoba hasil 

pengembangan dengan melakukan kegiatan peer teaching 

b. Saya belum bisa menyusun diklat TIK atas dasar aspek praktek, 

yakni melakukan analisis tugas terhadap KTSP, pengembangan 

perangkat, serta ujicoba hasil pengembangan dengan melakukan 

kegiatan peer teaching 

c. Saya hanya bisa menyusun diklat TIK atas dasar aspek teori 

Science Skill Builder; kaitannya dengan KTSP, Perangkat dan 

Pengembangan Perangkatnya 

d. Saya belum bisa menyusun diklat TIK kaitannya dengan dua aspek 

yakni teori: Science Skill Builder; kaitannya dengan KTSP, 

Perangkat dan Pengembangan Perangkatnya. Serta Praktek: 

melakukan analisis tugas terhadap KTSP, pengembangan 

perangkat, serta ujicoba hasil pengembangan dengan melakukan 

kegiatan peer teaching 
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31. Apakah Bapak/Ibu telah siap terlibat dalam penulisan buku mata pelajaran 

TIK? 

a. Pembuatan LKS, penulisan buku terbitan dan bahan ajar yang 

dikerjakan sendiri 

b. Pembuatan LKS, penulisan buku terbitan dan bahan ajar, dimana 

pengerjaannya bekerjasama dengan guru lain 

c. Pembuatan LKS dengan bekerja sama dengan guru lainnya 

d. Belum terlibat dalam pembuatan bahan ajar apapun 

32. Apakah Bapak/Ibu telah siap terlibat dalam penulisan karya ilmiah? 

a. Penulisan karya ilmiah tingkat propinsi dan nasional 

b. Penulisan karya ilmiah tingkat kabupaten 

c. Penulisan karya ilmiah antar sekolah 

d. Penulisan karya ilmiah di lingkungan sekolah 

33. Saya merasa mampu mengoperasikan komputer untuk pembelajaran sesuai 

dengan standar kompetensi 

a. Sudah memahami konsep, pengetahuan dan kompetensi dasar 

pengelolaan informasi untuk produktivitas pemecahan masalah, 

eksplorasi dan komunikasi 

b. Sudah memahami konsep, pengetahuan dan kompetensi dasar 

pengelolaan informasi untuk produktivitas pemecahan masalah 

c. Kurang memahami konsep, pengetahuan dan kompetensi dasar 

pengelolaan informasi untuk produktivitas pemecahan masalah 
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d. Belum memahami konsep, pengetahuan dan kompetensi dasar 

pengelolaan informasi untuk produktivitas pemecahan masalah, 

eksplorasi dan komunikasi 

34. Saya merasa mampu menggunakan keterampilan dasar komputer 

a. Mampu menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara 

menggunakan komputer dan mengelola file, pemprosesan kata, 

spreadsheet serta membuat presentasi 

b. Mampu menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara 

menggunakan komputer dan mengelola file serta pemprosesan kata 

c. Hanya mampu menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara 

menggunakan komputer dan mengelola file 

d. Kurang mampu menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara 

menggunakan komputer dan mengelola file, pemprosesan kata, 

spreadsheet serta membuat presentasi 

35. Apakah Bapak/Ibu menguasai ketepatan memilih jenis sarana dan 

prasarana dalam pembelajaran TIK? 

a. Mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, program 

multimedia pembelajaran, buku panduan, bahan ajar serta 

perangkat keras dan lunak 

b. Mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, program 

multimedia pembelajaran serta buku panduan pembelajaran 

c. Belum mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, program 

multimedia pembelajaran serta buku panduan pembelajaran 
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d. Tidak mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, program 

multimedia pembelajaran, buku panduan, bahan ajar serta 

perangkat keras dan lunak 

36. Siapkah Bapak/Ibu pasca mengikuti kegiatan MGMP TIK mengadakan 

inovasi dalam kegiatan pembelajaran? 

a. Inovasi terhadap: manajemen kelas, manajemen pembelajaran 

efektif, model pembelajaran yang variatif, dan pembelajaran 

dengan menggunakan alat-alat peraga praktik program life skill 

b. Inovasi terhadap: manajemen kelas, manajemen pembelajaran 

efektif, dan model pembelajaran yang variatif 

c. Inovasi yang dilaksanakan hanya pada manajemen kelas saja 

d. Belum mengadakan inovasi terhadap: manajemen kelas, 

manajemen pembelajaran efektif, model pembelajaran yang 

variatif, dan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat peraga 

praktik program life skill 

37. Pasca mengikuti program MGMP, kinerja belajar siswa menunjukkan 

peningkatan yang baik. 

a. Siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas, prestasi 

belajar meningkat, tingkat remidial berkurang serta mampu 

mengimplementasikan pelajaran yang diterima dalam kehidupan 

sehari-hari 

b. Siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas, prestasi 

belajar meningkat, dan tingkat remidial berkurang 
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c. Siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

d. Siswa belum tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas, prestasi 

belajar biasa saja, tingkat remidial masih banyak dan kurang 

mampu mengimplementasikan pelajaran yang diterima dalam 

kehidupan sehari-hari 

38. Saya konsisten dalam mengikuti aktivitas MGMP pasca project 

(sustainability). 

a. Mengikuti setiap pertemuan/kegiatan MGMP yang 

diselenggarakan di tingkat sekolah, wilayah kota, kabupaten 

maupun propinsi 

b. Mengikuti setiap pertemuan/kegiatan MGMP yang 

diselenggarakan di tingkat sekolah dan wilayah kota 

c. Cukup mengikuti kegiatan MGMP yang diselenggarakan di 

sekolah saja 

d. Saya tidak perlu mengikuti setiap aktivitas MGMP, kecuali ada 

acara dan kegiatan penting saja 
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KISI – KISI CHECKLIST PENELITIAN 
”EVALUASI TERHADAP PROGRAM MGMP MATA PELAJARAN TIK 

TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN 
2009/2010” 

 

1. MGMP TIK di Kab. Kendal memiliki program jangka pendek dalam 

sebulan.  

2. MGMP TIK di Kab. Kendal memiliki program jangka menengah dalam 

triwulan (tiga bulan). 

3. MGMP TIK Kab. Kendal memiliki program jangka panjang dalam 

setahun.  

4. MGMP TIK Kab. Kendal memprakarsai pembentukan AGMP dan 

menyusun AD/ART MGMP di Wilayah Kabupaten.  

5. MGMP TIK Kab. Kendal memiliki ruangan yang luas dan bersih, 

toilet/kamar kecil yang bersih, kursi dan meja yang layak pakai, LCD, Air 

Conditioner (AC) serta sound system yang memadai.  

6. MGMP TIK Kab. Kendal memiliki struktur organisasi yakni Ketua, 

Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Humas serta Seksi koordinator 

Lapangan (korlap).  

7. MGMP TIK Kab. Kendal mengembangkan silabus dan melakukan 

Analisis Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program 

Semester (Promes), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana Pembelajaran 

(Renpel). 

8. MGMP TIK Kab. Kendal dilaksanakan secara rutin sekali dalam dua 

minggu.  

Lampiran 3 
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9. MGMP TIK Kab. Kendal tidak melaksanakan evaluasi progam sama 

sekali.  

10. MGMP TIK Kab. Kendal memberlakukan reward yakni pujian atau 

hadiah penghargaan bagi anggota yang berprestasi dan punishment yakni 

hukuman atau sanksi bagi  anggota yang melakukan pelanggaran.  

11. MGMP TIK Kab. Kendal dilengkapi dengan Video Conference sehingga 

dapat berinteraksi dengan MGMP Kab. Lainnya.  

12. MGMP TIK Kab. Kendal terbuka dengan saran dan kritik yang 

membangun dari setiap anggota peserta MGMP.  

