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ABSTRAK 

 

 

Hartanto. 2009. Tingkat Pemahaman Guru pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Di SMA N 4 PurworejoTahun 2008/2009. Skripsi, Jurusan Geografi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Dra 

Erni Suharini M.Si. Dosen Pembimbing II: Rahma Hayati, S.Si. M.Si. 

 

Kata Kunci: Pemahaman, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam KTSP peran guru lebih dominan terutama dalam menjabarkan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis tetapi 

juga dalam pembelajaran nyata di kelas. Guru berperan sebagai fasilitator 

sehingga siswa lebih aktif berperan dalam proses pembelajaran. Guru harus 

terbiasa memberikan peluang yang seluas-luasnya agar siswa dapat belajar lebih 

bermakna dengan memberi respon yang mengaktifkan semua siswa secara positif 

dan edukatif. Masalahnya apakah guru sudah siap untuk itu. Jika guru kurang 

kreatif dalam pengelolaan pembelajaran dengan memberikan metode pengajaran 

yang kurang variatif maka akan menghambat pelaksanaan  Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, sebelum melaksanakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), perlu diketahui kesiapan guru dalam 

memahami dan memaknai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pemahaman 

guru pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA N 4 Purworejo. 

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pemahaman guru pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA N 4 Purworejo.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA N 4 Purworejo 

yang berjumlah 41 guru. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode 

purposive sampling sebanyak 17 sampel. Dengan kriteria guru yang  terdaftar di 

SMA N 4 Purworejo, dan guru yang mengajar mata pelajaran yang diujikan 

nasional pada jurusan IPS. 

Penelitian ini memiliki variabel tunggal, variabel yang dimaksud adalah 

pemahaman guru mengenai pengetahuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

Penelitian ini mengungkap pemahaman guru mengenai pengetahuan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut : konsep dasar KTSP, karakteristik KTSP, standar isi KTSP, SKL dalam 

KTSP, kelebihan KTSP, perbedaan KBK dengan KTSP, silabus dalam KTSP, 

RPP dalam KTSP, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber 

pembelajaran, penilaian kelas, dan program tindak lanjut. Alat pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, metode observasi, 

dan metode wawancara. Metode kuesioner menggunakan skala pengetahuan. Data 

yang diperoleh berupa jawaban responden yang telah dikuantitatifkan, kemudian 

dianalisis secara deskriptif presentase. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase dari skala pengetahuan guru yang 

mengajar mata pelajaran yang diujikan nasional pada jurusan IPS menunjukkan 

konsep dasar KTSP termasuk dalam kategori baik, karakteristik KTSP termasuk 

dalam kategori sangat baik, standar isi KTSP termasuk dalam kategori cukup baik, 



 ix 

SKL dalam KTSP termasuk dalam kategori cukup baik , kelebihan KTSP 

termasuk dalam kategori baik, perbedaan KBK dengan KTSP termasuk dalam 

kategori baik, silabus dalam KTSP termasuk dalam kategori baik, RPP dalam 

KTSP termasuk dalam kategori sangat baik, metode pembelajaran termasuk dalam 

kategori baik, media pembelajaran termasuk dalam kategori cukup baik, sumber 

pembelajaran termasuk dalam kategori cukup baik, penilaian kelas termasuk 

dalam kategori baik, dan program tindak lanjut termasuk dalam kategori baik.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman guru yang mengajar mata pelajaran yang diujikan nasional 

pada jurusan IPS di SMA Negeri 4 Purworejo mengenai pengetahuan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) termasuk dalam kategori baik. 

Memperhatikan hal tersebut, saran yang dapat disumbangkan kepada guru yaitu: 

dengan memiliki pengetahuan yang baik mengenai KTSP, diharapkan dapat 

menjadi modal guru dalam implementasi atau pelaksanaan KTSP itu sendiri 

dalam proses pembelajaran.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara ( Depdiknas, 2003).  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga Negara yang demokratis dan mandiri (Depdiknas, 2003). Sedangkan dalam 

GBHN 1973 dalam Munib (2004 : 26) dikemukakan bahwa pendidikan pada 

hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur 

hidup. 

Sistem pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun 

global. Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah kurikulum. 
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu 

ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi 

dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik (BSNP 2006:3). 

Mengacu pada pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan maka sejak 

tahun 1994 diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum 1994, yang 

didalamnya mencakup seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dalam kurikulum ini, guru berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan 

siswa sebatas menyimak apa yang disampaikan guru. Kurikulum ini telah disusun 

dan ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk dilaksanakan pada 

setiap satuan pendidikan.  

Setelah beberapa tahun diimplementasikan, pemerintah memandang perlu 

dilakukan kajian dan penyempurnaan sesuai antisipasi berbagai perkembangan 

dan perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena 

itu, sejak tahun 2001, Depdiknas melakukan serangkaian kegiatan untuk 

menyempurnakan kurikulum 1994 dan melakukan rintisan (piloting) secara 

terbatas untuk validasi dan mendapatkan masukan empiris (Mulyasa, 2006 : 9). 

Sebagai langkah penyempuranaan tersebut, maka sejak tahun 2004 Pemerintah 

menetapkan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk 

menggantikan kurikulum 1994. KBK menekankan pada perumusan yang jelas dan 

terukur tentang kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan 
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proses pembelajarannya pada jenis, jalur dan jenjang pendidikan tertentu, serta 

memiliki kompetensi yang relevan kebutuhan pasar kerja (Rosyad, 2007 :  64). 

Dalam pelaksanaannya, pemberlakuan KBK ternyata memiliki beberapa 

kekurangan. Yaitu, masih harus berpedoman kepada pusat kurikulum nasional 

yang masih menyeragamkan secara nasional baik itu isi, penentuan kelulusan, 

maupun indikator ketuntasan belajar. Sehingga, dalam pelaksanaannya potensi-

potensi yang ada dalam suatu satuan pendidikan kurang mendapat perhatian, 

padahal secara geografis setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Baik 

itu dalam kualitas sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana 

pendukung pendidikannya. Oleh karena itu, pemerintah menyusun kurikulum 

yang memungkinkan dapat dilaksanakan secara optimal pada setiap satuan 

pendidikan di wilayah Indonesia, sehingga lulusannya dapat siap menghadapai era 

globalisasi. 

Sebagai tindak lanjut dari kekurangan KBK, dikeluarkanlah Undang-

Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menegaskan tentang Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai kurikulum operasional yang disusun 

oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan 

pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus (Mulyasa, 2006 : 8). 
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Fasli dalam Hanafie (2007) berpendapat bahwa pemberlakuan Kurikulum 

2006 tergantung analisis Mendiknas. Namun, kurikulum ini hanya akan 

diterapkan di kelas 1 di semua jenjang. Selain itu, hanya sekolah yang siap, yang 

menerapkan kurikulum baru ini. Kesiapan sekolah ini ditandai dengan 

ketersediaan sarana dan prasarana, pengalaman menerapkan KBK, dan rasio 

murid. Pengalaman menerapkan KBK dapat menjadi bekal suatu sekolah untuk 

menerapkan kurikulum baru ini dan diharapkan tahun 2009, semua sekolah telah 

menerapkan kurikulum ini.  

Adapun kelebihan KTSP menurut Hanafie (2007) adalah mendorong 

terwujudnya otonomi sekolah, mendorong guru, kepala sekolah dan manajemen 

sekolah untuk meningkatkan kretivitasnya dalam penyelenggarakan program-

program pendidikan. KTSP juga memungkinkan setiap sekolah untuk 

mengembangkan mata pelajaran sesuai kebutuhan siswa, memgurangi beban 

belajar siswa dan memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah 

plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan. Sedangkan kekurangan 

KTSP adalah kurangnya SDM, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, 

kurangnya pemahaman mengenai KTSP secara komprehensif (Hanafie, 2007). 

Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) merupakan salah satu 

wujud dari usaha pembaharuan peningkatan mutu pendidikan. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan mengamanatkan setiap satuan pendidikan untuk membuat Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengembangan kurikulum yang akan 
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dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Selain itu, 

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengakomodasi 

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah mulai dilaksanakan 

sejak diberlakukannya otonomi daerah sehingga dengan penyusunan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini memungkinkan penyesuaian program 

pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 

Kesuksesan siswa dalam menghadapi Ujian Akhir Nasional masih 

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu institusi 

pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang KTSP untuk guru pengampu 

mata pelajaran yang diujikan nasional sangat penting untuk menunjang 

keberhasilan tujuan pendidikan itu sendiri. Apalagi jika melihat kegunaan dari 

ujian nasional, seperti disebutkan pada pasal 68 (PP No 19 tahun 2005), yaitu 

sebagai salah satu pertimbangan untuk :  

1. Pemetaan program dan atau satuan pendidikan 

2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 

3. Penentuan peserta didik dari program dan atau satuan pendidikan. 

4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

SMA Negeri 4 Purworejo adalah salah satu sekolah yang telah 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Saat ini sudah 

semua kelas menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Seperti telah diuraikan diatas bahwa guru memiliki peran yang dominan terutama 

dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam 
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program tertulis tetapi juga dalam pembelajaran nyata di kelas. Guru berperan 

sebagai fasilitator sehingga siswa lebih aktif berperan dalam proses belajar. Guru 

harus terbiasa memberikan peluang yang seluas-luasnya agar siswa dapat belajar 

lebih bermakna dengan memberi respon yang mengaktifkan semua siswa secara 

positif dan edukatif.  

Masalahnya apakah guru sudah siap untuk itu. Jika guru kurang kreatif 

dalam pengelolaan pembelajaran dengan memberikan metode pengajaran yang 

kurang variatif maka akan menghambat pelaksanaan  Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, sebelum melaksanakan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), guru perlu mengerti dan memahami Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berdasarkan pada uraian 

diatas maka penulis mengambil judul “TINGKAT PEMAHAMAN GURU 

PADA  KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA N 4 

PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009”. 

 

1.2  Permasalahan 

Bagaimanakah tingkat pemahaman guru pada Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di SMA N 4 Purworejo ? 

 

1.3  Penegasan Istilah 

  Sesuai dengan judul dari permasalahan yang akan diteliti ada istilah yang 

perlu ditegaskan agar tidak terjadi salah penafsiran, guna membatasi 
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permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu diberikan 

penjelasan adalah : 

1.3.1 Guru 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluiasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah (Depdiknas, 2005). 

Guru yang menjadi obyek dalam penelitian ini ialah semua guru yang 

mengajar mata pelajaran di jurusan IPS yang diujikan dalam Ujian Akhir Nasional 

(UAN) di SMA N 4 Purworejo. 

1.3.2 Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 

2003). 

1.3.3 KTSP 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

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

satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, 

kalender pendidikan, dan silabus (BSNP, 2006). 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pemahaman guru pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SMA N 4 

Purworejo.  

 

1.5  Manfaat 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Manfaat  Teoritis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi 

dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran di sekolah. 

Manfaat  Praktis 

1. Dapat memberikan input bagi sekolah terhadap pemahaman guru pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA N 4 Purworejo  

Kabupaten Purworejo Tahun 2008/2009. 

2.  Dapat memberikan pengetahuan bagi guru hal apa yang perlu disiapkan dalam 

menghadapi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA N 4  

Purworejo Kabupaten Purworejo Tahun 2008/2009. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian. 
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1. Bagian awal 

Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi  

Pada bagian ini memuat lima bab yang terdiri dari: 

Bab I  Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, permasalahan, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II  Landasan Teori 

Bagian ini berisi tentang landasan teoritis mengenai guru, kurikulum dan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Bab III Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang metode penentuan obyek penelitian, metode 

pengumpulan data,  analisis instrument, dan teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Simpulan dan Saran-saran 

Bagian ini berisi tentang simpulan dan saran-saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Guru 

2.1.1  Pengertian Guru 

Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai maha resi guru yakni 

para pengajar yang bertugas untuk menggembleng para calon biksu di bhinaya 

panti (tempat pendidikan bagi para biksu) (Suparlan 2006: 9). Dalam bahasa 

Arab, kosa kata guru dikenal dengan al-mu’alimim atau al-ustadz yang bertugas 

memberikan ilmu dalam majelis taklim (dapat memperoleh ilmu). Sehingga guru 

mempunyai pengertian orang yang mempunyai tugas untuk membangun aspek 

spiritualitas manusia. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing , mengarahkan, melatih, dan mengevaluiasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah (Depdiknas, 2005). 

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, 

guru professional adalah orang yang terdidik, dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya (Tamyong dalam Usman (2006 : 

15)). 
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2.1.2  Peran Guru dalam Proses Pembelajaran 

Perkembangan baru terhadap pandangan pembelajaran membawa 

konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena 

proses pembelajaran dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh 

kompetensi guru. Peranan guru dalam proses pembelajaran yaitu : 

1. Guru Sebagai Demonstrator 

Guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang 

akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

2. Guru Sebagai Pengelola Kelas 

Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar yang baik baik adalah yang bersifat menantang dan 

merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman kepuasan dalam 

mencapai tujuan. 

3. Guru Sebagai Mediator dan Fasilitator 

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi 

untuk lebih mengefektifkan proses pembelajaran. 

4. Guru Sebagai Evaluator 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah 

dirumuskan itu tercapai atau belum, keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan 

siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan metode pembelajaran (Usman, 2006 : 9). 
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2.1.3 Guru dalam KTSP 

Guru adalah komponen pokok dalam sistem pendidikan. Oleh sebab itu 

suksesnya pelaksanaan KTSP sangat tergantung pada sikap guru dalam mengajar. 

Kurikulum yang selama ini dibuat dari pusat menyebabkan kreativitas guru 

kurang terpupuk, tetapi dengan KTSP, kreativitas guru bisa berkembang. 

Menggunakan paradigma lama dalam mengajar untuk menghadapi tantangan baru 

dan situasi baru jelas kurang efektif. Agar kualitas pendidikan kita meningkat, 

guru perlu melakukan introspeksi dan mau mengubah paradigma mengajar, cara 

berpikir serta mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan paradigma 

belajar.  

Mulyasa (2006 : 164) menyatakan agar KTSP dapat dikembangkan secara 

efektif, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, guru perlu memiliki hal-

hal berikut: 

1. Menguasai dan memahami kompetensi dasar dan hubungannya dengan 

kompetensi lain dengan baik. 

2. Menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu 

profesi. 

3. Memahami peserta didik, pengalaman, kemampuan dan prestasinya. 

4. Menggunakan metoda yang bervariasi dalam mengajar dan membentuk 

kompetensi peserta didik. 

5. Mengeliminasi bahan-bahan yang kurang penting dan kurang berarti dalam 

kaitannya dengan pembentukan kompetensi 

6. Mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir 
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7. Menyiapkan proses pembelajaran. 