13. MGMP TIK Kab. Kendal berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP 

Propinsi dan AGMP (Asosiasi Guru Mata Pelajaran) nasional serta 

berkolaborasi dengan MKKS dan sejenisnya secara kooperatif.  

14. MGMP TIK Kab. Kendal melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin 

setiap semester kepada Dinas Pendidikan Kota.  
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CHECK LIST  
”EVALUASI TERHADAP PROGRAM MGMP MATA PELAJARAN TIK 

TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL TAHUN PELAJARAN 
2009/2010” 

 
No Indikator Ada/ 

Ya 
Tidak ada/ 

Tidak 
1 MGMP TIK di Kab. Kendal memiliki program 

jangka pendek dalam sebulan  
√  

2 MGMP TIK di Kab. Kendal memiliki program 
jangka menengah dalam triwulan (tiga bulan) 

√  

3 MGMP TIK Kab. Kendal memiliki program jangka 
panjang dalam setahun 

√  

4 MGMP TIK Kab. Kendal memprakarsai 
pembentukan AGMP dan menyusun AD/ART 
MGMP di Wilayah Kabupaten 

√  

5 MGMP TIK Kab. Kendal memiliki ruangan yang 
luas dan bersih, toilet/kamar kecil yang bersih, kursi 
dan meja yang layak pakai, LCD, Air Conditioner 
(AC) serta sound system yang memadai 

√  

6 MGMP TIK Kab. Kendal memiliki struktur 
organisasi yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, 
Bendahara, Seksi Humas serta Seksi koordinator 
Lapangan (korlap)  

√  

7 MGMP TIK Kab. Kendal mengembangkan silabus 
dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), 
Program Tahunan (Prota), Program Semester 
(Promes), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana 
Pembelajaran (Renpel) 

√  

8 MGMP TIK Kab. Kendal dilaksanakan secara rutin 
sekali dalam dua minggu 

√  

9 MGMP TIK Kab. Kendal tidak melaksanakan 
evaluasi progam sama sekali  

 √ 

10 MGMP TIK Kab. Kendal memberlakukan reward 
yakni pujian atau hadiah penghargaan bagi anggota 
yang berprestasi dan punishment yakni hukuman atau 
sanksi bagi  anggota yang melakukan pelanggaran 

 √ 

11 MGMP TIK Kab. Kendal dilengkapi dengan Video 
Conference sehingga dapat berinteraksi dengan 
MGMP Kab. lainnya 

 √ 

12 MGMP TIK Kab. Kendal terbuka dengan saran dan 
kritik yang membangun dari setiap anggota peserta 
MGMP 

√  

13 MGMP TIK Kab. Kendal berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan MGMP Propinsi dan AGMP (Asosiasi Guru 
Mata Pelajaran) nasional serta berkolaborasi dengan 

 √ 

Lampiran 4 
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MKKS dan sejenisnya secara kooperatif 
14 MGMP TIK Kab. Kendal melaporkan hasil kegiatan 

MGMP secara rutin setiap semester kepada Dinas 
Pendidikan Kota 

√  

Jumlah Skor 10 4 
Jumlah Skor Maksimum                                                                        14 
Prosentasi                                                                                            71,43% 
Kriteria                                                                                            Siap/Tinggi 
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DATA SEKOLAH MENENGAH ATAS/KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA  
DI KABUPATEN KENDAL 

 
1. SMA/SMK Negeri 

No NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru 
L P T L P T 

1 20322151 MAN Kendal Jl.Raya Barat Bugangin PO BOX 18 Negeri 2 10 12 0 0 0 
2 20321974 SMAN 1 Boja Jl.Raya Bebengan 203 D Boja Negeri 0 2 2 0 0 0 
3 20321973 SMAN 1 Cepiring Jl.Gemuh-Sri Agung 57 Cepiring Negeri 23 22 45 2 0 2 
4 20321959 SMAN 1 Kaliwungu Jl.Pangeran Juminah Kaliwungu Negeri 0 2 2 0 0 0 
5 20321907 SMAN 1 Kendal Jl.Sukarno Hatta Negeri 7 13 20 0 0 0 
6 20321853 SMAN 1 Limbangan Jl.Raya Limbangan Negeri 2 1 3 0 0 0 
7 20321839 SMAN 1 Patean Jl.Selo Rowosari Negeri 18 30 48 0 0 0 
8 20321838 SMAN 1 Pegandon Jl.Raya Putat-Pegandon Negeri 30 22 52 0 0 0 
9 20321837 SMAN 1 Rowosari Jl.Bahari Km5 Rowosari Negeri 15 28 43 2 0 2 
10 20321836 SMAN 1 Singorojo Jl.Boja-Singorojo Negeri 0 0 0 0 0 0 
11 20321835 SMAN 1 Sukorejo Jl.Bahari 17 Weleri Negeri 0 3 3 0 0 0 
12 20321834 SMAN 1 Weleri Jl.Bahari 17 Weleri Negeri 0 1 1 0 0 0 
13 20321833 SMAN 2 Kendal Jl.Kelurahan Jetis Negeri 3 1 4 0 0 0 
14 20321832 SMAN 2 Sukorejo Jl.Lingkar Utara Kebumen Negeri 0 1 1 0 0 0 
15 20321831 SMAN Gemuh Jl.Raya Pamriyan Negeri 3 3 6 0 0 0 
16 20359455 SMKN 1 Kendal Jl.Raya Barat Kendal Negeri 0 0 0 0 0 0 
17 20359457 SMKN 2 Kendal Jl.Mangga Utara Raya Barat Negeri 0 0 0 0 0 0 
18 20359458 SMKN 3 Kendal  Jl.Raya Boja Limbangan Negeri 0 0 0 0 0 0 
19 20359459 SMKN 4 Kendal  Jl.Raya Brangsong Negeri 0 0 0 0 0 0 
20 20359460 SMKN 5 Kendal  Jl.Raya Bogosari, Pageruyung, Kendal Negeri 0 0 0 0 0 0 
Total 103 139 242 4 0 4 
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2. SMA/SMK Swasta 

No NPSN Nama Alamat Status Jumlah Siswa Jumlah Guru 
L P T L P T 

1 20322165 MA DARUL AMANAH Jl.Sukorejo Plantungan 
Km.4 Swasta 7 16 23 0 0 0 

2 20331059 MA DARUS SAADAH Ds.Bulak Rowosari Swasta 0 0 0 0 0 0 
3 20354046 MA NU 10 Sukorejo Jl.Kartini Km 0,5 Swasta 5 3 8 0 0 0 
4 20322150 MAS MUHAMMADIYAH 

Weleri Jl.Utama Barat Weleri Swasta 17 21 38 0 0 0 

5 20322148 MAS NU 02 MUALLIMIN Jl.Balai Desa Penaruban 
Weleri Swasta 7 4 11 0 0 0 

6 20322147 MAS NU 03 SUNAN 
KATONG Jl.Sawah Jati Kaliwungu Swasta 82 113 195 0 0 0 

7 20322146 MAS NU 04 AL-MA ARIF 
BOJA Jl.Pemuda 108 Boja Swasta 9 9 18 0 0 0 

8 20322145 MAS NU 05 Gemuh Jl.Puskesmas Pamriyan Swasta 11 0 11 0 0 0 
9 20322144 MAS NU 06 Cepiring Jl.Raya Karangsuno 

Cepiring Swasta 2 1 3 0 0 0 

10 20322143 MAS NU 07 Karang Malang Ds.Karangmalang 
Kangkung Swasta 4 1 5 0 0 0 

11 20322149 MAS NU 08 Pageruyung Jl.Pucakwangi Pageruyung Swasta 1 1 2 0 0 0 
12 20331092 SMA MUH 1 Weleri Jl.Raya 238 Weleri Swasta 0 0 0 0 0 0 
13 20331093 SMA MUH 3 Kaliwungu Jl.Sekopek 130 Kaliwungu Swasta 0 0 0 0 0 0 
14 20321971 SMA MUHAMMADIYAH 2 