8. Mendorong peserta didik untuk memperoleh hasil yang lebih baik, serta 

9. Menghubungkan pengalaman yang lalu dengan kompetensi yang akan 

dikembangkan. 

 

2.2 Kurikulum 

2.2.1 Pengertian Kurikulum 

Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang 

dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan 

Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata 

pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh 

misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih 

memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang 

kepariwisataan lainnya. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu ( Depdiknas, 2003). 
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2.3  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

2.3.1 Hakikat KTSP 

2.3.1.1 Landasan 

Landasan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan 

3. Standar Isi (SI) 

Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk 

dalam SI adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester 

dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar menengah. Standar Isi  

ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 tahun 2006. 

4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan 

Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006. 

 

2.3.1.1 Karakteristik KTSP 

Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana kinerja 

sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses 
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pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, 

serta sistem penilaian. Berdasarkan uraian tersebut ada beberapa karakteristik 

KTSP yaitu: 

1. Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah dan Satuan Pendidikan 

KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, 

disertai seperangkat tanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai 

dengan kondisi setempat. Melalui otonomi yang luas, sekolah dapat 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan dengan menawarkan partisipasi 

aktif meraka dalam pengambilan keputusan dan tanggungjawab bersama dalam 

pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional, dan profesional. 

2. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua yang tinggi 

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat 

dan orang tua peserta didik yang tinggi. Masyarakat dan orang tua menjalin 

kerjasama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber pada berbagai macam 

kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

3. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional 

Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh 

adanya kepemimpinan sekolah yang Demokratis dan Profesional (Mulyasa, 

2006 : 29). 

2.3.1.2  Pengertian KTSP 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 
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struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, 

dan silabus. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, 

mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan 

kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi 

dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan di SD, SMP, 

SMA, dan SMK, serta Departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang 

agama untuk MI, MTs, MA dan MAK ( Mulyasa, 2006 : 8). 

Lebih lanjut Mulyasa (2006 : 8) menyatakan bahwa KTSP merupakan 

upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena 

mereka banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. 

KTSP merupakan stategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah 

yang efektif, produktif, dan berprestasi. KTSP merupakan salah satu wujud 

reformasi pendidikan dan  paradigma baru pengembangan kurikulum, yang 

memberikan  otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan 

masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah. 

Otonomi diberikan agar setiap satuan pandidikan dan sekolah memiliki 

keleluasaan dalam mengolah sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan 

mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap 

kebutuhan setempat. 

Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar 

sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. Penyempurnaan 

kurikulum menjadi KTSP dilakukakan berdasarkan hasil kajian para pakar 

pendidikan yang tergabung di BSNP dan juga masukan dari masyarakat yang 
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terfokus dalam dua hal : (1) pengurangan beban belajar kurang-lebih 10%, (2) 

Penyederhanaan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Penyempurnaan tersebut 

mencakup sinkronisasi kompetensi untuk setiap mata pelajaran antar jenjang 

pendidikan, beban belajar dan jumlah mata pelajaran serta validitas empirik 

terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar( Mulyasa, 2006 : 10). 

2.3.1.3  Latar Belakang Kebijakan KTSP 

Latar belakang yang mendasari munculnya kebijakan KTSP antara lain: 

1. Kurikulum-kurikulum yang disusun secara nasional ternyata mengalami 

banyak kendala dan dirasakan kurang mampu menyentuh permasalahan dan 

kenyataan yang berada di sekolah dan masyarakat kalangan bawah (grassroot) 

karena apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai 

dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, sekolah masyarakat adan 

peserta didik. Sehingga apa yang ada dalam kurikulum sering tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik di sekolah. 

2. Keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

pendidikan untuk mendekatkan penyusunan kurikulum kepada satuan 

pendidikan yang merupakan centre of teaching – learning process, dengan 

harapan yang disusun dan dirumuskan merupakan pencerminan dari 

permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik, kondisi dan potensi 

setempat. Dengan demikian kurikulum yang disusun dapat diimplementasikan 

secara maksimal. 

3. Keinginan untuk memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk 

berperan serta lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam penyusunan kurikulum. 
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4. Sejalan dengan otonomi daerah di bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih 

banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan 

sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

2.3.2 Prinsip Pengembangan KTSP 

Prinsip pengembangan KTSP menurut  BSNP (2006 : 3) yaitu : 

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya 

2. Beragam dan terpadu 

3. Tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni 

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan 

6. Belajar sepanjang hayat 

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah 

 

2.3.3 Komponen KTSP 

KTSP memiliki enam komponen penting sebagai berikut: 

2.3.3.1  Visi dan misi satuan pendidikan 

Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu 

mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. 

Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kekuatan 
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yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Kedua, 

kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan yaitu latar belakang sosial, 

aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat dan karakteristik lingkungan. 

Kepala sekolah dalam mengembangkan visinya harus mampu menyeleksi secara 

berkelanjutan atas kelompok-kelompok kekuatan tersebut. 

2.3.3.2  Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan 

Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus mampu menyusun 

program peningkatan mutu yang mencakup tujuan, sasaran dan target yang akan 

dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pendidikan 

dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah kejuruan 

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan kejuruannya. 

2.3.3.3  Menyusun kalender pendidikan 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran 

peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan 

tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 

Setiap permulaan tahun pelajaran, sekolah/madrasah menyusun kalender 

pendidikan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran 
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yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif  belajar, waktu 

pembelajaran efektif dan hari libur. Pengaturan waktu belajar di sekolah/madrasah 

mengacu pada Standar Isi dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik 

sekolah/ madrasah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta ketentuan dari 

pemerintah/ pemerintah daerah. 

2.3.3.4  Struktur muatan KTSP 

Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan 

pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan 

kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal 

dan global. 

1. Mata pelajaran 

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan 

pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi. 

2. Muatan lokal 

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata 

pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. 

3. Kegiatan pengembangan diri 

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh 

oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kondisi 

sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh 



21 
 

 

konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dialakukan dalam bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan 

pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan 

sosial, belajar dan pengembangan karier peserta didik.  

4. Pengaturan beban belajar 

Beban belajar ditentukan berdasarkan penggunaan sistem pengelolaan 

program pendidikan yang berlaku di sekolah. Sistem tersebut terdiri dari sistem 

paket dan sistem kredit semester (SKS). Beban belajar dalam sistem paket 

digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/ MI/ SLB, SMP/MTS/ SMPLB baik 

kategori standar maupun mandiri, SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK kategori 

standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh 

SMP/MTS/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK 

kategori standar. 

Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket 

dialokasikan sebagaimana  tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan 

dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara 

keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 

Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur dalam sistem paket SD/ MI/ SLB0%- 40%, SMP/MTS/SMPLB 0%- 

50% dan SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK 0%- 60% dari waktu kegiatan tatap 

muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut 

mempetimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. 
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Alokasi waktu mandiri untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah 

dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu 

jam tatap muka. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur dan 

kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTS/ SMPLB dan SMA/ MA/ 

SMALB/ SMK/ MAK menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai 

berikut: satu SKS pada SMP/MTS terdiri atas 40 menit tatap muka, 20 menit 

kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 

5. Kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan 

Kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan mengacu pada standar penilaian 

yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

6. Pendidikan kecakapan hidup 

Kurikulum untuk SD/ MI/SDLB, SMP/MTS/SMPLB  dan SMA/ MA/ 

SMALB, SMK/ SMAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang 

mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan satu 

kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari 

pendidikan semua mata pelajaran.  

7. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global 

Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan 

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan 

lokal dan global dapat merupakan bagian semua mata pelajaran. 

2.3.3.5  Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 



23 
 

 

materi pokok/pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran 

dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Menurut Santoso (2004 : 3) ada beberapa substansi penting dalam 

pengembangan silabus, yaitu : 

1. Standar Kompetensi 

Merupakan kebulatan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang 

diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran.  Standar kompetensi 

harus mencakup standar isi (content standar ) dan penampilan (performance 

standart). 

2. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal 

yang harus dikuasai dan dapat diperagakan oleh siswa. Kompetensi dasar 

merupakan jabaran dari standar kompetensi. Satu standar kompetensi dijabarkan 

menjadi beberapa (2-6) kompetensi dasar. 

3. Materi Pokok 

Materi pokok merupakan materi yang harus dipelajari oleh siswa ( bukan 

dijabarkan ) sebagai saran pencapaian standar kompetensi. Jenis materi pokok 

yang dipelajari siswa harus meliputi ranah pengetahuan, ketermapilan, dan sikap 

serta dapat berupa fakta, konsep, prinsip dan prosedur. 
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4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran sebagai bentuk atau pola kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, dapat dipilih antara kegiatan tatap muka dan non tatap 

muka (pengalaman belajar). 

Kegiatan tatap muka dimaksudkan sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

dengan mengembangkan bentuk-bentuk interaksi langsung antara guru dengan 

siswa seperti ceramah, diskusi, presentasi, ujian blok, dan lainnya. 

Kegiatan non tatap muka (pengalaman belajar) menunjukan aktivitas belajar yang 

dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan obyek belajar untuk mencapai 

kompetensi dasar. 

5. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu diperhitungkan berdasarkan analisis dan atau penggunaan 

jam pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar. 

6. Sumber, Bahan/alat 

Sumber bahan atau alat adalah semua sumber/ alat yang menunjang 

pencapaian kompetensi dasar. Sumber bahan/ alat yang utama bisa berupa teks, 

buku kurikulum, jurnal, hasil penelitian, terbitan berkala, dokumen Negara, dan 

perelatan untam yang menunjang pembelajaran. 

2.3.3.6  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencakup 1 
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(satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator untuk 1 (satu) kali 

pertemuan atau lebih. 

Menurut Santoso (2004:5), komponen penting dalam sebuah RPP adalah 

sebagai berikut : 

1. Kompetensi dasar, disalin dari KTSP 

2. Indikator pencapaian dipilih dan disalin dari KTSP, disesuaikan dengan waktu 

yang tersedia. 

3. Langkah atau skenario pembelajaran adalah urutan langkah pembelajaran 

mulai dari pendahuluan, inti dan penutup. 

4. Media, alat, dan sumber pembelajaran yang digunakan mengacu pada silabus. 

5. Penilaian, jenis penilaian yang digunakan untukmengukur pencapaian 

kompetensi dasar, mengacu keada silabus. 

6. Remedial atau pengayaan, digunakan untuk merencanakan program remedial 

bagi siswa yang belum mencapai standar minimal dan program pengayaan bagi 

siswa yang kemajuan belajarnya cepat di atas rata-rata. 

 

2.3.4 Persamaan  dan Perbedaan KBK dengan KTSP serta Kelebihan dan 

Kekurangan KBK dengan KTSP 

2.3.4.1  Persamaan KBK dengan KTSP 

1. Kelulusan siswa sama-sama ditentukan oleh ujian nasional. Walaupun dalam 

KTSP kelulusan siswa ditentukan sekolah, tetapi hasil ujian nasional masih 

berpengaruh. 

2. Sama-sama memiliki standar kompetensi lulusan (SKL). 
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3. Siswa sama-sama memiliki peluang mengakses informasi dari berbagai sumber. 

Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan pengetahuan siswa. 

4. Landasan kurikulum masih sama yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 

5. Evaluasi sama-sama melihat aspek kognitif, afektif, dan psikomotor (Hanafie 

2007). 
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2.3.4.2  Perbedaan KBK dengan KTSP 

Tabel 2.1 Perbedaan KTSP dengan KBK 

 

 

No Materi KTSP KBK 

1 Isi 

 

Lebih ramping dan 

penyusunannya berdasar 

satuan pendidikan dan 

memasukan muatan local 

sehingga kurikulum nasional 

operasional 

Masih penyeragaman 

nasional; sehingga isinya 

masih padat dan 

kurikulum nasional tidak 

operasional 

2 Indikator 

 

 

Dibuat sendiri oleh guru 

mata pelajaran 

Masih dibuat oleh  pusat 

kurikulum 

3 Pelaksanaan 

 

Lebih fleksibel karena 

disusun oleh satuan 

pendidikan masing-masing, 

sehingga diharapkan mampu 

mengembangkan potensi 

yang ada di sekolah masing-

masing. 

Masih harus berpedoman 

dari pusat kurikulum 

secara nasional sehingga 

potensi-potensi satuan 

pendidikan kurang 

diperhatikan. 

4 Pengelolaan 

sekolah 

 

Karena pengembangan  

kurikulum disusun  oleh 

satuan pendidikan maka 

sekolah mempunyai 

kesempatan untuk 

mengembangkan visi dan 

misi sekolah. 

Sekolah mempunyai 

kesempatan 

mengembangkan visi dan 

misi sekolah tetapi juga 

harus memperhatikan 

kurikulum dari pusat. 

5 Pembelajaran Menggabungkan guru 

kreatif dan guru yang 

mampu mempengaruhi 

siswa agar dapat 

memberikan umpan balik 

dalam setiap pembelajaran. 

Guru hanya dituntut 

dalam pencapaian 

indikator pembelajaran. 

6 Kelulusan 

 

Kriteria lulusan ditentukan 

oleh ujian nasional dan ujian 

sekolah masing-masing 

Kriteria kelulusan hanya 

ditentukan oleh pusat 

yaitu ujian nasional. 

7 Standar nasional 

 

Standar isi dan standar 

kompetensi lulusan 

Hanya standar isi 

8 Perangkat 

pembelajaran 

 

Hanya dua kolom yaitu 

standar kompetensi dan 

kompetensi dasar 

Masih harus menambah 

materi pokok yang akan 

diajarkan guru. 
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2.3.4.3  Kelebihan KTSP 

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan-

kelebihan masing-masing bergantung kepada situasi dan kondisi saat di mana 

kurikulum tersebut diberlakukan. Menurut hemat penulis KTSP yang 

direncanakan dapat diberlakukan secara menyeluruh di semua sekolah-sekolah di 

Indonesia pada tahun 2009 itu juga memiliki beberapa kelebihan jika dibanding 

dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 2004 atau KBK. Kelebihan-

kelebihan KTSP ini antara lain : 

1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaran pendidikan. 

2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk 

semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-

program pendidikan. 

3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan 

mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptahan siswa.bagi 

kebutuhan siswa. 

4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan 

memberatkan kurang lebih 20%. 

5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk 

mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan (Hanafie 2007). 

 

2.3.4.4  Kelemahan KTSP 

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki 

kelebihan-kelebihan juga memiliki kelemahan-kelamahannya. Sebagai 
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konsekuansi logis dari penerapan KTSP ini setidak-tidaknya terdapat beberapa 

kelemahan-kelamahan dalam KTSP maupun penerapannya, diantaranya adalah: 

1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada 

kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 

2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan 

dari pelaksanaan KTSP.  

3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik 

konsepnya, penyusunannya, maupun praktekya dilapangan. 

4. Penerapan KTSP yang merekomendasi pengurangan jam pelajaran akan 

berdampak berkurangnya pendapatan guru (Hanafie 2007).  

  

2.4  Proses Pembelajaran 

2.4.1 Metode Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran  yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi 

adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Salah satu 

usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan 

metode sebagai salah satu komponen yang ikut amabil bagian bagi keberhasilan 

proses pembelajaran. Menurut Sudjana (1989:76) metode mengajar ialah cara 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran sangat menentukan dan menunjang berhasilnya proses pembelajaran 
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yang diciptakan oleh seorang guru. Oleh karena itu, apabila metode yang 

digunakan tidak tepat memungkinkan pelajaran yang semula mudah bagi siswa 

menjadi silit, sebaliknya metode yang tepat dalam penyampaian materi, maka 

materi yang dirasa sulit bagi siswa dapat menjadi mudah dan menarik. Oleh 

karena itu, pengetahuan tentang metode pembelajaran sangatlah penting bagi guru 

untuk menunjang proses pembelajaran yang baik.  

2.4.2 Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. Sebagai 

salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan 

strategi pembelajaran, sebab media pembelajaran menjadi salah satu komponen 

pendukung strategi pembelajaran disamping komponen waktu dan metode 

mengajar Sugandi (2004: 28-30). 

2.4.3 Sumber Pembelajaran atau Bahan Ajar 

  Bahan ajar adalah seperangkat meteri yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar (Dikdasmen, 2007:152). Bahan ajar memiliki 

peran yang penting dalam pembelajaran. Sumber belajar utama yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran dapat berbentuk teks tertulis seperti buku, 

majalah, brosur, surat kabar, poster, dan informasi lepas, atau berupa lingkungan 

sekitar seperti : lingkungan alam, lingkungan sosial sehari-hari. 

  Menurut Dikdasmen (2007 : 152 ) ada beberapa bentuk bahan ajar yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Bahan cetak, seperti  : hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur. 

2. Audio Visual, seperti : video atau film, VCD. 

3. Audio, seperti : radio, kaset, CD, audio. 

4. Visual, seperti : foto, gambar, model. 

5. Multi Media, seperti : CD interaktif, Computer Based, internet. 

 

2.5  Penilaian Berbasis KTSP 

Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian 

kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan serifikasi, 

brenchmarking, dan penilaian program. 

1. Penilaian kelas 

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian 

akhir. Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil 

belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik 

untuk perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas. 

2. Tes kemampuan dasar 

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, 

mendulis dan berhitung  yang diperlukan  dalam rangka memperbaiki program 

pembelajaran (program remidial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap 

tahun akhir kelas III. 

3. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi 

Pada setiap  akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan 

penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai 
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ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan 

sertifikasi, kinerja hasil dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda 

Tamat Belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir  

jenjang sekolah. 

4. Brenchmarking 

Brenchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja  yang 

sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang 

memuaskan. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta 

didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan usaha dan keuletannya.  

5. Penilaian program 

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan 

Dinas Pendidikan secara kontinyu dan berkesinambungan. Penilaian program 

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan 

masyarakat, dan kemajuan jaman ( Mulyasa, 2006 : 255). 

 

2.6  Ujian Nasional 

2.6.1 Pengertian Ujian Nasional 

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi 

peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 
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2.6.2 Tujuan  

Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi kelulusan secara 

nasioanal pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2.6.3 Kegunaan Ujian Nasional 

Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 

1. Pemetaan mutu satuan dan atau program pendidikan 

2. Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 

3. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan 

4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan. 

2.6.4 Mata Pelajaran yang Diujikan 

Mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional SMA dan MA adalah: 

1. SMA, dan MA program studi IPA meliputi bahasa dan sastra Indonesia atau 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, fisika, kimia, dan biologi 

2. SMA program studi IPS meliputi bahasa dan sastra Indonesia atau bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, dan geografi 

3. SMA dan MA program studi bahasa meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, 

dan bahasa asing lain yang diambil, sejarah budaya (antropologi), dan sastra 

Indonesia dan  

4. SMA program keagamaan meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan 

matemateka, ilmu tafsir, ilmu hadist, ilmu tasawuf, atau ilmu kalam 
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5. SMK meliputi bahsa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan kompetensi 

keahlian kejuruan 

6. SMALB  meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. 

2.6.5 Kriteria Standar Kelulusan Siswa 

Depdiknas 2007 tentang Standar Ujian Nasional telah menentukan standar 

kelulusan siswa dalam hasil Ujian Nasional yaitu apabila siswa 

1. Memiliki nilai rata-rata 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, 

dengan tidak ada nilai di bawah 4,25 dan khusus untuk SMK nilai mata 

pelajaran kompetensi keahlian kejuruan minimum 7,00 dan digunakan untuk 

menghitung rata-rata Ujian Nasional. 

2. Memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran dan nilai pelajaran 

lainnya minimal 6,00 dan khusus untuk SMK nilai mata pelajaran kompetensi 

keahlian kejuruan minimum 7,00 dan digunakan untuk menghitung rata-rata 

Ujian Nasional. 

 

2.7  Kerangka Berfikir 

Kurikulum merupakan aspek penting yang mempengaruhi mutu 

pendidikan. Karim (2002) dalam Joko Susilo (2006: 10) berpendapat dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan perubahan kurikulum 

sehingga mulai cawu 2 tahun ajaran 2001/2002 sudah diperkenalkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi yang merupakan pengembangan kurikulum 1994, dan kini 

diperkenalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang hampir sama 

dengan kurikulum berbasis kompetensi. KTSP merupakan penyempurnaan dari 
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KBK. Istilah kompetensi dalam KTSP juga tetap ada. Kompetensi merupakan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam berpikir 

dan bertindak. Tetapi, jika dalam kurikulum 2004 ada indikator dan materi pokok 

yang sudah ditulis dalam kurikulum tersebut, maka dalam KTSP indikator dan 

materi pokok pelajaran harus dibuat oleh guru sendiri, disesuaikan dengan situasi 

daerah dan minat anak didik. Dalam sistem dan proses pendidikan, guru 

memegang peranan yang sangat penting karena siswa tidak mungkin belajar 

sendiri tanpa bimbingan guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. 

Peranan guru sebagaia fasilitator belajar bertitik tolak  dari tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai. Maka guru berkewajiban mengemban tujuan-tujuan pendidikan 

menjadi rencana-rencana yang operasional. Dalam hal ini guru berperan dalam 

mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana-rencana yang lebih operasional 

seperti: silabus/satuan pelajaran. 

Mengingat pentingnya peran guru dalam implementasi KTSP, maka guru 

harus benar-benar memiliki pengetahuan yang tinggi tentang Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam hal ini, guru SMA N 4 Purworejo merespon 

hal-hal yang berkaitan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan tersebut 

dengan pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga dalam merespon, guru SMA N 

4 Purworejo membutuhkan pemahaman pengetahuan tentang Kurikulum 2006 

(KTSP). Apabila guru memiliki pengetahuan yang baik tentang KTSP, maka 

dapat mempermudah dalam mengembangkan KTSP, sehingga akan memperlancar 

proses pembelajaran dikelas 
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2.7.1 Diagram Alir Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Subyek penelitian inilah yang nantinya akan digeneralisasikan dari penelitian. 

Dengan demikian populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian yang akan 

digeneralisasi dari suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

guru SMA N 4 Purworejo tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 41 guru. 

 

3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto 

2002:109). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara 

purposive sampling. Sampel penelitian berasal dari populasi yang memenuhi 

kriteria tertentu yang sesuai dengan penelitian ini. Kriteria pemilihan sampelnya 

yaitu guru yang mengajar mata pelajaran yang diujikan nasional pada jurusan IPS 

SMA N 4 Purworejo. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 17 guru yang memenuhi kriteria persyaratan untuk menjadi sampel 

akhir penelitian. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian harus mengandung variabel yang jelas sehingga 

memberikan gambaran  data dan informasi apa yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah tersebut.Variabel adalah subyek penelitian/ apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 94). 

Berdasarkan pengertian variabel di atas, maka variabel yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pemahaman guru pada kurikulum tingkat satuan 

pendidikan. Dimana variabel dalam penelitian ini terbagi lagi menjadi sub 

variabel dijabarkan lagi dalam indikator-indikator seperti pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 

Variabel, Subvariabel dan Indikator 

 

Variabel Sub variabel Indikator 

Pemahaman guru pada 

Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan di 

SMA N 4 Purworejo. 

 

 

 

 

1. Pengetahuan 

guru tentang  

KTSP 

 

 

 

 
 

1.1  Konsep dasar KTSP 

1.2  Karakteristik KTSP 

1.3  Standar isi dalam KTSP 

1.4  SKL dalam KTSP 

1.5  Kelebihan KTSP 

1.6  Perbedaan KBK dengan KTSP 

1.7  Silabus dalam KTSP 

1.8  RPP dalam KTSP 

1.9  Metode pembelajaran 

1.10  Media pembelajaran 

1.11  Sumber pemeblajaran 

1.12  Penilaian kelas berbasisi KTSP 

1.13  Program tindak lanjut  
 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data, peneliti 

menggunakan metode sebagai berikut: 
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1. Metode Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2002:128). Dalam penelitian ini metode angket 

digunakan sebagai alat pengumpul data tentang pemahaman guru pada Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan di SMA N 4 Purworejo tahun ajaran 2008/2009. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap 

objek penelitian. Data hasil observasi digunakan untuk memperkuat hasil 

penelitian selain dari data angket. 

3. Metode Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002:132). Metode 

wawancara ini digunakan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui 

kuesioner yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman guru pada KTSP. 

 

3.5 Penyusunan Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini berupa berupa lembar pengamatan dan 

angket yang berupa alat penilaian kemampuan guru. Angket berupa pilihan ganda 

yang sudah disediakan jawabannya. Angket merupakan pertanyaan terbuka 

tentang pemahaman guru pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Dalam penelitian ini sub variabelnya adalah pengetahuan guru tentang KTSP.  
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3.6 Uji Coba Instrumen 

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka instrumen perlu 

diujicobakan terlebih dahulu sebelum dugunakan untuk mengambil data 

penelitian. Untuk mengetahui apakah instrument tersebut benar-benar valid dan 

reliable, maka terlebih dahulu diujicobakan pada guru-guru diluar sampel. Uji 

coba dilakukan disekolah mau diajak bekerja sama dan memberikan ijin untuk 

melaksanakan uji coba instrument. Uji coba instrumen dilakukan diluar populasi, 

yaitu dengan syarat sekolah mempunyai kecenderungan kondisi lingkungan yang 

hampir sama. Selain itu uji coba instrumen dilakukan karena adanya kesamaan 

sifat yaitu : guru tersebut berasal dari jenjang pendidikan yang sama yaitu sarjana 

pendidikan, kurikulum yang digunakan sama yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. 

Dalam membuat uji coba pembuatan instrumen, perlu memperhatikan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Tahap pembuatan uji coba 

Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah : 

a. Mengadakan pembatasan tema tes. Materi yang diujikan adalah mengenai 

pengetahuan tentang KTSP. 

b. Menentukan tipe soal.bentuk soal yang akan digunakan adalah soal pilihan 

ganda dengan tipa butir soalnya dilengkapi dengan lima pilihan jawaban. 

c.  Menentukan jumlah soal. 

d.  Menentukan kisi-kisi soal. 

e.  Penyusunan butir soal. 
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2. Tahap pelaksanaan tes. Soal-soal yang telah dibuat diuji cobakan terlebih 

dahulu kepada guru diluar sampel. 

3. Tahap analisis uji coba soal 

Hasil uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur 

pengetahuan guru tentang KTSP. Suata tes dinyatakan baik sebagai alat ukur hasil 

belajar harus memenuhi persyaratan yaitu : validitas, dan reliabilitas. 

a. Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2002 : 144), suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan yaitu mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat dan mempunyai validitas yang tinggi. Untuk mengetahui 

validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product moment yaitu : 

 

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

 

Keterangan : 

xyr = Koefisien korelasi 

X  = Skor tiap butir soal 

Y  = Skor total yang benar dari tiap subjek 

N  = Jumlah Subjek 

(Arikunto, 2002:146) 
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 Untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi ( r ) pada taraf signifikan 

5 % atau taraf kepercayaan 95%. Karena yang dijadikan ujicoba penelitian ada 17 

responden, maka N= 17, kemudian dapat dilihat pada tabel taraf signifikan 5% 

atau taraf kepercayaan 95% diperoleh rtabel = 0,482. Setelah diketemukan nilai rxy 

masing-masing butir soal maka langkah selanjutnya menentukan apakah soal 

tersebut valid. Soal yang dinyatakan valid jika rxy > rtabel, dalam penelitian ini jika 

rxy > 0,482  lihat pada lampiran 8 halaman. 

Berikut perhitungan validitas pada angket yang diujicobakan: 

Tabel 3.2 

Perhitungan validitas butir soal No.1 

 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 0 10 0 100 0 

2 0 8 0 64 0 

3 1 17 1 289 17 

4 1 16 1 256 16 

5 1 33 1 1089 33 

6 1 34 1 1156 34 

7 0 12 0 144 0 

8 1 37 1 1369 37 

9 0 23 0 529 0 

10 1 33 1 1089 33 

11 0 21 0 441 0 

7 1 34 1 1156 34 

13 1 35 1 1225 35 

14 1 38 1 1444 38 

15 0 20 0 400 0 

16 1 43 1 1849 43 

17 1 43 1 1849 43 

S 11 457 11 14449 363 

                   Sumber : hasil olah data 2008 
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 Dalam penelitian ini soal angket yang diujicobakan sebanyak 30 soal, 

melalui perhitungan dari 30 soal diperoleh 27 soal yang  valid sedangkan 3 soal 

angket tidak memenuhi syarat validitas. Hasil ujicoba angket dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

b. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002 : 154). Dalam penelitian ini, 

digunakan rumus alpha untuk mengukur reliabilitas instrumen, yaitu sebagai 

berikut : 

 r11 = 

1k

k
2

1

2

1
b

 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

2

b  = Jumlah varians butir 

2

1  = Varians total 

       (Arikunto, 2002 : 171) 

Untuk menentukan valid tidaknya suatu instrumen adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi ( r ) pada taraf signifikan 

5 % atau taraf kepercayaan 95%. Karena yang dijadikan ujicoba penelitian ada 17 

responden, maka N= 17, kemudian dapat dilihat pada tabel taraf signifikan 5% 

atau taraf kepercayaan 95% diperoleh rtabel = 0,482. Setalah diketemukan nilai 
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reliabilitas dari masing-masing butir soal maka langkah selanjutnya menentukan 

apakah soal tersebut reliabel. Soal yang dkatakan valid jika rxy > rtabel, dalam 

penelitian ini didapatkan bahwa soal yang reliabel jika nilai r11 > 0,482. Untuk 

mengetahui soal-soal dan perhitungan reliabelitas yang reliabel dapat dilihat 

dalam lampiran 8. 