Boja Jl.Pramuka Boja Swasta 2 3 5 0 0 0 

15 20321972 SMA MUHAMMADIYAH 4  
Kendal  Jl.Pemuda 75 Kendal Swasta 19 8 27 0 0 0 
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16 20321981 SMA NU 01 AL HIDAYAH  
Kendal  Jl.Habiproyo 1 Kendal Swasta 0 0 0 0 0 0 

17 20321982 SMA NU 02 SUNAN 
ABINAWA Pegandon 

Jl.Raya 75 Pegandon 
Kendal Swasta 6 0 6 0 0 0 

18 20331091 SMA NU 03 MUALIMIN 
Weleri Jl.Balai Desa Penaruban Swasta 5 7 12 25 10 35 

19 20341009 SMA NU 05 Brangsong Jl.Seroja 50 Brangsong Swasta 25 22 47 0 0 0 
20 20331094 SMA NU 4 Kangkung Jl.Kh. Ustman Kadilangu, 

Kangkung Swasta 0 0 0 0 0 0 

21 20321980 SMA PGRI 01  Kendal  Jl.Mangga Raya Purin 
Kendal Swasta 0 2 2 16 33 49 

22 20321979 SMA PGRI 04 Boja Jl.Kauman Selatan Swasta 29 11 40 0 0 0 
23 20321978 SMA PGRI 06 Sukorejo Jl.Raya Sapen 49 Swasta 2 0 2 0 0 0 
24 20321977 SMA PONDOK MODERN 

SELAMAT Jl.Soekarno Hatta Swasta 0 0 0 0 0 0 

25 20331095 SMA RIFA'IYAH Rowosari Jl.Bulak II Aram-aram, 
Bulak Swasta 5 2 7 0 0 0 

26 20321976 SMA THERESIANA Weleri Jl.Tamtama Weleri Swasta 1 0 1 0 0 0 

27 20321975 SMA TRISULA Jl.Waluyo 8 Swasta 0 0 0 0 0 0 
28 20360468 SMK MUHAMMADIYAH 5 

DARUL ARQOM Jl.Tugu Mas Pagersari Swasta 3 1 4 0 0 0 

29 20350702 SMK PERWARI Jl.Waluyo Kabunan 
Kendal RT.19/RW.V Swasta 0 0 0 0 0 0 

30 20350728 SMK PGRI 02 Pegandon Jl.Raya Pegandon RT 
I/RW VIII Swasta 0 3 3 0 0 0 

31 20359453 SMK TI LENTERA Jl.Islamic Centre 
Bugangin Kendal 51314 Swasta 0 0 0 0 0 0 
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32 20359454 SMK YPPM Boja Jl.Raya Bebengan 122 
Boja Swasta 0 0 0 0 0 0 

Total 242 228 470 41 43 84 
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HASIL UJI COBA (TRY OUT) EVALUASI PROGRAM MGMP TIK TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN AJARAN 2009/2010 

No Kode No Item 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 UC-01 3 1 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 
2 UC-02 3 1 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 
3 UC-03 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
4 UC-04 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
5 UC-05 3 1 3 1 3 4 1 1 2 2 2 2 
6 UC-06 2 1 2 3 1 4 2 1 1 4 3 2 
7 UC-07 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 
8 UC-08 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
9 UC-09 3 1 2 2 2 4 2 3 1 2 3 3 
10 UC-10 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 
11 UC-11 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
12 UC-12 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 
13 UC-13 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 
14 UC-14 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
15 UC-15 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 4 
16 UC-16 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 
17 UC-17 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 3 2 
18 UC-18 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 
19 UC-19 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 
20 UC-20 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 

V
al

id
i

ta
s 

 

X 57 35 57 57 61 66 55 53 45 54 57 57 
X2 169 69 171 171 199 238 161 151 127 160 165 171 
XY 5965 3719 5993 5969 6410 6991 5768 5581 4802 5722 5952 5989 
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rxy 0,527 0,596 0,602 0,481 0,509 0,624 0,475 0,543 0,480 0,617 0,724 0,582 
rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
σ2

b 0,328 0,388 0,428 0,428 0,647 1,010 0,488 0,528 1,288 0,710 0,128 0,428 
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HASIL UJI COBA (TRY OUT) EVALUASI PROGRAM MGMP TIK TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN AJARAN 2009/2010 

No  Kode No Item 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 UC-01 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 
2 UC-02 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 
3 UC-03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
4 UC-04 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
5 UC-05 3 1 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 4 2 
6 UC-06 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 3 
7 UC-07 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
8 UC-08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 UC-09 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 

10 UC-10 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 
11 UC-11 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
12 UC-12 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
13 UC-13 3 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 4 4 3 
14 UC-14 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
15 UC-15 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 
16 UC-16 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
17 UC-17 2 3 3 3 3 1 2 1 3 2 3 4 3 2 
18 UC-18 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
19 UC-19 1 2 3 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 
20 UC-20 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

V
al

id
i

ta
s 

SX 60 54 59 53 62 58 57 50 49 54 55 54 56 52 
SX2 188 152 179 157 196 180 171 148 131 156 165 160 166 140 
SXY 6285 5647 6168 5613 6479 6106 5996 5345 5173 5682 5831 5698 5875 5463 
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rxy 0,533 0,489 0,585 0,550 0,682 0,556 0,618 0,593 0,552 0,543 0,651 0,523 0,508 0,705 
rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 
σ2

b 0,400 0,310 0,247 0,828 0,190 0,590 0,428 1,150 0,548 0,510 0,688 0,710 0,460 0,240 
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HASIL UJI COBA (TRY OUT) EVALUASI PROGRAM MGMP TIK TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL  
TAHUN AJARAN 2009/2010 

No kode No Item Y Y2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
1 UC-01 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 101 10201 
2 UC-02 4 3 3 4 1 4 3 3 3 2 2 3 108 11664 
3 UC-03 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 108 11664 
4 UC-04 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 106 11236 
5 UC-05 2 2 1 2 1 2 3 1 2 4 2 3 87 7569 
6 UC-06 3 3 2 3 1 2 2 4 3 2 3 4 95 9025 
7 UC-07 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 110 12100 
8 UC-08 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 111 12321 
9 UC-09 2 2 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 96 9216 

10 UC-10 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 100 10000 
11 UC-11 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 109 11881 
12 UC-12 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 118 13924 
13 UC-13 4 2 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 117 13689 
14 UC-14 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 125 15625 

  
15 UC-15 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 91 8281 
16 UC-16 4 3 2 4 2 2 4 3 4 4 3 3 123 15129 
17 UC-17 3 2 2 3 1 3 3 3 4 3 2 1 89 7921 
18 UC-18 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 69 4761 
19 UC-19 1 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 75 5625 
20 UC-20 2 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 123 15129 

V al ΣX 53 52 53 62 35 56 52 55 54 56 52 54 2061 216961 
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ΣX2 153 140 153 198 69 164 146 165 160 166 140 160       

ΣXY 5586 5450 5592 6478 3719 5856 5484 5831 5698 5875 5463 5707     

rxy 0,519 0,617 0,544 0,546 0,596 0,469 0,564 0,651 0,523 0,508 0,705 0,558 k = 38 

rtabel 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 Ss2
b = 15,878 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid s2
t = 228,748 

σ2
b 0,628 0,240 0,628 0,290 0,388 0,360 0,540 0,688 0,710 0,460 0,240 0,710 r11 = 0,956 
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JAWABAN ANGKET PENELITIAN KESIAPAN GURU DALAM MENGIKUTI PROGRAM MGMP TIK TINGKAT 
SMA  

DI KABUPATEN KENDAL 
 

No Kd Evaluasi Konteks Evaluasi  Input Evaluasi Konteks n N % Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 3 3 3 2 3 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32     