 

3.6  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalan penelitian ini adalah analisis 

deskripsi presentase. Analisis deskripsi presentase digunakan untuk mengetahui 

pemahaman guru pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Data dari 

hasil responden dianalisis secara deskriptif presentase dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai responden dari masing-masing indikator/ sub variabel. Skor 

maksimal variabel pengetahuan KTSP adalah 1 untuk jawaban benar dan 0 

untuk jawaban salah.  

2. Menabulasi skor lembar observasi yang diperoleh responden 

3. Menghitung presentase dengan rumus : 

%100% x
N

n
 

Keterangan: 

%  = prosentase tingkat pemahaman guru  

N  = jumlah skor maksimum 

n   = jumlah skor yang diperoleh 

(Ali, 1993: 186) 
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Pada analisis data penelitian ini dipergunakan perhitungan kategori 

tingkatan: persentase tertinggi adalah 100% dan terendah adalah 0%  sehingga 

rentangan skor persentasenya adalah 100% - 0% = 100%. Banyaknya kategori 5, 

jadi interval kelas persentasenya 100% : 5 = 20% (panjang kelas). Interval 

tersebut dapat dilihat pada tabel Kriteria Deskriptif Persentase di bawah ini. 

Tabel 3.3 

 Kriteria pemahaman guru pada KTSP. 

 

Kelas Interval Kriteria 

00,00% - 20,00% 

20,01% - 40,00% 

40,01% - 60,00% 

60,01% - 80,00% 

80,01% - 100% 

Sangat kurang baik 

Kurang baik 

Cukup baik 

Baik 

Sangat baik 

             Sumber: Hasil Penelitian 2007 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum SMA N 4 Purworejo 

4.1.1.1 Sejarah Berdiri 

Pada tahun 1985, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Purworejo melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Kemiri bahwa 

pada daerah tersebut akan didirikan Sekolah Menengah Atas dan ada tanggapan 

positif dari masyarakat. Kemudian sekolah ini ditempatkan pada Desa Bedono 

Kluwung Kecamatan Kemiri yang selama ini belum ada Sekolah Menengah Atas 

Negeri, dengan tanah seluas ± 3 Ha. 

SMA Negeri 4 Purworejo telah genap berusia 24 tahun pada tahun 2009 

ini, selama kurun waktu tersebut telah banyak prestasi yang dapat dibanggakan 

baik akademik maupun non akademik, letaknya yang strategis, dipinggir jalan 

besar yang menghubungkan Kecamatan Brunorejo, Kemiri, Kutoarjo, lahan yang 

demikian luas, jumlah calon siswa yang selalu membludak tiap tahun, fasilitas 

sekolah yang selalu ditambah, jumlah tenaga kependidikan maupun administrasi 

yang memadai dan berkualitas, lingkungan yang asri, sejuk nyaman untuk suasana 

proses pembelajaran, meski kualitas siswa yang letaknya di daerah pinggiran 

sedikit lebih rendah dibanding dengan siswa di SMA lain yang letaknya di 

perkotaan,namun justru hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi SMA N 4 
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Purworejo, bisa mengangkat siswa-siswa yang dengan bekal kemampuan 

intelektual yang sedikit terbatas menjadi lulusan-lulusan yang mampu bersaing 

dengan lulusan SMA lain, khususnya di Kabupaten Purworejo. 

4.1.1.2 Letak Geografis 

SMA Negeri 4 Purworejo berlokasi di Desa Bedono Kluwung, Kecamatan 

Kemiri Kabupaten Purworejo, keberadaan SMA Negeri 4 Purworejo ini sangat 

strategis letaknya, karena berada di dekat jalan sehingga mudah dijangkau oleh 

guru, siswa maupun wali murid yang mungkin ada perlu untuk datang ke sekolah. 

Begitu juga letaknya tidak jauh dari tempat tinggal siswa, sehingga memudahkan  

bagi jalannya proses pembelajaran. 

Secara geografis letak SMA N 4 Purworejo dibatasi oleh: 

1) Sebelah barat : Balai Desa Bedono Kluwung, dan perkampungan 

penduduk 

2) Sebelah selatan : Perkampungan penduduk 

3) Sebelah timur : Persawahan penduduk 

4) Sebelah utara : Jl. Kabupaten Kemiri-Brunoerjo 

Lebih lengkap dapat dilihat pada peta lokasi SMA N 4 Purworejo dibawah 

ini : 
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4.1.1.3 Struktur Organisasi 

SMA Negeri 4 Purworejo merupakan lembaga formal yang di dalamnya 

terhimpun berbagai komponen yang membentuk sebuah organisasi. 

Adapun struktur organisasi SMA Negeri 4 Purworejo tahun 2008 yaitu 

sebagai berikut : 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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Keterangan: 

Kepala sekolah  : Wagiman, Drs 

WKS Kurikulum  : Jumingan, S.Pd 

WKS Kesiswaan  : Maryatun, Dra 

WKS Sarana Prasarana : Kasih Budiharto, S.Pd 

WKS Humas   : Agus Broto Wiyono, Drs 

Sekretaris Sekolah  : Pardiyono 

 

4.1.1.4 Keadaan Guru dan Siswa 

1. Keadaan Guru 

Guru SMA Negeri 4 Purworejo tahun 2008 bulan Desember berjumlah 41 

orang terdiri dari 20 guru laki-laki dan 21 guru perempuan. Guru-guru tersebut 

lulusan dari beberapa sekolah yang dapat dilihat pada lampiran 16. Dari 41 guru 

yang menjadi populasi guru yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel 

dalam penelitian adalah 17 sampel yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 4.1 

 Daftar Guru Sampel 

 
No Nama Pendidikan Guru Mata 

Pelajaran 

Status 

Pegawai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Wagiman, Drs 

Suwondo, Drs 

Siti Ngadawiyah 

Siti Yuniati Noer CH, S.Pd 

Maryatun, Dra 

Jumingan, S.Pd 

Mardiyanto, S.Pd 

Kasih Budiharto, S.Pd 

Dyah Candrarini, Dra 

Panuju Sutrisno, S.Pd 

Suharningsih, Dra 

Susanto, S.Pd 

Sukinah, S.Pd 

Harjito, Drs 

Umi Astuti, S.Pd 

Retno Hastuti, S.Sos 

Feriati R, S.Pd 

 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

Matematika 

Matematika 

Bhs. Inggris 

Bhs. Indonesia 

Matematika 

Bhs. Indonesia 

Ekonomi 

Matematika 

Geografi 

Ekonomi 

Ekonomi 

Bhs. Inggris 

Bhs. Inggris 

Ekonomi 

Bhs. Inggris 

Sosiologi 

Bhs. Indonesia 
 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

Sumber: data sekolah, 2008 

 

2.  Keadaan Siswa 

Adapun siswa SMA Negeri 4 Purworejo tahun 2008 berjumlah 566 siswa, 

terdiri dari 206 siswa laki-laki dan 360 siswa perempuan, yang dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.2   

Keadaan Siswa SMA N 4 Purworejo Tahun 2008 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

9 

13 

12 

13 

12 

31 

22 

22 

23 

22 

40 

35 

34 

36 

34 

 59 120 179 

6 

7 

8 

9 

10 

XI BHS 

XI IPA1 

XI IPS 1 

XI IPS2 

XI IPS3 

6 

17 

16 

16 

14 

31 

21 

24 

22 

25 

37 

38 

40 

38 

39 

 69 123 192 

11 

12 

13 

14 

15 

XII BHS 

XII IPA1 

XII IPA2 

XII IPS1 

XII IPS3 

13 

17 

16 

17 

15 

20 

20 

26 

25 

26 

33 

37 

42 

42 

41 

Jumlah 78 117 195 

206 360 566 

Sumber: data sekolah, 2008 

 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu  

pemahaman guru pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Gambaran dari variabel tersebut dapat diketahui dari hasil analisis 

deskriptif  prosentase sebagai berikut : 
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4.2.1 Analisis Data Pemahaman Guru SMA Negeri 4 Purworejo pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

Gambaran tentang  pemahaman  guru SMA Negeri 4 Purworejo pada KTSP 

berdasarkan pengetahuan, jawaban angket dari masing-masing responden 

diperoleh hasil seperti terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3  

 Jawaban Responden Tentang  Pemahaman Guru SMA Negeri 4 Purworejo pada 

KTSP 

 

No Indikator 

Skor 

maksi

mum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 34 23 67,47% Baik 

2 Karateristik KTSP 51 45 88,23% Sangat baik 

3 Standar isi KTSP 34 25 49,00% Cukup baik 

4 SKL dalam KTSP 51 30 58,82% Cukup baik 

5 Kelebihan KTSP 17 12 70,58% Baik 
6 Perbedaan KBK dengan KTSP 34 21 61,76% Baik 
7 Silabus 34 23 67,64% Baik 
8 RPP 51 45 88,23% Sangat baik 

9 Metode Pembelajaran 34 25 73,53% Baik 

10 Media Pembelajaran 17 8 47,00% Cukup baik 

11 Sumber Pembelajaran 34 20 58,82% Cukup baik 

12 Penilaian Kelas 34 22 64,70% Baik 
13 Program Tindak Lanjut 34 26 76,50% Baik 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2008 

Gambaran mengenai pengetahuan guru mengenai  KTSP dapat dilihat 

pada tiap indikator sebagai berikut :   

1. Konsep dasar KTSP 

Untuk mengetahui pengetahuan guru tentang konsep dasar KTSP dapat 

dilihat pada soal angket nomor 1 dan 2. Dari hasil analisis data dengan 

menggunakan rumus deskriptif prosentase dapat diperoleh hasil seperti terdapat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.4 

Konsep Dasar KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

1 2 17 34 23 67,47 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Dari tabel tersebut dapat  diketahui hasil prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang konsep dasar KTSP sebesar 67,47 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik.  

2. Karakteristik KTSP 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang karakteristik KTSP terdapat 

pada soal nomor 3, 4 dan 5,  dari hasil analisis data dengan rumus deskriptif 

prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Karakteristik KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

2 3 17 51 45 88,23 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP sebesar 88,23 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria sangat baik. 

3. Standar isi dalam KTSP 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang standar isi dalam KTSP 

terdapat pada soal nomor  6 dan 7, dari hasil analisis data dengan rumus deskriptif 

prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 

 



55 
 

 
 

Tabel 4.6 

Standar isi dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

3 2 17 34 25 49,00 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP sebesar 49,00 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria cukup baik. 

4. SKL dalam KTSP 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang SKL dalam KTSP terdapat 

pada soal nomor 8, 9 dan 10, dari hasil analisis data dengan rumus deskriptif 

prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

SKL dalam  KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

4 3 17 51 30 58,82 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan guru tentang SKL dalam KTSP sebesar 58,82 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria cukup baik. 

5. Kelebihan KTSP 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang kelebihan KTSP terdapat pada 

soal nomor 11, dari hasil analisis data dengan rumus deskriptif prosentase 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 

Kelebihan KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

5 1 17 17 12 70,58 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan guru tentang kelebihan KTSP sebesar 70,58 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria baik. 

6. Perbedaan KBK dengan KTSP 

Angket mengenai pengetahuan guru tentang perbedaan KBK dengan KTSP 

terdapat pada soal nomor 12 dan 13, dari hasil analisis data dengan rumus 

deskriptif prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Perbedaan KBK dengan KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

6 2 17 34 21 61,76 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai perbedaan KBK dengan KTSP sebesar 61,76 %, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria baik. 

7. Silabus 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang silabus dalam KTSP terdapat 

pada soal nomor 14 dan 15, dari hasil analisis data dengan rumus deskriptif 

prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 

Silabus dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

7 2 17 34 23 67,64 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai silabus dalam KTSP sebesar 67,64 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria baik. 

8. RPP 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang RPP dalam KTSP terdapat 

pada soal nomor 16, 17 dan 18, dari hasil analisis data dengan rumus deskriptif 

prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

RPP dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

8 3 17 51 45 88,23 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai RPP dalam KTSP sebesar 88,23 %, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria sangat baik. 

9. Metode pembelajaran 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang metode pembelajaran dalam 

KTSP terdapat pada soal nomor 19 dan 20, dari hasil analisis data dengan rumus 

deskriptif prosentase diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 

Metode pembelajaran dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

9 2 17 34 25 73,53 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP sebesar 73,53 %, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria baik. 

10. Media pembelajaran 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang media pembelajaran dalam 

KTSP terdapat pada soal nomor 21, dari hasil analisis data dengan rumus 

deskriptif prosentase diperoleh hasil sebagai berikut  

Tabel 4.13 

Media pembelajaran dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

10 1 17 17 8 47,00 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP sebesar 47,00 %, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

11. Sumber pembelajaran 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang sumber pembelajaran dalam 

KTSP terdapat pada soal nomor 22, dan 23,  dari hasil analisis data dengan rumus 

deskriptif prosentase diperoleh hasil sebagai berikut  
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Tabel 4.14 

Sumber pembelajaran dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

11 2 17 34 20 58,82 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP sebesar 58,82 %, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

12. Penilaian kelas 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang penilaian kelas dalam KTSP 

terdapat pada soal nomor 24 dan 25,  dari hasil analisis data dengan rumus 

deskriptif prosentase diperoleh hasil sebagai berikut  

Tabel 4.15 

Penilaian kelas dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

12 2 17 34 22 64,70 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP sebesar 64,70 %, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria baik. 

13. Program tindak lanjut 

Angket mengenai pengetahuan guru  tentang program tindak lanjut dalam 

KTSP terdapat pada soal nomor 26 dan 27,  dari hasil analisis data dengan rumus 

deskriptif prosentase diperoleh hasil sebagai berikut  
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Tabel 4.16 

Program tindak lanjut dalam KTSP 

 

No Jml soal Jml 

respd. 

Skor maksimal 

(N) 

Skor yang 

diperoleh (n) 

% 

13 2 17 34 26 76,50 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasar pada tabel tersebut diatas, dapat diketahui  hasil prosentase 

pengetahuan  guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP sebesar 76,50 %, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase termasuk dalam kriteria baik. 

 

4.2.2 Pemahaman Guru Pada Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui tingkat 

pemahaman guru pada KTSP di SMAN 4 Purworejo berdasarkan  beberapa 

indikator yang menyangkut pengetahuan tentang KTSP dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4.17  

Prosentase Tingkat Pemahaman Guru dilihat dari Tiap Indikator 

 

No Indikator % skor 

MTK Bhs. 

Indo 

Bhs. 

Inggris 

Ekono

mi 

Geografi Sosiolo

gi 

1 Konsep Dasar 

KTSP 

62,50 50,00 62,50 87,50 50,00 100,00 

2 Karateristik KTSP 91,67 77,78 83,33 100,00 100,00 66,67 

3 Standar isi KTSP 75,00 83,33 87,50 62,50 100,00 50,00 

4 SKL dalam KTSP 41.67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 

5 Kelebihan KTSP 75,00 66,67 75,00 75,00 100,00 100,00 

6 Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

75,00 66,67 75,00 50,00 50,00 50,00 

7 Silabus 87,50 66,67 50,00 62,50 100,00 100,00 

8 RPP 100,00 66,67 75,00 100 100,00 100,00 

9 Metode 

Pembelajaran 

75,00 66,67 75,00 62,50 100,00 100,00 

10 Media 

Pembelajaran 

50,00 33,33 50,00 50,00 100,00 100,00 

11 Sumber 

Pembelajaran 

62,50 50,00 62,50 50,00 100,00 50,00 

12 Penilaian Kelas 75,00 33,33 75,00 75,00 100,00 100,00 

13 Program Tindak 

Lanjut 

62,50 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 

Jumlah 566,67 

 

200,00 575,00 550,00 1100,00 950,00 

Rata-rata 70,83 66,67 71,87 68,75 91,67 86,36 

Sumber: data diolah 

Dari Tabel dapat dilihat bahwa hampir semua guru mempunyai tingkat 

pemahaman yang baik mengenai pengetahuan KTSP. Terutama untuk  guru 

Geografi yang memiliki nilai rata-rata prosentase tertinggi sebesar 91,67% dengan 

kriteria sangat baik, yang diikuti oleh guru Sosiologi dengan nilai rata-rata 

prosentase sebesar  86,36 % dan berada pada kriteria sangat baik. Kemudian 

untuk guru mata pelajaran Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, dan Bahasa 

Indonesia, dengan nilai rata-rata prosentase 71,87%, 70,83%, 68,75%, 66,67%, 

yang masuk pada kriteria baik. 
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Melihat kondisi diatas, guru geografi memiliki prosentase tertinggi dalam 

pengetahuan KTSP termasuk dalam kategori sangat baik. Disamping pengetahuan 

yang tinggi tentang KTSP, hal ini juga dapat disebabkan karena guru geografi 

sudah mengetahui tujuan dari penelitian ini. Disamping itu, perolehan prosentase 

guru geografi dan guru sosiologi yang tinggi tentang pengetahuan KTSP dapat 

disebabkan karena jumlah guru hanya satu, sehingga dalam pelaksanaanya tidak 

tergantung dengan guru-guru lain dan bekerja mandiri. Sedangkan untuk guru 

mata pelajaran Matematika, Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, dan ekonomi jumlah 

guru lebih dari 1, sehingga nilai prosentase diperoleh dari nilai rata-rata tiap guru. 

 

4.3 Pembahasan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai pengembangan 

dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), memungkinkan setiap satuan 

pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan 

pendidikan yang bersangkutan. KTSP juga memungkinkan setiap sekolah untuk 

mengembangkan mata pelajaran sesuai kebutuhan siswa, mengurangi beban 

belajar siswa dan memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah 

plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan (Hanafie 2007). 

 Demi keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu guru yang berkualitas,  

yaitu guru yang benar-benar memahami mengenai isi dan tujuan KTSP, serta 

mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. 
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Sehingga guru sebagai pelaksana pembelajaran sesuai dengan isi dari KTSP, agar 

tercapai tujuan dari KTSP itu sendiri. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat kita lihat bahwa guru yang mengajar 

mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Nasional (UAN) di SMA Negeri 

4 Purworejo memiliki pengetahuan yang baik dan sangat baik. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa guru-guru tersebut benar-benar memahami isi dan tujuan 

KTSP. Sehingga dari hasil tersebut dapat kita asumsikan bahwa tercapainya 

tujuan KTSP pada satuan pendidikan SMA Negeri 4 Purworejo akan terwujud. 

Berdasarkan hasil analisis pemahaman guru pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA Negeri 4 Purworejo dapat diketahui  sebagai 

berikut : 

1. Konsep dasar KTSP 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang konsep dasar KTSP sebesar 67,47%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik. 

Melihat kondisi diatas menunjukkan bahwa guru SMA Negeri 4 

Purworejo memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai konsep dasar KTSP. 

Pemahaman yang baik  akan menjadi dasar bagi para guru untuk mengembangkan 

metode pembelajaran yang akan terangkum dalam silabus dan RPP. 

2. Karakteristik KTSP 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang karakteristik KTSP sebesar 88,23%, setelah 
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dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria sangat  

baik. 

Pemahaman yang baik mengenai karakterisik KTSP menjadikan guru 

dapat lebih mengetahui bagaimana kinerja sekolah dan satuan pendidikan agar 

dapat mengoptimalkan kinerja,  proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, 

profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Dengan kategori 

sangat baik, menunjukkan bahwa guru-guru di SMA Negeri 4 Purworejo memiliki 

pemahaman yang baik mengenai karakteristik KTSP. Sehingga, dapat dikatakan 

bahwa guru-guru tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai kinerja dan 

profesionalismenya sebagai tenaga kependidikan, dan merupakan indikasi adanya 

pemahaman yang baik mengenai tugas dan tanggung jawabnya. 

3. Standar isi KTSP 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang standar isi KTSP sebesar 49,00%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

Dengan memahami dan memaknai Standar Isi, maka guru diharapkan 

dapat mengetahui komponen-komponen yang yang terdapat dalam Standar Isi 

yaitu : kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan kalender 

pendidikan. Dengan kategori cukup baik, maka guru-guru SMA N 4 Purworejo 

menunjukan bahwa telah memahai dan memaknai Standar Isi tersebut dan 

diharapkan dapat menunjang pembelajaran sesuai dengan KTSP. 
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4. SKL dalam KTSP 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang SKL dalam KTSP sebesar 58,82%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria cukup 

baik. 

Menurut Mulyasa (2004 : 2006:91) salah satu fungsi SKL adalah pedoman 

penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi 

untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dengan kategori cukup baik dalam pemahaman tentang Standar 

Kompetensi Lulusan, maka guru-guru SMA N 4 Purworejo menunjukan telah 

cukup mampu memahami dan menjabarkan Standar Kompertensi Lulusan ( SKL ) 

dengan baik. 

5. Kelebihan KTSP 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang kelebihan KTSP sebesar 70,58%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik. 

Dengan kategori baik dalam pemahaman tentang kelebihan KTSP  

menunjukan bahwa guru-guru SMA N 4 Purworejo telah dapat 

mengaplikasikannya dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan metode yang 

diterapkan agar dapat memaksimalkan kelebihan KTSP tersebut. 
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6. Perbedaan KTSP dengan KBK 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang perbedaan  KTSP dengan KBK sebesar 61,76%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik. 

Hal ini didukung pernyataan dari Bapak Jumingan : 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan pengembangan dari 

kurikulum 2004 (KBK) yang dikemas secara ringkas, namun dapat dikembangkan  

sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, sehingga KTSP ini sifatnya 

fleksibel.” (Senin, 15 Desember 2008). 

 

    Dengan kategori baik menunjukan bahwa guru-guru SMA N 4 Purworejo 

tidak mengalami kesulitan dalam memahami KTSP. 

7. Silabus 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang silabus dalam KTSP sebesar 67,64%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik. 

Hasil tersebut sesuai dengan  hasil wawancara bapak Jumingan, 

“Pada dasarnya KTSP yang dari pusat masih bersifat sederhana, untuk 

pelaksanaannya dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sekolah masing-

masing, termasuk dalam pembuatan silabus indikator harus ditentukan sendiri 

oleh guru sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.” Kami tidak 

mengalami kesulitan dalam indikator dalam silabus (Senin, 15 Desember 2008). 

 

8. RPP 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang RPP dalam KTSP sebesar 88,23%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik. 
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    Dengan melihat kondisi diatas menunjukan bahwa guru-guru SMA N 4 

Purworejo telah memahami hakekat rencana pelaksanaan pembelajaran yang siap 

dijadikan pedoman pembentukan kompetensi peserta didik.  

    Dalam KTSP, guru diberikan kewenangan secara leluasa untuk 

mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah serta 

kemampuan guru itu sendiri dalam menjabarkan materi. ( Mulyasa, 2006:212)  

   Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Candra  

Saya tidak mengalami kesulitan dalam membuat RPP. (wawancara 

dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Desember 2008). 

 

9. Metode Pembelajaran 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang metode pembelajaran dalam KTSP sebesar 73,53%, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria 

baik. 

Dengan melihat kondisi diatas menunjukan bahwa guru-guru SMA N 4 

Purworejo telah siap dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

bahan ajar dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran dapat 

mewujudkan interaksi yang baik antar guru dan siswa. 

10. Media Pembelajaran 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang media pembelajaran dalam KTSP sebesar 47,00%, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria 

cukup  baik. 
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Media pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pada proses 

pembelajaran Sugandi (2004:28-30). Dengan kategori cukup baik dalam persiapan 

media pembelajaran, maka guru-guru SMA N 4 Purworejo dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dengan baik. 

11. Sumber Pembelajaran 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang sumber pembelajaran dalam KTSP sebesar 58,82%, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria 

cukup baik. 

Dengan kondisi bahwa guru-guru cukup baik dalam persiapan  dan 

ketersediaan sumber belajar dimungkinkan akan tercipta lingkungan atau suasana 

yang kondusif bagi proses pembelajaran. Pengetahuan guru terhadap sumber 

pembelajaran yang sesuai dengan KTSP sangat baik, hal ini dapat menunjang 

kelancaran dalam proses pembelajaran. 

12. Penilaian Kelas 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang penilaian kelas dalam KTSP sebesar 64,70%, setelah 

dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria baik. 

Hal ini sesuai dengan jawaban responden  

”Pada dasarnya proses pembelajaran dengan menggunakan  kurikulum 

apapun adalah sama, hanya saja metode yang digunakan berbeda-beda, untuk 

KTSP pembelajaran dengan menggunakan metode interaktif dimana siswa dan 

guru sama-sama aktif, sedangkan penilaian yang digunakan bisa secara lisan dan 

tertulis.” (wawancara dengan Bapak Jumingan, Senin, 15 Desember 2008). 
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13. Program Tindak Lanjut 

Dari hasil analisis  data dapat  diketahui  prosentase untuk indikator 

pengetahuan guru tentang program tindak lanjut dalam KTSP sebesar 76,50%, 

setelah dikonsultasikan dengan kriteria prosentase maka termasuk dalam kriteria 

baik. 

Kriteria baik yang diperoleh oleh guru-guru SMA N 4 Purworejo menjadi 

indikasi bahwa pengetahuannya tentang program tindak lanjut tinggi. Dengan 

memiliki pengetahuan yang baik maka diharapkan guru dapat memberikan suatu 

tindak lanjut yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya, sehingga setiap 

siswa dapat memaksimalkan kemampuannya sesuai potensi yang dimilikinya. 

Dimana dalam hal ini guru memberikan tindak lanjut kepada siswa agar dapat 

memaksimalkan potensinya, apakah itu dengan memberikan materi sesuai dengan 

potensinya, atau dengan memberikan pengayaan sebagai langkah perbaikan 

kepada siswa yang memiliki pemahaman yang kurang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Guru SMA Negeri 4 Purworejo mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi 

mengenai pengetahuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilihat 

dari indikator antara lain :  Konsep dasar KTSP diperoleh mean (rata-rata) 

sebesar 67,47%, termasuk dalam kategori baik.  Karakteristik KTSP diperoleh 

mean (rata-rata) sebesar 88,23%, termasuk dalam kategori sangat baik. Standar 

Isi KTSP diperoleh mean (rata-rata) sebesar 49%, termasuk dalam kategori 

cukup baik. SKL dalam KTSP diperoleh mean (rata-rata) sebesar 58,82%, 

termasuk dalam kategori cukup baik. Kelebihan KTSP diperoleh mean (rata-

rata) sebesar 70,58%, termasuk dalam kategori cukup baik. Perbedaan KBK 

dengan KTSP diperoleh mean (rata-rata) sebesar 61,76%, termasuk dalam 

kategori cukup baik. Silabus dalam KTSP diperoleh mean (rata-rata) sebesar 

67,64%, termasuk dalam kategori cukup baik. RPP dalam KTSP diperoleh 

mean (rata-rata) sebesar 88,23%, termasuk dalam kategori sangat baik. Metode 

Pembelajaran diperoleh mean (rata-rata) sebesar 73,53%, termasuk dalam 

kategori baik. Media Pembelajaran diperoleh mean (rata-rata) sebesar 47%, 

termasuk dalam kategori cukup baik. Sumber Pembelajaran diperoleh mean 
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(rata-rata) sebesar 58,82%, termasuk dalam kategori cukup baik. Penilaian 

kelas dalam KTSP diperoleh mean (rata-rata) sebesar 64,7%, termasuk dalam 

kategori cukup baik. Program Tindak Lanjut dalam KTSP diperoleh mean 

(rata-rata) sebesar 76,5%, termasuk dalam kategori baik. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian mengenai pemahaman  guru SMA Negeri 4 

Purworejo pada Kurikulum 2006 (KTSP) saran yang diberikan kepada guru yaitu:  

dengan pemahaman yang baik mengenai KTSP diharapkan dapat menjadi modal 

dalam implementasi atau pelaksanaan KTSP itu sendiri dalam proses 

pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 

Kisi-Kisi Uji Coba Angket Penelitian 

 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Nomor  

item 
Jumlah 

Pemahaman guru 

pada kurikulum 

tingkat satuan 

pendidikan di SMA 

N 4 Purworejo.  

 

 

1.Pengetahuan 

guru tentang 

KTSP 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  Konsep dasar 

KTSP 

1.2  Karakteristik  

KTSP 

1.3 Standar isi 

dalam KTSP 

1.4 SKL dalam 

KTSP 

1.5 Kelebihan 

KTSP 

1.6 Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

1.7 Silabus 

1.8 RPP 

1.9 Metode  

pembelajaran 

1.10  Media 

pembelajaran 

1.11  Sumber 

pembelajaran 

1.12  Penilaian kelas 

1.13  Program tindak   

lanjut 

1, 2 

 

3, 4, 5 

 

6, 7, 8 

 

9, 10, 11 

 

12 

 

13, 14 

 

15, 16, 17 

18, 19, 20 

21, 22 

 

23, 24 

 

25,26 

 

27, 28 

29, 30 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

3 

3 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

Jumlah  

 

30 
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Lampiran 2 

 

LEMBAR UJI COBA INSTRUMEN 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama    : 

2. NIP    : 

3. Nama Sekolah   :  

4. Jenis Kelamin   : 

5. Pendidikan Terakhir  : 

6. Masa Kerja   : ……..Tahun 

7. Status Jabatan (PNS/GB/GTT:  

 JUDUL “Kesiapan guru geografi dalam pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMA N 4 

Purworejo” Tahun 2008/2009.  