1 
R-
01 3 1 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 87 128 67,97 Siap 

2 
R-
02 3 1 2 3 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 1 4 92 128 71,88 Siap 

3 
R-
03 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 91 128 71,09 Siap 

4 
R-
04 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 89 128 69,53 Siap 

5 
R-
05 3 1 3 1 3 4 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 4 2 2 2 1 2 1 2 72 128 56,25 

Kurang 
Siap 

6 
R-
06 2 1 2 3 1 4 2 1 1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 1 2 77 128 60,16 

Kurang 
Siap 

7 
R-
07 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 94 128 73,44 Siap 

8 
R-
08 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 95 128 74,22 Siap 

9 
R-
09 3 1 2 2 2 4 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 79 128 61,72 

Kurang 
Siap 

10 
R-
10 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 84 128 65,63 Siap 

11 
R-
11 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 92 128 71,88 Siap 

12 
R-
12 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 

10
0 128 78,13 Siap 

13 
R-
13 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 99 128 77,34 Siap 

14 
R-
14 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

10
6 128 82,81 

Sangat 
Siap 

15 
R-
15 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 2 2 3 2 2 2 2 3 77 128 60,16 

Kurang 
Siap 
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16 
R-
16 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 1 2 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 4 2 2 

10
2 128 79,69 Siap 

17 
R-
17 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 1 3 73 128 57,03 

Kurang 
Siap 

18 
R-
18 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 60 128 46,88 

Kurang 
Siap 

19 
R-
19 2 2 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 66 128 51,56 

Kurang 
Siap 

20 
R-
20 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 4 

10
3 128 80,47 Siap 

21 
R-
21 3 1 3 1 3 4 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 1 2 4 2 2 2 1 2 1 2 72 128 56,25 

Kurang 
Siap 

22 
R-
22 2 1 2 3 1 4 2 1 1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 1 2 77 128 60,16 

Kurang 
Siap 

23 
R-
23 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 94 128 73,44 Siap 

24 
R-
24 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 95 128 74,22 Siap 

25 
R-
25 3 1 2 2 2 4 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 79 128 61,72 

Kurang 
Siap 

26 
R-
26 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 84 128 65,63 Siap 

27 
R-
27 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 92 128 71,88 Siap 

28 
R-
28 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 

10
0 128 78,13 Siap 

29 
R-
29 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 99 128 77,34 Siap 

30 
R-
30 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

10
6 128 82,81 

Sangat 
Siap 

n  1255 582 799 2636 
N  1800 840 1200 3840 
%  69,7% 69,3% 66,6% 68,6% 
Kriteria Siap  Siap Siap Siap 
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JAWABAN ANGKET PENELITIAN KEBERHASILAN PROGRAM 
MGMP TIK TINGKAT SMA DI KABUPATEN KENDAL 

 
No Kode Evaluasi   Proses n N % Kriteria 

33 34 35 36 37 38 
1 R-01 2 3 2 2 2 3 14 24 58,33 Rendah 
2 R-02 3 3 3 2 2 3 16 24 66,67 Tinggi 
3 R-03 3 2 3 3 3 3 17 24 70,83 Tinggi 
4 R-04 3 3 2 3 3 3 17 24 70,83 Tinggi 
5 R-05 3 1 2 4 2 3 15 24 62,50 Rendah 
6 R-06 2 4 3 2 3 4 18 24 75,00 Tinggi 
7 R-07 2 3 2 3 3 3 16 24 66,67 Tinggi 
8 R-08 2 3 3 3 3 2 16 24 66,67 Tinggi 
9 R-09 3 3 3 2 3 3 17 24 70,83 Tinggi 
10 R-10 3 3 2 3 2 3 16 24 66,67 Tinggi 
11 R-11 3 3 2 3 3 3 17 24 70,83 Tinggi 
12 R-12 3 3 3 3 3 3 18 24 75,00 Tinggi 
13 R-13 2 3 4 4 3 2 18 24 75,00 Tinggi 
14 R-14 3 3 4 3 3 3 19 24 79,17 Tinggi 
15 R-15 3 3 1 2 2 3 14 24 58,33 Rendah 

16 R-16 4 3 4 4 3 3 21 24 87,50 
Sangat 
Tinggi 

17 R-17 3 3 4 3 2 1 16 24 66,67 Tinggi 

18 R-18 1 1 2 2 2 1 9 24 37,50 
Sangat 
Rendah 

19 R-19 1 1 2 2 2 1 9 24 37,50 
Sangat 
Rendah 

20 R-20 3 4 3 3 3 4 20 24 83,33 
Sangat 
Tinggi 

21 R-21 3 1 2 4 2 3 15 24 62,50 Rendah 
22 R-22 2 4 3 2 3 4 18 24 75,00 Tinggi 
23 R-23 2 3 2 3 3 3 16 24 66,67 Tinggi 
24 R-24 2 3 3 3 3 2 16 24 66,67 Tinggi 
25 R-25 3 3 3 2 3 3 17 24 70,83 Tinggi 
26 R-26 3 3 2 3 2 3 16 24 66,67 Tinggi 
27 R-27 3 3 2 3 3 3 17 24 70,83 Tinggi 
28 R-28 3 3 3 3 3 3 18 24 75,00 Tinggi 
29 R-29 2 3 4 4 3 2 18 24 75,00 Tinggi 
30 R-30 3 3 4 3 3 3 19 24 79,17 Tinggi 
n 493 493 
N 720 720 
% 68,5% 68,5% 

Kriteria Tinggi 
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KETERANGAN DATA HASIL PENELITIAN 
 

A. Variabel Kesiapan Guru-guru dalam mengikuti MGMP 

1) Konteks: 

1. Pertanyaan nomor 1 menanyakan apakah guru-guru mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan  kegiatan MGMP TIK. Dari 

pertanyaan nomor 1 ini diperoleh hasil: 3 orang menyatakan tidak 

ada kesulitan yang berarti selama mengikuti kegiatan MGMP 

(jawaban a), 21 orang menyatakan kegiatan-kegiatan MGMP 

tergolong berat, namun masih bisa diikuti (jawaban b) dan 6 orang 

menyatakan kegiatan terlalu berat dan program kebanyakan harus 

dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (jawaban c)  

2. Pertanyaan nomor 2 menanyakan adakah kendala/problem yang 

dialami oleh guru-guru dalam mengikuti kegiatan MGMP TIK. 

Dari pertanyaan nomor 2 ini diperoleh hasil: 4 orang menyatakan 

menghadapi kendala dalam hal: iklim/cuaca, suasana kerja, dan 

waktu (jawaban b), 16 orang menyatakan mengalami kendala 

dalam hal: iklim/cuaca, suasana kerja, dan waktu (jawaban c) dan 

10 orang menyatakan menghadapi kendala dalam hal: iklim/cuaca, 

suasana kerja, dana, waktu, tenaga dan jarak (jawaban d) 

3. Pertanyaan nomor 3 menanyakan adakah kelemahan pada aspek 

kurikulum/silabi mata pelajaran TIK. Dari pertanyaan nomor 3 ini 

diperoleh hasil: 5 orang menyatakan pengembangan kurikulum 

TIK memperhatikan aspek program studi, apa yang harus 
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dipelajari, siapa yang harus terlibat, kurikulum selalu up to date, 

adanya perencanaan perubahan dan revisi kurikulum, serta evaluasi 

kurikulum yang menyeluruh (jawaban a), 17 orang menyatakan 

pengembangan kurikulum TIK memperhatikan aspek program 

studi, apa yang harus dipelajari, siapa yang harus terlibat, 

pembenahan dan evaluasi kurikulum (jawaban b) dan 8 orang 

menyatakan pengembangan kurikulum TIK belum memperhatikan 

aspek program studi, apa yang harus dipelajari, siapa yang harus 

terlibat, tidak ada pembenahan dan evaluasi kurikulum (jawaban c) 