 Pada lembar instrumen mohon bapak /ibu guru memberi tanda silang (X) 

pada salah satu alternatif jawaban yang Bapak/Ibu guru anggap sesuai. 

 Apabila terjadi kekeliruan dalam menjawab dan Bapak/Ibu guru ingin 

membenarkan, maka berilah tanda dua garis bawah pada jawaban yang 

dianggap salah kemudian silanglah jawaban yang semestinya sesuai 

menurut Bapak/Ibu guru. 

Contoh :  Pilihan semula  a     b    c    d 

   Pembetulan  a     b    c    d 

 Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam pengisian angket ini. 
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Lampiran 3 

 

Soal Uji Coba Instrumen 

 

1. Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan disebut… 

a. Kurikulum 

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

c. Kurikulum Berbasisi Kompetensi 

d. Program Semester 

e. Program Tahunan 

2. Berikut ini merupakan landasan pengembangan kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan kecuali yaitu … 

a. UU No. 20 Tahun 2003.  

b. UU No. 20 Tahun 2007 

c. Permendiknas No. 22 Tahun 2006. 

d. Permendiknas No. 19 Tahun 2005. 

e. Permendiknas No. 23 Tahun 2006. 

3. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan 

satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan serta 

sistem penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa 

karakteristik KTSP yaitu … 

a. Team kerja yang kompak dan transparan 

b. Kepemimpinan yang otoriter. 

c. Rendahnya  partisipasi masyarakat dan orang tua. 

d. Campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan. 

e. Tim kerja yang tertutup 

4. Yang bukan merupakan karakteristik KTSP ialah… 

a. Tim kerja yang kompak dan transparan 

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 

c. Kepemimpinan yang otoriter 

d. Kepemimpinan yang demokratis dan professional 

e. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dan satuan pendidikan 

5. Pengembangan dan penyusunan KTSP diserahkan pada pelaksanaan 

pendidikan, menurut Bapak/Ibu, yang termasuk dalam pelaksana pendidikan 

adalah… 

a. Guru, kepala sekolah, komite sekolah dan dewan pendidikan 

b. Guru, kepala sekolah dan komite sekolah 

c. Guru dan kepala sekolah 

d. Guru 

e. Kepala sekolah 

6. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria 

tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 
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pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik 

pada jenjang dan pendidikan tertentu disebut… 

a. Standar Kompetensi kelulusan 

b. Standar proses 

c. Standar penilaian 

d. Standar sarana dan prasarana 

e. Standar isi 

7. Standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah diantaranya…. 

a. Isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan 

b. Isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, serta penilaian pendidikan 

c. Isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, pengelolaan, 

pembiayaan serta penilaian pendidikan 

d. Isi, proses, kompetensi kelulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan serta penilaian pendidikan 

e. Isi, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan 

8. Standar isi memuat dibawah ini kecuali… 

a. Kerangka dasar kurikulum 

b. Struktur kurikulum 

c. Bahan ajar 

d. Beban belajar 

e. Kalender pendidikan 

9. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan disebut… 

a. Standar isi 

b. Standar proses 

c. Standar pengelolaan 

d. Standar kompetensi kelulusan 

e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

10. SKL bertujuan untuk meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut, merupakan tujuan SKL pada jenjang… 

a. Pendidikan dasar 

b. Pendidikan menengah umum 

c. Pendidikan menengah kejuruan 

d. Pendidikan khusus 

e. Pendidikan umum 

11. Standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan 

bertujuan untuk meningkatkan? 

a. Kecerdasan dan keterampilan  

b. Kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruannya. 
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c. Kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan 

untuk hidup mandiri. 

d. Kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup 

mandiri 

e. Kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri 

12. Dibawah ini merupakan kelebihan dari KTSP, kecuali… 

a. KTSP akan mengurangi beban siswa yang sangat padat dan memberatkan 

kurang lebih 20% 

b. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan 

c. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah 

untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan 

program-program pendidikan 

d. Campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan dalam penyusunan 

kurikulum 

e. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus 

untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

13. Berikut ini adalah hal-hal yang membedakan antar KBK dan KTSP, kecuali... 

a. Isi 

b. Tenaga pengajar 

c. Indikator 

d. Kelulusan 

e. Standar Nasional 

14. Dalam KTSP, kriteria kelulusan ditentukan oleh… 

a. Ujian nasional dan ujian sekolah 

b. Ujian sekolah 

c. Ujian nasional 

d. Ujian nasional dan ujian semester 

e. Ujian semester 

15. Dalam KTSP, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian hasil belajar disebut… 

a. RPP 

b. Bahan ajar 

c. Indikator 

d. Silabus 

e. Kurikulum 

16. Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip bahwa, 

keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus 

benar, logis, dan dapat dipertanggujawabkan secara keilmuan, hal tersebut 

sesuai dengan prinsip… 

a. Relevan 

b. Fleksibel 

c. Ilmiah 

d. Memadai 
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e. Kontinuitas 

 

17. Bagaimana pengembangan silabus dalam KTSP? 

a. KTSP dideskripsikan indikator dan materi pokok pelajarannya 

b. KTSP hanya dideskripsikan indikatornya saja 

c. KTSP dideskripsikan standar kompetensi dan materi pokok pelajarannya 

d. KTSP hanya dideskripsikan materi pokoknya saja 

e. KTSP hanya dideskripsikan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

sedangkan indikator dan materi pokok pelajaran ditentukan oleh guru 

18. Rancangan pembelajaran per-unit yang akan diterapkan guru dalam 

pembelajaran dikelas, adalah… 

a. Prota 

b. Promes 

c. Silabus 

d. Standar kelulusan 

e. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

19. Dibawah ini adalah fungsi RPP dalam KTSP yaitu… 

a. Perencanaan dan pembahasan 

b. Perencanaan dan pelaksanaan 

c. Pelaksanaan dan evaluasi 

d. Observasi dan evaluasi 

e. Identifikasi dan observasi 

20. Sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada dasarnya terdiri 

atas… 

a. Tiga Kompetensi Dasar 

b. Dua Kompetensi Dasar 

c. Satu Kompetensi Dasar 

d. Satu Kompetensi Dasar atau lebih 

e. Beberapa Kompetensi Dasar 

21. Cara untuk menyampaikan materi pelajaran agar tujuan dari proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik, merupakan pengertian dari… 

a. Media pembelajaran 

b. Metode pembelajaran 

c. Sumber pembelajaran 

d. Proses pembelajaran  

e. Evaluasi 

22. Metode pembelajaran yang merupakan gabungan dari 2-3 metode dalam satu 

pertemuan disebut… 

a. Metode bervariasi 

b. Metode jigsaw 

c. Metode diskusi 

d. Metode ceramah 

e. Metode demonstrasi 

23. Komponen dari sistem pembelajaran yang mempunyai fungsi untuk 

membantu guru dalam mengajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pembelajaran ialah... 
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a. Metode pembelajaran 

b. Bahan ajar 

c. Media pembelajaran 

d. Sumber pembelajaran 

e. Evaluasi 

24. Media pembelajaran sangat penting untuk keberlangsungan proses 

pembelajaran. Bagaimana Bapak/Ibu dalam menentukan penggunaan alat 

media pembelajaran? 

a. Tidak selalu menggunakan media pembelajaran 

b. Jarang menggunakan media pembelajaran 

c. Selalu merencanakan penggunaan media pembelajaran 

d. Kadang-kadang menggunakan media pembelajaran 

e. Hampir tidak pernah menggunakan media pembelajaran 

25. Sumber pembelajaran dapat berupa… 

a. Media cetak 

b. Audio visual 

c. Multimedia 

d. Visual 

e. Semuanya benar 

26. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah… 

a. Standar kompetensi 

b. Indikator 

c. Standar kompetensi kelulusan 

d. Standar isi 

e. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

27. Untuk merancang penilaian kelas, yang menjadi acuan utama adalah… 

a. Kompetensi dasar 

b. Indikator 

c. Standar kompetensi 

d. Standar isi 

e. Pengalamam belajar 

 

28. Penilaian yang sesuai dengan KTSP adalah ..... 

a. Siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelas yang sama 

b. Siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam satu satuan 

pendidikan/sekolah 

c. Ketercapaian siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

d. Ketercapaian siswa sesuai dengan nilai rata-rata kelas 

e. Siswa dibandingkan dengan siswa dikelas yang berbeda 

29. Dalam KTSP, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak 

lanjut pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut 

antara lain mencakup dua hal, yaitu... 

a. Peningkatan aktifitas dan kreatifitas peserta didik, peningkatan motivasi 

belajar 

b. Peningkatan mutu dan kreatifitas guru 

c. Peningkatan sarana dan prasarana 
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d. Peningkatan kedisiplinan siswa 

e. Peningkatan nilai rata-rata kelas 

30. Bagaimanan Bapak/Ibu dalam melaksanakan program tindak lanjut dalam 

pembelajaran? 

a. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberi pekerjaan 

rumah yang harus diselesaikan minggu depan atau memberi remidial bagi 

siswa yang kurang atau memberi pengayaan bagi siswa yang pandai 

b. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran dan memberi 

pekerjaan rumah 

c. Hanya menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran 

d. Memberikan pekerjaan rumah 

e. Tidak melakukan program tindak lanjut 
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Lampiran 4 

 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba Instrumen 

1. B 

2. B 

3. A 

4. C 

5. A 

6. E 

7. A 

8. C 

9. D 

10. B 

11. B 

12. D 

13. B 

14. A 

15. D 

16. C 

17. E 

18. E 

19. B 

20. C 

21. B 

22. A 

23. C 

24. C 

25. E 

26. E 

27. B 

28. C 

29. A 

30. A 
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Lampiran 5 

Lampiran   Kisi-Kisi Angket Penelitian  

 

Aspek Sub Variabel Indikator 
Nomor  

item 
Jumlah 

Pemahaman guru 

pada kurikulum 

tingkat satuan 

pendidikan di SMA 

N 4 Purworejo. 

1.Pengetahuan 

guru tentang 

KTSP 

1.1. Konsep dasar 

KTSP 

1.2.  Karakteristik  

KTSP 

1.3. Standar isi 

dalam KTSP 

1.4. SKL dalam 

KTSP 

1.5. Kelebihan 

KTSP 

1.6. Perbedaan 

KBK dengan 

KTSP 

1.7. Silabus 

1.8. RPP 

1.9. Metode  

pembelajaran 

1.10Media 

pembelajaran 

1.11Sumber 

pembelajaran 

1.12Penilaian kelas 

1.13Program tindak 

lanjut 

1, 2 

 

3, 4, 5 

 

6, 7 

 

8, 9, 10 

 

11 

 

12, 13 

 

 

14, 15 

16, 17, 18 

19, 20 

 

21 

 

22, 23 

 

24, 25 

26, 27 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

2 

3 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

Jumlah  

 

27 
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Lampiran 6 

 

Soal Angket Penelitian 

 

1. Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing 

satuan pendidikan disebut… 

a. Kurikulum 

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

c. Kurikulum Berbasisi Kompetensi 

d. Program Semester 

e. Program Tahunan 

2. Berikut ini merupakan landasan pengembangan kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan kecuali yaitu … 

a. UU No. 20 Tahun 2003.  

b. UU No. 20 Tahun 2007 

c. Permendiknas No. 22 Tahun 2006. 

d. Permendiknas No. 19 Tahun 2005. 

e. Permendiknas No. 23 Tahun 2006. 

3. Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan 

satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan serta 

sistem penilaian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan beberapa 

karakteristik KTSP yaitu … 

a. Team kerja yang kompak dan transparan 

b. Kepemimpinan yang otoriter. 

c. Rendahnya  partisipasi masyarakat dan orang tua. 

d. Campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan. 

e. Tim kerja yang tertutup 

4. Yang bukan merupakan karakteristik KTSP ialah… 

a. Tim kerja yang kompak dan transparan 

b. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi 

c. Kepemimpinan yang otoriter 

d. Kepemimpinan yang demokratis dan professional 

e. Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dan satuan pendidikan 

5. Pengembangan dan penyusunan KTSP diserahkan pada pelaksanaan 

pendidikan, menurut Bapak/Ibu, yang termasuk dalam pelaksana pendidikan 

adalah… 

a. Guru, kepala sekolah, komite sekolah dan dewan pendidikan 

b. Guru, kepala sekolah dan komite sekolah 

c. Guru dan kepala sekolah 

d. Guru 

e. Kepala sekolah 

6. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria 

tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik 

pada jenjang dan pendidikan tertentu disebut… 
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a. Standar Kompetensi kelulusan 

b. Standar proses 

c. Standar penilaian 

d. Standar sarana dan prasarana 

e. Standar isi 

7. Standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah diantaranya…. 

a. Isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan 

b. Isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, serta penilaian pendidikan 

c. Isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, pengelolaan, 

pembiayaan serta penilaian pendidikan 

d. Isi, proses, kompetensi kelulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan serta penilaian pendidikan 

e. Isi, kompetensi kelulusan, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan serta penilaian pendidikan 

8. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan 

kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan disebut… 

a. Standar isi 

b. Standar proses 

c. Standar pengelolaan 

d. Standar kompetensi kelulusan 

e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

9. SKL bertujuan untuk meletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut, merupakan tujuan SKL pada jenjang… 

a. Pendidikan dasar 

b. Pendidikan menengah umum 

c. Pendidikan menengah kejuruan 

d. Pendidikan khusus 

e. Pendidikan umum 

10. Standar kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan 

bertujuan untuk meningkatkan? 

a. Kecerdasan dan keterampilan  

b. Kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti lebih lanjut sesuai dengan 

kejuruannya. 

c. Kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan 

untuk hidup mandiri. 

d. Kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup 

mandiri 

e. Kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri 
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11. Dibawah ini merupakan kelebihan dari KTSP, kecuali… 

a. KTSP akan mengurangi beban siswa yang sangat padat dan memberatkan 

kurang lebih 20% 

b. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan 

c. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah 

untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan 

program-program pendidikan 

d. Campur tangan pemerintah pusat yang berlebihan dalam penyusunan 

kurikulum 

e. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus 

untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan 

12. Berikut ini adalah hal-hal yang membedakan antar KBK dan KTSP, kecuali... 

a. Isi 

b. Tenaga pengajar 

c. Indikator 

d. Kelulusan 

e. Standar Nasional 

13. Dalam KTSP, kriteria kelulusan ditentukan oleh… 

a. Ujian nasional dan ujian sekolah 

b. Ujian sekolah 

c. Ujian nasional 

d. Ujian nasional dan ujian semester 

e. Ujian semester 

14. Dalam KTSP, penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian hasil belajar disebut… 

a. RPP 

b. Bahan ajar 

c. Indikator 

d. Silabus 

e. Kurikulum 

15. Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip bahwa, 

keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus 

benar, logis, dan dapat dipertanggujawabkan secara keilmuan, hal tersebut 

sesuai dengan prinsip… 

a. Relevan 

b. Fleksibel 

c. Ilmiah 

d. Memadai 

e. Kontinuitas 

16. Rancangan pembelajaran per-unit yang akan diterapkan guru dalam 

pembelajaran dikelas, adalah… 

a. Prota 

b. Promes 

c. Silabus 
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d. Standar kelulusan 

e. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

 

17. Dibawah ini adalah fungsi RPP dalam KTSP yaitu… 

a. Perencanaan dan pembahasan 

b. Perencanaan dan pelaksanaan 

c. Pelaksanaan dan evaluasi 

d. Observasi dan evaluasi 

e. Identifikasi dan observasi 

18. Sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada dasarnya terdiri 

atas… 

a. Tiga Kompetensi Dasar 

b. Dua Kompetensi Dasar 

c. Satu Kompetensi Dasar 

d. Satu Kompetensi Dasar atau lebih 

e. Beberapa Kompetensi Dasar 

19. Cara untuk menyampaikan materi pelajaran agar tujuan dari proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik, merupakan pengertian dari… 

a. Media pembelajaran 

b. Metode pembelajaran 

c. Sumber pembelajaran 

d. Proses pembelajaran  

e. Evaluasi 

20. Metode pembelajaran yang merupakan gabungan dari 2-3 metode dalam satu 

pertemuan disebut… 

a. Metode bervariasi 

b. Metode jigsaw 

c. Metode diskusi 

d. Metode ceramah 

e. Metode demonstrasi 

21. Komponen dari sistem pembelajaran yang mempunyai fungsi untuk 

membantu guru dalam mengajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan penggunaannya diintegrasikan dengan tujuan dan isi pembelajaran ialah... 

a. Metode pembelajaran 

b. Bahan ajar 

c. Media pembelajaran 

d. Sumber pembelajaran 

e. Evaluasi 

22. Sumber pembelajaran dapat berupa… 

a. Media cetak 

b. Audio visual 

c. Multimedia 

d. Visual 

e. Semuanya benar 

23. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah… 

a. Standar kompetensi 
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b. Indikator 

c. Standar kompetensi kelulusan 

d. Standar isi 

e. Standar kompetensi dan kompetensi dasar 

24. Untuk merancang penilaian kelas, yang menjadi acuan utama adalah… 

a. Kompetensi dasar 

b. Indikator 

c. Standar kompetensi 

d. Standar isi 

e. Pengalamam belajar 

25. Penilaian yang sesuai dengan KTSP adalah ..... 

a. Siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam kelas yang sama 

b. Siswa dibandingkan dengan siswa lain dalam satu satuan 

pendidikan/sekolah 

c. Ketercapaian siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

d. Ketercapaian siswa sesuai dengan nilai rata-rata kelas 

e. Siswa dibandingkan dengan siswa dikelas yang berbeda 

26. Dalam KTSP, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai tindak 

lanjut pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut 

antara lain mencakup dua hal, yaitu... 

a. Peningkatan aktifitas dan kreatifitas peserta didik, peningkatan motivasi 

belajar 

b. Peningkatan mutu dan kreatifitas guru 

c. Peningkatan sarana dan prasarana 

d. Peningkatan kedisiplinan siswa 

e. Peningkatan nilai rata-rata kelas 

27. Bagaimanan Bapak/Ibu dalam melaksanakan program tindak lanjut dalam 

pembelajaran? 

a. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran, memberi pekerjaan 

rumah yang harus diselesaikan minggu depan atau memberi remidial bagi 

siswa yang kurang atau memberi pengayaan bagi siswa yang pandai 

b. Menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran dan memberi 

pekerjaan rumah 

c. Hanya menyuruh siswa mempelajari lagi materi pelajaran 

d. Memberikan pekerjaan rumah 

e. Tidak melakukan program tindak lanjut 
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Lampiran 7 

 

Kunci Jawaban Angket Penelitian 

1.   B 

2.   B 

3.   A 

4.   C 

5.   B 

6.   E 

7.   A 

8.   D 

9.   B 

10. B 

11. D 

12. B 

13. A 

14. D 

15. C 

16. E 

17. B 

18. C 

19. B 

20. A 

21. C 

22. E 

23. E 

24. B 

25. C 

26. A 

27. A 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

 

   Hasil Analisis Deskriptif Presentase dari Semua Guru dilihat dari tiap indikator 

1. Analisis pengetahuan Guru tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 17 

   = 34 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 23 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

23
X  

 = 67,47% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 17 

   = 51 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 51 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 45 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
51

45
X  

 = 88,23 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 17 

   = 34 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 25 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
51

25
X  

 = 49 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 27 

   = 51 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 51 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 30 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
51

30
X  

 = 58,82 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria cukup baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 27 

   = 17 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 17 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 12 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
17

12
X  

 =  70,58 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 27 

   = 34 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 21 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

21
X  

 =  61,76 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 27 

   =34 

- Jumlah seluruh nilai (N)   =34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 23 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

23
X  

 =  67,64 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 
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 -  Jumlah Responden  = 17 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 27 

   = 51 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 51 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 45 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
51

45
X  

 = 88,23 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yangdiperoleh 

termasuk kriteria sangat baik. 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 17 

   = 34 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 25 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

25
X  

 = 73,53 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 17 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 27 

   = 17 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 17 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 8 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 
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  %100% X
N

n
 

 = %100
17

8
X  

 = 47% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 17 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 27 

   = 34 

 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 34 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 20 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

20
X  

 = 58,82 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 27 

   = 34 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 22 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

22
X  

 = 64,7 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan _kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk _kriteria cukup baik. 
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b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 17 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 27 

   = 34 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 34 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 26 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
34

26
X  

 = 76,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

 Tabel pemahaman guru dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 8 5 62,5 Baik 

2 Karateristik KTSP 12 11 91,67 Sangat baik 

3 Standar isi KTSP 8 6 75 Baik 

4 SKL dalam KTSP 12 5 41.67 Cukup baik 

5 Kelebihan KTSP 4 3 75 Baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

8 6 75 Baik 

7 Silabus 8 7 87,5 Sangat baik 

8 RPP 12 12 100 Sangat baik 

9 Metode Pembelajaran 8 6 75 Baik 

10 Media Pembelajaran 4 2 50 Cukup baik 

11 Sumber Pembelajaran 8 5 62,5 Cukup baik 

12 Penilaian Kelas 8 6 75 Baik 

13 Program Tindak Lanjut 8 5 62,5 Baik 
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Lampiran 10 

 

  Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

1. Analisis pengetahuan Guru Matematika tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 11 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
12

11
X  

 = 91,67 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 = 75 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
12

5
X  

 = 41,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria cukup baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 4 

   = 4 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 4 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
4

3
X  

 =  75% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 =  75 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   =8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 7 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

7
X  

 =  87,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

 



106 
 

 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 12 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
12

12
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yangdiperoleh 

termasuk sangat baik. 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 = 75% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 4 

   = 4 
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- Jumlah seluruh nilai (N)   = 4 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
4

2
X  

 = 50% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5  

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 = 75 % 
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 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

Tabel pemahaman guru matematika dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 8 5 62,5 Baik 

2 Karateristik KTSP 12 11 91,67 Sangat Baik 

3 Standar isi KTSP 8 6 75 Baik 

4 SKL dalam KTSP 12 5 41.67 Cukup baik 

5 Kelebihan KTSP 4 3 75 Baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

8 6 75 Baik 

7 Silabus 8 7 87,5 Sangat baik 

8 RPP 12 12 100 Sangat baik 

9 Metode Pembelajaran 8 6 75 Baik 

10 Media Pembelajaran 4 2 50 Cukup baik 

11 Sumber Pembelajaran 8 5 62,5 Cukup baik 

12 Penilaian Kelas 8 6 75 Baik 

13 Program Tindak Lanjut 8 5 62,5 Baik 
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Lampiran 11 

 

Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

1. Analisis pengetahuan Guru Bhs. Indonesia tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

3
X  

 = 50% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 3 

   = 9 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 9 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 7 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
9

7
X  

 = 77,78 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

5
X  

 = 83,33 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 3 

   = 9 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 9 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
9

6
X  

 = 66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria cukup baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 3 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
3

2
X  

 =  66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

4
X  

 =  66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   =6 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

4
X  

 =  66,67 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 
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 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 3 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 3 

   = 9 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 9 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
9

6
X  

 = 66,67 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

4
X  

 = 66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 3 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 3 

   = 3 
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- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
3

1
X  

 = 33,33% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat kurang baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 3 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 3  

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

3
X  

 = 50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

2
X  

 = 33,33 % 
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 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat kurang baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 3 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 3 

   = 6 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 6 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
6

6
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk sangat baik. 

 

Tabel Pemahaman guru Bhs. Indonesia dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 6 3 50 Cukup baik 

2 Karateristik KTSP 9 7 77,78 Baik 

3 Standar isi KTSP 6 5 83,33 Sangat baik 

4 SKL dalam KTSP 9 6 66,67 Baik 

5 Kelebihan KTSP 3 2 66,67 Baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

6 4 66,67 Baik 

7 Silabus 6 4 66,67 Baik 

8 RPP 9 6 66,67 Baik 

9 Metode Pembelajaran 6 4 66,67 Baik 

10 Media Pembelajaran 3 1 33,33 Sangat 

kurang baik 

11 Sumber Pembelajaran 6 3 50 Cukup baik 

12 Penilaian Kelas 6 2 33,33 Sangat 

kurang baik 

13 Program Tindak Lanjut 6 6 100 Sangat baik 
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Lampiran 12 

 

 Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

1. Analisis pengetahuan Guru Bhs. Inggris tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 10 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
12

10
X  

 = 83,33 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)    =  8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 7 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

7
X  

 = 87,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 8 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
12

8
X  

 = 66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria sangat baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 4 

   = 4 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 4 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
4

3
X  

 = 75% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 =  75 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   =8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

4
X  

 =  50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat cukup baik. 

 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 
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 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 9 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
12

9
X  

 = 75 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 = 75% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 4 

   = 4 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 4 
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- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
4

2
X  

 = 50% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5  

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  

 = 75 % 



120 
 

 Setelah dikonsultasikan dengan _riteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk _kriteria baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 8 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

8
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 

 

Tabel pemahaman guru Bhs. Inggris dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 8 5 62,5 Baik 

2 Karateristik KTSP 12 10 83,33 Sangat baik 

3 Standar isi KTSP 8 7 87,5 Sangat baik 

4 SKL dalam KTSP 12 8 66,67 Biak 

5 Kelebihan KTSP 4 3 75 Baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

8 6 75 Baik 

7 Silabus 8 4 50 Cukup baik 

8 RPP 12 9 75 Baik 

9 Metode Pembelajaran 8 6 75 Baik 

10 Media Pembelajaran 4 2 50 Cukup baik 

11 Sumber Pembelajaran 8 5 62,5 Baik 

12 Penilaian Kelas 8 6 75 Baik 

13 Program Tindak Lanjut 8 8 100 Sangat baik 
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Lampiran 13  

 

 Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

1. Analisis pengetahuan Guru Ekonomi tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 7 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

7
X  

 = 87,5% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 12 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
12

12
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 8 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
12

8
X  

 = 66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 4 

   = 4 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 4 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
4

3
X  

 =  75% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

4
X  

 =  50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   =8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 =  62,5% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 
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 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 4 

   = 12 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 12 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 12 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
12

12
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yangdiperoleh 

termasuk kriteria sangat baik. 

 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 5 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

5
X  

 = 62,5% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 4 

   = 4 
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- Jumlah seluruh nilai (N)   = 4 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
4

2
X  

 = 50% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 4 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

4
X  

 = 50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 6 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

6
X  



126 
 

 = 75 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan _kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 4 

   = 8 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 8 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 4 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
8

4
X  

 = 50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

 

Tabel pemahaman guru Ekonomi dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 8 7 87,5 Sangat baik 

2 Karateristik KTSP 12 12 100 Sangat baik 

3 Standar isi KTSP 8 5 62,5 Baik 

4 SKL dalam KTSP 12 8 66,67 Baik 

5 Kelebihan KTSP 4 3 75 Baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

8 4 50 Cukup baik 

7 Silabus 8 5 62,5 Baik 

8 RPP 12 12 100 Sangat baik 

9 Metode Pembelajaran 8 5 62,5 Biak 

10 Media Pembelajaran 4 2 50 Cukup baik 

11 Sumber Pembelajaran 8 4 50 Cukup baik 

12 Penilaian Kelas 8 6 75 Baik 

13 Program Tindak Lanjut 8 4 50 Cukup baik 
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Lampiran 14    

 

Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

1. Analisis pengetahuan Guru Geografi tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   =2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

1
X  

 = 50% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 1 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
3

3
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 1 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
3

2
X  

 = 66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 1 

   = 1 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 1 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
1

1
X  

 =  100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

1
X  

 =  50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 
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 -  Jumlah Responden  = 1 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 1 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
3

3
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yangdiperoleh 

termasuk kriteria sangat baik. 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 1 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 1 

   = 1 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 1 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 
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  %100% X
N

n
 

 = %100
1

1
X  

 = 100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 1 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan _kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 
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b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 

Tabel pemahaman guru Geografi dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 2 1 50 Cukup baik 

2 Karateristik KTSP 3 3 100 Sangat baik 

3 Standar isi KTSP 2 2 100 Sangat baik 

4 SKL dalam KTSP 3 2 66,67 Baik 

5 Kelebihan KTSP 1 1 100 Sangat baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

2 1 50 Cukup baik 

7 Silabus 2 2 100 Sangat baik 

8 RPP 3 3 100 Sangat baik 

9 Metode Pembelajaran 2 2 100 Sangat baik 

10 Media Pembelajaran 1 1 100 Sangat baik 

11 Sumber Pembelajaran 2 2 100 Sangat baik 

12 Penilaian Kelas 2 2 100 Sangat baik 

13 Program Tindak Lanjut 2 2 100 Sangat baik 
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Lampiran 15 

 

  Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

1. Analisis pengetahuan Guru Sosiologi tentang KTSP  

a. Pengetahuan guru mengenai konsep dasar KTSP. 