4. Pertanyaan nomor 4 menanyakan adakah kelemahan pada aspek 

pembelajaran mata pelajaran TIK. Dari pertanyaan nomor 4 ini 

diperoleh hasil: 3 orang menyatakan topik pembelajaran menarik 

minat siswa, materi dalam media pembelajaran penting bagi siswa, 

pembelajaran relevan dengan kurikulum yang berlaku, dan materi 

nya autentik dan aktual (jawaban a), 21 orang menyatakan topik 

pembelajaran menarik minat siswa, materi dalam media 

pembelajaran penting bagi siswa (jawaban b), 4 orang menyatakan 

topik pembelajaran tidak menarik minat siswa, materi dalam media 

pembelajaran tidak penting bagi siswa, pembelajaran tidak relevan 

dengan kurikulum yang berlaku (jawaban c) dan 2 orang 

menyatakan topik pembelajaran tidak menarik minat siswa, materi 

dalam media pembelajaran tidak penting bagi siswa, pembelajaran 
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tidak relevan dengan kurikulum yang berlaku, dan materi yang 

digunakan tidak autentik dan aktual (jawaban d) 

5. Pertanyaan nomor 5 menanyakan adakah kelemahan pada media 

atau alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

TIK. Dari pertanyaan nomor 5 ini diperoleh hasil: 11 orang 

menyatakan komputer sudah layak pakai, LCD memadai, koneksi 

internet lancar (jawaban a), 12 orang menyatakan komputer layak 

pakai dan LCD memadai  (jawaban b), 5 orang menyatakan 

komputer layak pakai (jawaban c) dan 2 orang menyatakan 

komputer tidak layak pakai, LCD masih terbatas, belum terdapat 

koneksi internet (jawaban d) 

6. Pertanyaan nomor 5 menanyakan adakah kelemahan pada aktivitas 

laboratorium mata pelajaran TIK. Dari pertanyaan nomor 6 ini 

diperoleh hasil: 20 orang menyatakan komputer sudah layak pakai, 

daya listrik mencukupi, serta ruangan cukup luas dan 

menggunakan air conditioner/AC (jawaban a), 6 orang 

menyatakan komputer sudah layak pakai, daya listrik mencukupi 

dan ruangan cukup luas (jawaban b), 6 orang menyatakan 

komputer layak pakai dan daya listrik mencukupi (jawaban c) dan 

2 orang menyatakan komputer tidak layak pakai, daya listrik tidak 

mencukupi, serta ruangan terlalu sempit dan tidak menggunakan 

air conditioner/AC (jawaban d) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


165 
 

 

7. Pertanyaan nomor 5 menanyakan adakah kelemahan pada aspek 

bahan ajar  mata pelajaran TIK. Dari pertanyaan nomor 7 ini 

diperoleh hasil: 3 orang menyatakan bahan ajar TIK yang 

digunakan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni 

bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik sasaran dan 

setting/lingkungan sosial, budaya, geografis, tahapan 

perkembangan peserta didik, kemampuan awal, minat, dan latar 

belakang keluarga peserta didik serta bahan ajar tersebut telah 

menjadi sebuah media pembelajaran yang dapat digunakan secara 

maksimal di sekolah (jawaban a), 17 orang menyatakan 

pengembangan bahan ajar memperhatikan tuntutan kurikulum serta 

bahan ajar yang ada memiliki peranan penting dalam perencanaan 

dan proses pembelajaran (jawaban b), 8 orang menyatakan 

pengembangan bahan ajar belum memperhatikan tuntutan 

kurikulum serta bahan ajar yang ada belum memiliki peranan 

penting dalam perencanaan dan proses pembelajaran (jawaban c) 

dan 2 orang menyatakan bahan ajar TIK yang digunakan belum 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik sasaran dan setting/lingkungan 

sosial, budaya, geografis, tahapan perkembangan peserta didik, 

kemampuan awal, minat, dan latar belakang keluarga peserta didik 

serta bahan ajar tersebut belum menjadi sebuah media 
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pembelajaran yang seharusnya dapat digunakan secara maksimal di 

sekolah (jawaban d) 

8. Pertanyaan nomor 8 menanyakan adakah kelemahan pada 

assesmen (penilaian) mata pelajaran TIK. Dari pertanyaan nomor 8 

ini diperoleh hasil: 1 orang menyatakan penilaiannya mencakup 

pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor (jawaban a), 21 orang 

menyatakan penilaiannya mencakup pada aspek kognitif dan 

afektif (jawaban b), 4 orang menyatakan penilaiannya belum 

mencakup pada aspek kognitif dan afektif (jawaban c) dan 4 orang 

menyatakan penilaiannya belum mencakup pada aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor (jawaban d) 

9. Pertanyaan nomor 9 menanyakan apakah Bapak/Ibu setuju bahwa 

melalui kegiatan MGMP TIK mampu mengembangkan kompetensi 

anda sebagai guru TIK. Dari pertanyaan nomor 9 ini diperoleh 

hasil: 10 orang menyatakan kompetensi pedagogik, kompetensi 

sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian 

(jawaban a), 2 orang menyatakan kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional afektif (jawaban b), 

9 orang menyatakan kompetensi pedagogik dan kompetensi sosial 

(jawaban c) dan 9 orang menyatakan tidak mengembangkan 

kompetensi apapun, karena pengembangan kompetensi guru 

diperoleh dari diri guru itu sendiri (jawaban d) 
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10. Pertanyaan nomor 10 menanyakan apakah Bapak/Ibu yakin bahwa 

kegiatan MGMP telah meningkatkan kompetensi pedagogik anda. 

Dari pertanyaan nomor 10 ini diperoleh hasil: 4 orang menyatakan 

mampu mengelola pembelajaran secara maksimal baik dalam hal 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, maupun pengembangan 

peserta didik agar mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya (jawaban a), 15 orang menyatakan mampu mengelola 

pembelajaran secara maksimal baik dalam hal pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar (jawaban b), 9 orang 

menyatakan kompetensi hanya mampu mengelola pembelajaran 

secara maksimal dalam hal pemahaman terhadap peserta didik saja 

(jawaban c) dan 2 orang menyatakan MGMP TIK tidak 

memberikan peningkatan kompetensi pedagogik sama sekali 

(jawaban d) 

11. Pertanyaan nomor 11 menanyakan apakah Bapak/Ibu yakin bahwa 

penguasaan bahan atau materi TIK anda selaku guru TIK sudah 

baik. Dari pertanyaan nomor 11 ini diperoleh hasil: 26 orang 

menyatakan menguasai bahan atau materi untuk pembelajaran 2 

semester (jawaban b) dan 4 orang menyatakan menguasai bahan 

atau materi untuk pembelajaran 1 semester (jawaban c) 
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12. Pertanyaan nomor 12 menanyakan apakah Bapak/Ibu setuju 

dengan Standar Kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

untuk pelajaran TIK. Dari pertanyaan nomor 12 ini diperoleh hasil: 

4 orang menyatakan sudah mencakup 3 aspek yakni: Intended 

Curriculum/dokumen tertulis kurikulum pada jenjang yang 

bersangkutan, Implemented Curriculum/kurikulum yang 

berlangsung di kelas atau tergambar dalam kegiatan belajar-

mengajar yang dilaksanakan oleh guru dan Attained 

Curriculum/kurikulum yang tercermin dalam hasil belajar siswa 

baik bersifat kognitif,  afeksi, maupun psikomotor (jawaban a) 17 

orang menyatakan hanya mencakup 2 aspek yakni: Intended 

Curriculum/dokumen tertulis kurikulum pada jenjang yang 

bersangkutan dan Implemented Curriculum/kurikulum yang 

berlangsung di kelas atau tergambar dalam kegiatan belajar-

mengajar yang dilaksanakan oleh guru (jawaban b) dan 9 orang 

menyatakan hanya mencakup 1 aspek yakni: Intended 

Curriculum/dokumen tertulis kurikulum pada jenjang yang 

bersangkutan (jawaban c) 

13. Pertanyaan nomor 13 menanyakan yakinkah Bapak/Ibu bahwa 

semua materi pelajaran TIK pada jenjang SMU dapat anda 

transferkan secara efektif dan efisien. Dari pertanyaan nomor 13 ini 

diperoleh hasil: 4 orang menyatakan seluruh materi pelajaran tepat 

waktu diajarkan sesuai dengan RPP (jawaban a), 24 orang 
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menyatakan seluruh materi pelajaran disampaikan meskipun 

kadang-kadang tidak sesuai dengan RPP (jawaban b), 1 orang 

menyatakan ada materi yang belum selesai disampaikan padahal 

alokasi waktu sudah selesai (jawaban c) dan 1 orang menyatakan 

materi disampaikan beberapa bagian saja, mengingat waktu yang 

dibutuhkan untuk praktik lebih besar (jawaban d) 

14. Pertanyaan nomor 14 menanyakan apakah Bapak/Ibu juga 

menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK dengan baik. Dari 

pertanyaan nomor 14 ini diperoleh hasil: 23 orang menyatakan 

menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK yakni: 

Ketersediaan laboratorium komputer, perangkat keras dan lunak 

serta jaringan internet (jawaban b), 5 orang menyatakan hanya 

menguasai bahan penunjang pembelajaran TIK yakni: 

Ketersediaan laboratorium komputer serta perangkat keras dan 

lunak (jawaban c) dan 2 orang menyatakan tidak menguasai bahan 

penunjang pembelajaran TIK yakni: Ketersediaan laboratorium 

komputer, perangkat keras dan lunak, jaringan internet dan bahan 

ajar (jawaban d)  

15. Pertanyaan nomor 15 menanyakan apakah Bapak/Ibu setuju bahwa 

motivasi yang terdapat dalam diri anda dalam mengikuti kegiatan 

MGMP sangat berpengaruh terhadap pencapaian kualitas 

pendidikan. Dari pertanyaan nomor 15 ini diperoleh hasil: 1 orang 

menyatakan motivasi diri menimbulkan task value (nilai pekerjaan) 
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dan motivasi instrinsik, pencapaian tujuan, manajemen aktifitas 

pengajaran, dan menciptakan berprestasi (jawaban a), 28 orang 

menyatakan motivasi diri menimbulkan task value (nilai pekerjaan) 

dan motivasi instrinsik, pencapaian tujuan serta mampu me-

manage aktifitas pengajaran (jawaban b) dan 1 orang menyatakan 

motivasi diri tidak berhubungan dengan timbulnya task value (nilai 

pekerjaan) dan motivasi instrinsik, pencapaian tujuan, manajemen 

aktifitas pengajaran, dan menciptakan berprestasi (jawaban d)  

2) Input:  

16. Pertanyaan nomor 16 menanyakan pelajaran TIK sangat erat 

hubungannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi untuk itu 

guru-guru dituntut mampu menguasai sarana tersebut sebagai 

penunjang mata pelajaran TIK, apakah Bapak/Ibu sudah merasa 

siap. Dari pertanyaan nomor 16 ini diperoleh hasil: 5 orang 

menyatakan mengerti/memakai windows terkini, memiliki 

buku/bahan ajar terbaru, serta menerapkan metode ajar terbaru 

(jawaban a), 14 orang menyatakan memiliki buku/bahan ajar 

terbaru dan menerapkan metode ajar terbaru (jawaban b), 7 orang 

menyatakan hanya menerapkan metode ajar terbaru (jawaban c) 

dan 4 orang menyatakan tidak perlu menggunakan perkembangan 

terkini, karena sarana prasarana yang telah ada sudah cukup 

memadai (jawaban d) 
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17. Pertanyaan nomor 17 menanyakan apakah Bapak/Ibu Setuju bahwa 

rendahnya kualitas pendidik TIK salah satunya disebabkan oleh 

faktor guru yang tidak profesional. Dari pertanyaan nomor 17 ini 

diperoleh hasil: 5 orang menyatakan tidak menguasai bidang TIK, 

tidak memahami karakteristik peserta didik serta proses 

pembelajaran yang tidak ideal (jawaban a), 24 orang menyatakan 

tidak menguasai bidang TIK dan tidak memahami karakteristik 

peserta didik (jawaban b) dan 1 orang menyatakan kurang 

memahami karakteristik peserta didik (jawaban c)  

18. Pertanyaan nomor 18 menanyakan apakah Bapak/Ibu Yakin bahwa 

kegiatan MGMP telah meningkatkan kompetensi profesional anda. 

Dari pertanyaan nomor 18 ini diperoleh hasil: 4 orang menyatakan 

mampu dan terampil dalam merencanakan, menyusun, 

melaksanakan serta membuat evaluasi program pembelajaran 

(jawaban a), 22 orang menyatakan mampu dan terampil dalam 

merencanakan, menyusun dan melaksanakan program 

pembelajaran (jawaban b), 2 orang menyatakan hanya mampu 

merencanakan dan menyusun program pembelajaran (jawaban c) 

dan 2 orang menyatakan tidak mampu merencanakan, menyusun, 

melaksanakan maupun membuat evaluasi program pembelajaran 

(jawaban d) 

19. Pertanyaan nomor 19 menanyakan apakah Bapak/ibu terlebih 

dahulu mengumpulkan informasi input yang penting sebelum 
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mengikuti MGMP TIK. Dari pertanyaan nomor 19 ini diperoleh 

hasil: 3 orang menyatakan mengumpulkan informasi secara 

keseluruhan mengenai profil siswa, kapasitas belajar, tingkat 

kemampuan dan prestasi belajar (jawaban a), 20 orang menyatakan 

mengumpulkan informasi secara keseluruhan mengenai profil 

siswa, kapasitas belajar serta tingkat kemampuan siswa (jawaban 

b), 5 orang menyatakan mengumpulkan informasi beberapa profil 

siswa dan kapasitas belajarnya saja (jawaban c) dan 2 orang 

menyatakan tidak perlu mengumpulkan profil siswa, kapasitas 

belajar, tingkat kemampuan maupun prestasi belajar, karena 

MGMP adalah tentang kegiatan guru-guru bukan siswa (jawaban 

d) 

20. Pertanyaan nomor 20 menanyakan apakah Bapak/Ibu terlebih 

dahulu mengumpulkan informasi input yang penting mengenai 

informasi profil guru sebelum mengikuti MGMP TIK. Dari 

pertanyaan nomor 20 ini diperoleh hasil: 5 orang menyatakan 

mengumpulkan informasi guru-guru secara keseluruhan mengenai 

latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar, mismatch, 

sikap terhadap suatu inovasi serta budaya kerja sekolah (jawaban 

a), 13 orang menyatakan mengumpulkan informasi guru-guru 

secara keseluruhan mengenai latar belakang pendidikan dan 

pengalaman mengajar serta sikap terhadap suatu inovasi (jawaban 

b), 7 orang menyatakan mengumpulkan informasi beberapa guru 
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mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar saja 

(jawaban c) dan 5 orang menyatakan tidak perlu mengumpulkan 

informasi guru-guru secara keseluruhan, karena MGMP tidak 

menitik beratkan pada hal seperti itu (jawaban d) 

21. Pertanyaan nomor 21 menanyakan sejauh ini apakah disekolah 

Bapak/Ibu sudah mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan 

peserta didik dalam pengadaan fasilitas belajar sesuai dengan 

standar kompetensi. Dari pertanyaan nomor 21 ini diperoleh hasil: 