  - Jumlah item soal   = 2 soal yaitu soal nomor 1 dan 2 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

b. Pengetahuan guru mengenai karakteristik KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 3, 4, 5 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 1 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
3

2
X  

 = 66,67 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria baik. 

c. Pengetahuan guru mengenai standar isi dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 6, 7 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 
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 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)    = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

1
X  

 = 50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

d. Pengetahuan guru mengenai SKL dalam KTSP 

  - Jumlah item soal  = 3 soal yaitu soal nomor 8, 9, 10 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 1 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

  = %100
3

2
X  

 = 66,67% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang diper 

oleh termasuk kriteria baik. 

e. Pengetahuan guru mengenai kelebihan KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 11 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 4 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1X 1 X 1 

   = 1 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 1 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
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 = %100
1

1
X  

 = 100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

f. Pengetahuan guru mengenai perbedaan KBK dan KTSP 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 12, 13 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

1
X  

 = 50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

2. Persiapan Pembelajaran 

a. Pengetahuan guru mengenai silabus dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 14, 15 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 b. Pengetahuan guru mengenai RPP dalam KTSP. 

 -  Jumlah item soal   = 3 soal yaitu soal nomor 16, 17, 18 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 
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 -  Jumlah Responden  = 1 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 3 X 1 X 1 

   = 3 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 3 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)   = 3 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
3

3
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

3. Proses Pembelajaran 

a.  Pengetahuan guru mengenai metode pembelajaran dalam KTSP. 

 - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 19, 20 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)      = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n) = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 b.  Pengetahuan guru mengenai media pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 1 soal yaitu soal nomor 21 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 1 guru 

 -   Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 1 X 1 X 1 

   = 1 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 1 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 
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  %100% X
N

n
 

 = %100
1

1
X  

 = 100% 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 c. Pengetahuan guru mengenai sumber pembelajaran dalam KTSP. 

  -  Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 22, 23 

 -  Bobot nilai tertinggi  = 1 

 -  Jumlah Responden  = 1 guru 

 -  Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

-  Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

-  Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 1 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

1
X  

 = 50 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria cukup baik. 

4. Evaluasi hasil pembelajaran 

      a. Pengetahuan guru mengenai penilaian kelas dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal 24, 25 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan _kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 
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b. Pengetahuan guru mengenai program tindak lanjut dalam KTSP. 

  - Jumlah item soal  = 2 soal yaitu soal nomor 26, 27 

 - Bobot nilai tertinggi  = 1 

 - Jumlah Responden  = 1 guru 

 - Jumlah skor total  = Jumlah item soal X Bobot nilai tertinggi X 

Jumlah Responden  

   = 2 X 1 X 1 

   = 2 

- Jumlah seluruh nilai (N)   = 2 

- Jumlah nilai yang diperoleh (n)  = 2 

  Hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus: 

  %100% X
N

n
 

 = %100
2

2
X  

 = 100 % 

 Setelah dikonsultasikan dengan kriteria persentase hasil yang 

diperoleh termasuk kriteria sangat baik. 

 

Tabel pemahaman guru Sosiologi dilihat dari tiap indikator 

No Indikator 
Skor 

maksimum 

Skor yang 

diperoleh 
% Skor Kriteria 

1 Konsep Dasar KTSP 2 2 100 Sangat baik 

2 Karateristik KTSP 3 2 66,67 Siap 

3 Standar isi KTSP 2 1 50 Cukup baik 

4 SKL dalam KTSP 3 2 66,67 Siap 

5 Kelebihan KTSP 1 1 100 Sangat baik 

6 

 

Perbedaan KBK 

dengan KTSP 

2 1 50 Cukup baik 

7 Silabus 2 2 100 Sangat baik 

8 RPP 3 3 100 Sangat baik 

9 Metode Pembelajaran 2 2 100 Sangat baik 

10 Media Pembelajaran 1 1 100 Sangat baik 

11 Sumber Pembelajaran 2 1 50 Cukup baik 

12 Penilaian Kelas 2 2 100 Sangat baik 

13 Program Tindak Lanjut 2 2 100 Sangat baik 
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Lampiran 16 

 

Daftar Guru SMA Negeri 4 Purworejo Tahun 2008 
No Nama Pendidikan Status Pegawai 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Wagiman, Drs 

Suwondo, Drs 

Agus Broto Wiyono, Drs 

Wasis Tjahjo Subroto, Drs 

C. Tuti Harsanti, Dra 

Susilowatiningsih, Dra 

Siti Ngadawiyah 

Siti Yuniati Noer CH, S.Pd 

Eni Wara Setiani, Dra 

Maryatun, Dra 

Jumingan, S.Pd 

Mardiyanto, S.Pd 

Sukinah, S.Pd 

Kasih Budiharto, S.Pd 

Ngadiso, Drs 

Mokh Slamet Hidayat, S.Pd 

Dyah Candrarini, Dra 

Tinarni, S.Pd 

Panuju Sutrisno, S.Pd 

Setya Wibowo, SP 

Ali Murtadho 

Yuwono, S.Pd 

Harnowo, Drs 

Suharningsih, Dra 

Agus Prasetya G, S.Pd 

Susanto, S.Pd 

Sukinah, S.Pd 

Nur Hidayat Hari I, S.Pd 

Harjito, Drs 

Umi Astuti, S.Pd 

Retno Hastuti, S.Sos 

Feriati R, S.Pd 

Musrifah, S.Si 

Nuryati, Dra 

Amat Yahya, S.Ag 

Nurul Amin, SH 

Zaenudin, S.Ag 

Sugiyanto, S.Pd 

Sugiati, S.Pd 

Puji Mulyaningsih, S.Pd 

Dini Retno S, S.Kom 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

DIII 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

S1 

 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

CPNS 

CPNS 

CPNS 

CPNS 

GB 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 

GTT 
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Lampiran 17 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 
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HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Bapak Jumingan (Guru Bhs. Indonesia)  Hari Senin, 15 

Desember 2008. 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

Jawab : Penyempurnaan kurikulum perlu dilaksanakan karena dengan 

penyempurnaan kurikulum, kurikulum sebelumnya dapat diperbaiki 

kekurangannya, sehingga dimungkinkan kurikulum baru sebagai 

penyempurnaan kurikulum sebelumnya dapat memberikan manfaat 

bagi para pihak pendidikan. Disamping itu, kurikulum juga perlu 

mengikuti dengan kemajuan teknologi 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

Jawab : Kelihatannya KTSP lebih positif, lebih mudah dilaksanakan karena 

sifatnya yang praktis dan sederhana serta lebih memfokuskan pada 

keaktifan guru dan siswa. 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

Jawab : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan pengembangan 

dari kurikulum 2004 (KBK) yang dikemas secara ringkas, namun 

dapat dikembangkan  sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, 

sehingga KTSP ini sifatnya fleksibel. 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

Jawab : Pelaksanaan KTSP  kelihatannya memang mudah, namun dalam 

kenyataannya masih terdapat hambatan-hambatan seperti,  materi 

yang terus berkembang namun terkadang tidak sesuai dengan kondisi 

siswa, selain itu untuk melaksanakan KTSP secara ideal sesuai 

dengan petunjuk perlu adanya sarana dan prasarana yang lebih maju 

lagi. 
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5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

Jawab : Kami tidak mengalami kesulitan dalam membuat RPP karena RPP 

hampir sama dengan RPP dalam KBK dan tiap pertemuan kami 

selalu membuat RPP. 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

Jawab : Pada dasarnya proses pembelajaran dengan menggunakan  

kurikulum apapun adalah sama, hanya saja metode yang digunakan 

berbeda-beda, untuk KTSP pembelajaran dengan menggunakan 

metode interaktif dimana siswa dan guru sama-sama aktif, sedangkan 

penilaian yang digunakan bisa secara lisan dan tertulis 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 

Jawab: informasi itu kami dapatkan dari hasil seminar, tukar pikiran dengan 

guru lain, media massa, MGMP, perpustakaan guru 
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HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Bapak Mardiyanto (Guru Ekonomi)  Hari Rabu, 17 Desember 

2008. 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

Jawab : Saya sangat mendukung tentang perubahan kurikulum dengan 

mengikuti kemajuan teknologi, karena pendidikan sangat erat 

kaitannya dengan teknologi. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

Jawab : Kelihatannya KTSP lebih baik, lebih mudah dilaksanakan karena 

lebih memfokuskan pada keaktifan guru dan siswa. 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

Jawab : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan pengembangan 

dari kurikulum 2004 (KBK) yang dikemas secara ringkas, namun 

dapat dikembangkan  sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, 

sehingga KTSP ini sifatnya fleksibel. 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

Jawab : Masih banyak guru yang belum begitu memahami dan memaknai 

KTSP, sehingga sedikit mengalami kesulitan serta kurangnya sarana 

dan prasarana yang ada. 

5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

Jawab : Kami tidak mengalami kesulitan dalam membuat RPP. 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

Jawab : Pembelajaran menggunakan KTSP lebih memudahkan guru, karena 

guru hanya sebagai fasilitator dan siswa lebih aktif. Namun peran gru 

sangatlah penting. 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 

Jawab: informasi itu kami dapatkan dari hasil seminar, MGMP. 
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HASIL WAWANCARA 

Wawancara dengan Ibu Sukinah (Guru Bahasa Inggris)  Hari Senin, 15 Desember 

2008. 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

Jawab : Kami mendukung dengan adanya perubahan kurikulum, karena 

saya berharap dengan perubaha kurikulum akan memajukan sistem 

pendidikan. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

Jawab : KTSP memberikan kesempatan pada sekolah untuk memilih 

muatan lokal sebagai bagian dari kegiatan pengembangan diri sesuai 

dengan karakteristik lingkungan sehingga dapat menjadi keunggulan 

sekolah. 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

Jawab :pada KTSP, sekolah mempunyai kebebasan dalam mengembangkan 

sesuia dengan kondisi sekolahnya masing-masing. 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

Jawab : Pelaksanaan KTSP memang mudah, namun dalam membuat silabus 

guru harus menentukan sendiri indikatornya. 

5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

Jawab : Kami tidak kesulitan dalam membuat RPP karena kami diberi 

kesempatan untuk mengubah RPP sesuai dengan silabus dan kondisi 

peserta didik. 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

Jawab : Guru diberi kebebasasn menggunakan metode pengajaran yang 

sesuai dengan kreasi agar siswa tidak mengalami kejenuhan dalam 

belajar. 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 

Jawab: informasi itu kami dapatkan dari hasil seminar, tukar pikiran dengan 

guru lain, media massa.  
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HASIL WAWANCARA 

Wawancara dengan Ibu Maryatun (Guru Matematika)  Hari Selasa, 16 Desember 

2008. 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

Jawab : Kami setuju dengan perubahan kurikulum karena dengan adanya 

perubahan kurikulum, sebagai guru kita dapat mengetahui kurikulum 

mana yang pas dan bagus untuk dilaksanakan. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

Jawab : Seperangkat kurikulum operasional yang disusun dan dilaksankan 

oleh satuan pendidikan, dimana sekolah diberi otonomi luas sesuai 

dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik. 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

Jawab : Kurikulum 2006 (KTSP) ini tentunya telah disesuaikan dengan 

perkembangan jaman, dimana kita dituntut untuk aktif dan mampu 

menghadapi tantangan global, juga memiliki wawasan lingkungan 

yang diintegrasikan dengan pendidikan. 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

Jawab : Pelaksanaan KTSP harus benar-benar ditunjang dengan sarana 

prasarana serta kreatifitas dan ketekunan guru. 

5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

Jawab : RPP bagi kami adalah hal yang biasa dibuat, karena sebelum 

mengajar kita harus membuat RPP terlebih dahulu jadi kami tidak 

mengalami kesulitan dalam hal ini. 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

Jawab : Guru dituntut untuk mengembangkan metode pengajaran yang 

variatif dan menyenangkan. System penilaian yang digunakan 

merupakan system penilaian berkelanjutan. 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 

Jawab: informasi itu kami dapatkan dari hasil seminar, internet, MGMP. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Ibu Candra  (Guru Geografi)  Hari Kamis, 18 Desember 2008. 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

 Jawab : Kami setuju dengan perubahan kurikulum karena dengan adanya 

perubahan kurikulum, diharapkan akan terciptanya suatu perubahan yang 

mengarah pada perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

Jawab : sekolah diberi otonomi luas sesuai dengan kondisi lingkungan dan 

karakteristik peserta didik. 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

Jawab : Kurikulum (KTSP) ini tentunya telah disesuaikan dengan 

perkembangan jaman, dimana kita dituntut untuk aktif dan mampu 

menghadapi tantangan global. 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

Jawab : Kurangnya sarana dan prasarana membuat guru kesulitan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran sesuia dengan KTSP. 

5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

Jawab : Saya tidak mengalami kesulitan dalam membuat RPP. 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

Jawab : Guru dituntut untuk menggunakan saran dan prasarana untuk 

menarik perhatian siswa. Penilaian menggunakan tes tertulis dan 

lisan. 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 

Jawab: informasi itu kami dapatkan dari hasil seminar, tukar pikiran dengan 

guru lain, media massa, MGMP. 
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HASIL WAWANCARA 

 

Wawancara dengan Ibu Retno Hastuti (Guru Sosiologi)  Hari Sabtu, 20 Desember 

2008. 

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak/ Ibu tentang kurikulum yang selalu 

mengalami perubahan? 

Jawab : Kami setuju dengan perubahan kurikulum karena kurikulum harus 

mengikuti kemajuan teknologi. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang KTSP atau hakekat KTSP? 

Jawab : Seperangkat kurikulum operasional yang disusun dan dilaksankan 

oleh satuan pendidikan, dimana sekolah diberi otonomi luas sesuai 

dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik. 

3. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengembangan KTSP? 

Jawab : Kurikulum 2006 (KTSP) ini tentunya telah disesuaikan dengan 

perkembangan jaman, tentunya guru harus lebih mengikuti 

perkembangan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan 

pendidikan. 

4. Bagaimana menurut Anda mengenai pelaksanaan KTSP? 

Jawab : Pelaksanaan KTSP harus benar-benar ditunjang dengan sarana 

prasarana yang memadai serta kualitas Sumber Daya Manusia dalam 

hal ini adalah guru. 

5. Apakah Anda kesulitan dalam membuat RPP? 

Jawab : Kami tidak mengalami kesulitan dalm pembuatan RPP, karena tiap 

pertemuan saya membuat RPP. 

6. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pembelajaran dan penilaian 

berbasis KTSP? 

Jawab : Dalam pembelajaran, guru sebagai fasilitator, siswa diharapkan 

lebih aktif. Penilaian menggunakan tes tertulis. 

7. Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai KTSP? 

Jawab: informasi itu kami dapatkan dari hasil seminar, tukar pikiran dengan 

guru lain, buku, MGMP. 