2 orang menyatakan setiap materi disampaikan dengan buku-buku 

penunjang, media pembelajaran baik konvensional maupun 

modern, alat peraga dan penugasan/evaluasi diakhir materi 

(jawaban a), 13 orang menyatakan setiap materi disampaikan 

dengan buku-buku penunjang, media pembelajaran baik 

konvensional maupun modern dan alat peraga (jawaban b), 12 

orang menyatakan setiap materi disampaikan dengan buku-buku 

penunjang (jawaban c) dan 3 orang menyatakan penyampaian 

materi tidak disertai dengan: buku-buku penunjang, media 

pembelajaran baik konvensional maupun modern, alat peraga dan 

penugasan/evaluasi diakhir materi (jawaban d) 

22. Pertanyaan nomor 22 menanyakan bahwa hasil teknologi salah 

satunya berupa komputer sangat dibutuhkan dalam kelangsungan 

pelajaran TIK, menurut Bapak/Ibu apakah fasilitas yang ada 

disekolah sudah mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Dari 
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pertanyaan nomor 22 ini diperoleh hasil: 3 orang menyatakan satu 

komputer untuk satu anak/siswa dan semua perangkat dalam 

kondisi layak pakai, menggunakan windows terkini, akses internet, 

tersedia LCD serta ruangan ber-AC (jawaban a), 20 orang 

menyatakan satu komputer untuk satu anak/siswa dan semua 

perangkat dalam kondisi layak pakai, tersedia LCD serta ruangan 

ber-AC (jawaban b), 6 orang menyatakan satu komputer untuk satu 

anak/siswa dan semua perangkat dalam kondisi layak pakai, tidak 

ada LCD dan ruangan tidak ber-AC (jawaban c) dan 1 orang 

menyatakan komputer kadang-kadang digunakan secara bersamaan 

oleh 2 atau 3 anak/siswa karena kondisi komputer tidak semua 

layak dipakai, tidak ada akses internet, tidak ada LCD dan ruangan 

tidak ber-AC (jawaban d) 

3) Proses: 

23. Pertanyaan nomor 23 menanyakan apakah sejauh ini pelaksanaan 

operasional MGMP berjalan secara efektif  kearah pengembangan 

professional. Dari pertanyaan nomor 23 ini diperoleh hasil: 3 orang 

menyatakan semua program terlaksana, struktur organisasi tepat, 

MGMP berstandar internasional, menghasilkan peserta yang 

berprestasi dan seluruh stakeholder memperoleh pengetahuan baru 

(jawaban a), 22 orang menyatakan semua program terlaksana, 

struktur organisasi tepat, MGMP berstandar nasional, 

menghasilkan peserta yang berprestasi (jawaban b), 1 orang 
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menyatakan program terlaksana dan struktur organisasi tepat 

(jawaban c) dan 4 orang menyatakan program tidak terlaksana, 

struktur organisasi tidak tepat, MGMP tidak terstandar, tidak 

menghasilkan peserta yang berprestasi dan stakeholder tidak 

memperoleh pengetahuan baru (jawaban d) 

24. Pertanyaan nomor 24 menanyakan apakah melalui kegiatan 

MGMP Bapak/ibu merasa telah mampu berkooperasi dengan 

guru–guru mata pelajaran sejenis (mata pelajaran TIK). Dari 

pertanyaan nomor 24 ini diperoleh hasil: 6 orang menyatakan 

mampu berbagi informasi dan pengalaman dari hasil 

lokakarya/simposium/diklat/seminar/konferensi, berdiskusi 

mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi, mengenal rekan-

rekan MGMP serta dapat menjalin hubungan meskipun diluar 

program (jawaban a), 11 orang menyatakan mampu berbagi 

informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya/ simposium/ diklat/ 

seminar/ konferensi dan berdiskusi mengenai berbagai 

permasalahan yang dihadapi (jawaban b), 12 orang menyatakan 

cukup dengan mengenal dan berinteraksi dengan rekan-rekan 

MGMP ketika program berlangsung saja (jawaban c) dan 1 orang 

menyatakan berkooperasi dengan guru-guru mata pelajaran sejenis 

bisa terwujud dengan mengikuti setiap pertemuan, dengan 

demikian nantinya akan saling mengenal satu sama lain (jawaban 

d) 
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25. Pertanyaan nomor 25 menanyakan apakah Bapak/Ibu siap 

melakukan kegiatan refleksi dan koreksi terhadap pembelajaran 

yang selama ini anda laksanakan setelah mengikuti MGMP. Dari 

pertanyaan nomor 25 ini diperoleh hasil: 5 orang menyatakan 

kegiatan refleksi dan koreksi dilakukan setiap selesai 

melaksanakan pembelajaran (jawaban a), 16 orang menyatakan 

kegiatan refleksi dan koreksi dilakukan setelah materi dalam 1 bab 

selesai diajarkan (jawaban b) dan 9 orang menyatakan kegiatan 

refleksi dan koreksi dilakukan seperlunya setelah materi dalam 1 

standar kompetensi selesai di ajarkan (jawaban c)  

26. Pertanyaan nomor 26 menanyakan bahwa tugas utama seorang 

guru dalam pembelajaran TIK adalah memenuhi dan mengarahkan 

pengajaran untuk mencapai pembentukan kompetensi siswa. 

Apakah Bapak/Ibu yakin akan hal ini. Dari pertanyaan nomor 26 

ini diperoleh hasil: 20 orang menyatakan siswa dapat 

menggunakan perangkat TIK secara tepat dan optimal, mampu 

memproses informasi dalam kegiatan bekerja, belajar dan aktifitas 

lainnya, mampu berkreasi dan mengembangkan sikap inisiatif 

(jawaban c) dan 10 orang menyatakan siswa dapat menggunakan 

perangkat TIK secara tepat dan optimal, namun belum mampu 

memproses informasi dalam kegiatan bekerja, belajar dan aktifitas 

lainnya (jawaban b)  
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27. Pertanyaan nomor 27 menanyakan apakah Bapak/Ibu merasa 

mendapat kesulitan dalam pengembangan model pembelajaran 

TIK. Dari pertanyaan nomor 27 ini diperoleh hasil: 4 orang 

menyatakan dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia), TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi, serta TIK sebagai peluang 

transformasi (pengaturan diri dalam belajar) (jawaban a), 12 orang 

menyatakan dapat mengembangkan model pembelajaran yang 

mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia) serta TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi (jawaban b), 13 orang 

menyatakan belum bisa mengembangkan model pembelajaran 

yang mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia) serta TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi (jawaban c) dan 1 orang 

menyatakan tidak dapat mengembangkan model pembelajaran 

yang mengintegrasikan TIK sebagai: sumber pengetahuan (materi 

pelajaran), TIK sebagai alat bantu belajar (multimedia), TIK 

sebagai ketrampilan dan kompetensi, serta TIK sebagai peluang 

transformasi (pengaturan diri dalam belajar) (jawaban d) 

28. Pertanyaan nomor 28 menanyakan apakah Bapak/Ibu siap terlibat 

dalam penulisan makalah tentang TIK. Dari pertanyaan nomor 28 
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ini diperoleh hasil: 18 orang menyatakan mampu membuat 

makalah TIK dalam bahasa Jawa dan Indonesia (jawaban b) dan 12 

orang menyatakan mampu membuat makalah TIK dalam bahasa 

Indonesia saja (jawaban c)  

29. Pertanyaan nomor 29 menanyakan apakah Bapak/Ibu mengalami 

kesulitan dalam penulisan modul pembelajaran TIK. Dari 

pertanyaan nomor 29 ini diperoleh hasil: 5 orang menyatakan 

sudah terbiasa menyusun secara sistematis, operasional, dan 

terarah sebuah unit program pembelajaran dalam bentuk modul 

untuk keperluan belajar (jawaban a), 12 orang menyatakan mampu 

menyusun sebuah unit program pembelajaran dalam bentuk modul 

untuk keperluan belajar namun belum sistematis, operasional dan 

terarah (jawaban b), 11 orang menyatakan hanya pernah sekali saja 

menyusun sebuah unit program pembelajaran dalam bentuk modul 

untuk keperluan belajar (jawaban c) dan 2 orang menyatakan tidak 

mampu menyusun secara sistematis, operasional, dan terarah 

sebuah unit program pembelajaran dalam bentuk modul untuk 

keperluan belajar (jawaban d) 

30. Pertanyaan nomor 30 menanyakan apakah Bapak/Ibu mengalami 

kesulitan dalam penyusunan diklat Pembelajaran TIK. Dari 

pertanyaan nomor 30 ini diperoleh hasil: 6 orang menyatakan bisa 

menyusun diklat TIK atas dasar dua aspek yakni teori: Science 

Skill Builder; kaitannya dengan KTSP, Perangkat dan 
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Pengembangan Perangkatnya. Serta Praktek: melakukan analisis 

tugas terhadap KTSP, pengembangan perangkat, serta ujicoba hasil 

pengembangan dengan melakukan kegiatan peer teaching 

(jawaban a), 21 orang menyatakan belum bisa menyusun diklat 

TIK atas dasar aspek praktek, yakni melakukan analisis tugas 

terhadap KTSP, pengembangan perangkat, serta ujicoba hasil 

pengembangan dengan melakukan kegiatan peer teaching 

(jawaban b) dan 3 orang menyatakan bisa menyusun diklat TIK 

atas dasar aspek teori Science Skill Builder; kaitannya dengan 

KTSP, Perangkat dan Pengembangan Perangkatnya (jawaban c)  

31. Pertanyaan nomor 31 menanyakan apakah Bapak/Ibu telah siap 

terlibat dalam penulisan buku mata pelajaran TIK. Dari pertanyaan 

nomor 31 ini diperoleh hasil: 4 orang menyatakan pembuatan LKS, 

penulisan buku terbitan dan bahan ajar, dimana pengerjaannya 

bekerjasama dengan guru lain (jawaban b), 16 orang menyatakan 

pembuatan LKS dengan bekerja sama dengan guru lainnya 

(jawaban c) dan 10 orang menyatakan belum terlibat dalam 

pembuatan bahan ajar apapun (jawaban d)  

32. Pertanyaan nomor 32 menanyakan apakah Bapak/Ibu telah siap 

terlibat dalam penulisan karya ilmiah. Dari pertanyaan nomor 32 

ini diperoleh hasil: 2 orang menyatakan penulisan karya ilmiah 

tingkat propinsi dan nasional (jawaban a), 20 orang menyatakan 
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penulisan karya ilmiah tingkat kabupaten (jawaban b) dan 8 orang 

menyatakan penulisan karya ilmiah antar sekolah (jawaban c)  

B. Variabel Kesiapan Guru-guru dalam mengikuti MGMP 

4) Output: 

33. Pertanyaan nomor 33 menanyakan apakah Bapak/Ibu merasa 

mampu mengoperasikan komputer untuk pembelajaran sesuai 

dengan standar kompetensi. Dari pertanyaan nomor 33 ini 

diperoleh hasil: 1 orang menyatakan sudah memahami konsep, 

pengetahuan dan kompetensi dasar pengelolaan informasi untuk 

produktivitas pemecahan masalah, eksplorasi dan komunikasi 

(jawaban a), 18 orang menyatakan sudah memahami konsep, 

pengetahuan dan kompetensi dasar pengelolaan informasi untuk 

produktivitas pemecahan masalah (jawaban b), 9 orang 

menyatakan kurang memahami konsep, pengetahuan dan 

kompetensi dasar pengelolaan informasi untuk produktivitas 

pemecahan masalah (jawaban c) dan 2 orang menyatakan belum 

memahami konsep, pengetahuan dan kompetensi dasar 

pengelolaan informasi untuk produktivitas pemecahan masalah, 

eksplorasi dan komunikasi (jawaban d) 

34. Pertanyaan nomor 34 menanyakan apakah Bapak/Ibu merasa 

mampu menggunakan keterampilan dasar komputer. Dari 

pertanyaan nomor 34 ini diperoleh hasil: 3 orang menyatakan 

mampu menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara 
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menggunakan komputer dan mengelola file, pemprosesan kata, 

spreadsheet serta membuat presentasi (jawaban a), 22 orang 

menyatakan mampu menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara 

menggunakan komputer dan mengelola file serta pemprosesan kata 

(jawaban b), 1 orang menyatakan hanya mampu menggunakan 

konsep-konsep dasar TIK, cara menggunakan komputer dan 

mengelola file (jawaban c) dan 4 orang menyatakan kurang mampu 

menggunakan konsep-konsep dasar TIK, cara menggunakan 

komputer dan mengelola file, pemprosesan kata, spreadsheet serta 

membuat presentasi (jawaban d) 

35. Pertanyaan nomor 35 menanyakan apakah Bapak/Ibu menguasai 

ketepatan memilih jenis sarana dan prasarana dalam pembelajaran 

TIK. Dari pertanyaan nomor 35 ini diperoleh hasil: 6 orang 

menyatakan mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, 

program multimedia pembelajaran, buku panduan, bahan ajar serta 

perangkat keras dan lunak (jawaban a), 11 orang menyatakan 

mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, program 

multimedia pembelajaran serta buku panduan pembelajaran 

(jawaban b), 12 orang menyatakan belum mampu memilih: media 

pembelajaran yang tepat, program multimedia pembelajaran serta 

buku panduan pembelajaran (jawaban c) dan 1 orang menyatakan 

tidak mampu memilih: media pembelajaran yang tepat, program 
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multimedia pembelajaran, buku panduan, bahan ajar serta 

perangkat keras dan lunak (jawaban d) 

36. Pertanyaan nomor 36 menanyakan apakah Bapak/Ibu siap pasca 

mengikuti kegiatan MGMP TIK mengadakan inovasi dalam 

kegiatan pembelajaran. Dari pertanyaan nomor 36 ini diperoleh 

hasil: 5 orang menyatakan inovasi terhadap: manajemen kelas, 

manajemen pembelajaran efektif, model pembelajaran yang 

variatif, dan pembelajaran dengan menggunakan alat-alat peraga 

praktik program life skill (jawaban a), 16 orang menyatakan 

inovasi terhadap: manajemen kelas, manajemen pembelajaran 

efektif, dan model pembelajaran yang variatif (jawaban b) dan 9 

orang menyatakan novasi yang dilaksanakan hanya pada 

manajemen kelas saja (jawaban c)  

37. Pertanyaan nomor 37 menanyakan apakah pasca mengikuti 

program MGMP, kinerja belajar siswa menunjukkan peningkatan 

yang baik. Dari pertanyaan nomor 37 ini diperoleh hasil: 20 orang 

menyatakan siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas, 

prestasi belajar meningkat, dan tingkat remidial berkurang 

(jawaban b) dan 10 orang menyatakan siswa tertib dalam 

mengikuti pembelajaran di kelas (jawaban c)  

38. Pertanyaan nomor 38 menanyakan apakah Bapak/Ibu konsisten 

dalam mengikuti aktivitas MGMP pasca project (sustainability). 

Dari pertanyaan nomor 38 ini diperoleh hasil: 3 orang menyatakan 
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mengikuti setiap pertemuan/kegiatan MGMP yang diselenggarakan 

di tingkat sekolah, wilayah kota, kabupaten maupun propinsi 

(jawaban a), 20 orang menyatakan mengikuti setiap 

pertemuan/kegiatan MGMP yang diselenggarakan di tingkat 

sekolah dan wilayah kota (jawaban b), 4 orang menyatakan cukup 

mengikuti kegiatan MGMP yang diselenggarakan di sekolah saja 

(jawaban c) dan 3 orang menyatakan tidak perlu mengikuti setiap 

aktivitas MGMP, kecuali ada acara dan kegiatan penting saja 

(jawaban d). 
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