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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripdkan tingkat keterampilan mengajar guru 

dalarn melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) fisika, berkenaan dengan 

keterampilan mengajar membuka dan menutup pelajaran, memberikan penguatan, 

menjelaskan, mengadakan variasi untuk mata pelajaran 6isiki-i di SMU Negeri Kodya 

Padang, clan mendeskripsikan kendala yang dihadiipi guru dalam melaksanakan 

keterampilan mengajar tersebut. Objek penelitian terdiri dari 19 orang guru fisika SMU 

Negeri Kodya Padang (5 orang gum laki-laki clan 14 orang guru wanita) yang diarnbil 

secara random sampling dari populasi yang bajumlah 45 orang. Data penelitian ini 

merupakan data primer. Data tentang karakteristik guru dan keterampilan mcngajamya diberi 

skor dengan menggunakan acuan yang telah ditentukm. Untuk melihat hubungm pengalaman 

mengajar clan lama penatam yang pemsh diikuti guru dengan kettrampilan mengajamya 

digunakan nunus korelasi Spearman. 

Dari hasil penelitian diperoleh skor rata-rata keterampilan mengajar guru 466.11 dengan 

standard deviasi 40.72, berarti bahwa kettrampilan mengajar guru fisika SMU Negeri Kodya 

Padang berkategori cukup. Kemudian p e n g o l a .  data seam statist.& diperoleh tidak terdapat 

hubungan yang berarti antara lama mengajar guru dengan keterampilannya pada tingkat 

kepercayaan 95%. Sebaliknya terdapat hubungm berarti antara lama penataran yang 

diikuti dengan keterampih mengajar guru pada taraf kepercayaan 95% dengan harga 

determinasi sebesar 24.476%. Berarti bahwa keterampilan mengajar guru 24.476% 

ditentukan oleh lama penataran yang diikuti oleh gum. 

Kesulitan guru fhika dalam melaksanakan kegiatan belajar mewjar di sekolah 

antara lain berkenaan dengan pemifihan alat ukur untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, 

penyampaian konsep kunci, menjelaskan komep fisika dengan mempertimbangkan 

kesiapan mental aiswa dan jumlah skwa yang banyak, mcrnbuat analogi untuk 

mengkongkitkan konsep-konsep abstrak, mernbuat alat bantu berupa chart atau gambar, 

Penelitian ini dibiayai oleh Program Due-Like Universitas Negeri Padang tahun Anggaran 199912000 
Dosen Jurusan Fisika FMIPA Univmitas Negeri Padang 
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PENGANTAR 

I<cgi:~tan ~ ~ c n c l i ~ i a n  ~- i - i~ru~alcan bagian dari darnla perguruan tinggi, di samping 
pcndidilian clan pel-igabclian kepacla n-iasyarakat. Icegiatan penelitian ini harus dilaksanaltan ole11 
Uni\*crsirns Ncgcri Paclnng ya1-i~ dikesjaltan ole11 staf altaclemiltanya ataupun tenaga f ~ ~ n g s i o n a l  
lainn!'a dnlam rangiia meningl;atkan nlutu pendidilcan, nlelalui peningltatan mutu staf altademilt, 
\>ail; sehngni closcn mnupun peneliti. 

I<cgintan 13cncli[ian menclukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalanl ha1 ini, 
I,en~baga I 'cl~cli~ia~i Ilnii~crsitas Ncgeri I'adang berusaha menclorong dosen untulc melakulcan 
j~cnclitian scbagai bagian yang ~itlalc terpisahkan dari Itcgiatan mengajarnya, bailt yang secara 
l a n g s ~ ~ n g  clil~iayai olcli dana Uni\lersitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang 
rclc\.:~n alau bcliclja saliia clengan instansi terltait. Oleh ltarena itu, peninglcatan mutu tcnaga 
akn~le~ni l i  ~ ~ e n c l i ~ i  clan Iinsil ~~encli t iannya clilaltulcan sesuai dengan tinglcatan serta ltewenangan 
al;a~lcmil; pcncli[i. 

Knmi mcn!*ambut gembira usaha yang dilalcukan peneliti untulc menjawab berbagai 
pc1.ninsn1al1a1-i ~~endidi i ian ,  bailc yang bersifat interalcsi berbagai faktor yang men~pengarul-ii 
11~i1l<[cl< kcpcnclidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalanl Icelas 
!,an2 snlah sntunya muncul clalam ltajian ini. Nasil penelitian seperti ini jelas menambah 
\\*a\\.asan dnl-i l>crnnli~?man Icita tentang proses pendicliltan. Walaupun hasil penelitian ini 
1111111glii1i m:~sih mcnu~-i~ji~l;l;an bcbcsal~a Itelcmahan, namun Icami yaltin hasilnya dapat dipaltai 
scbagai ibngian clari upaya pcninglcatan mutu pendidikan pada umumnya. ICami mengharapltan 
cli ninsa yang alian ciatang semaltin banyalc penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapltan 
clala~ii ~~c l i ing l i a~nn  clan pengembangan teori dan pralctek lcependidilian. 

I-lasil pcnclitian ini tclah clitclaah ole11 t i ~ n  pereviu usul dan laporan penelitian Le~nbaga 
I'enelitian Universitas Negeri I'adang, yang dilaltultan secara "blind reviewing'. Icemudian 
i ~ n t ~ ~ l ;  t i ~ j u a ~ i  disc~iiinasi, hasil l~cnelitian ini tclah diseminarltan yang melibatltan dosenltenaga 
~~cnc l i t i  1'1ii\~c1.sir:ls A'cgc1.i I'aclang scsilai clcngan fakultas peneliti. Ml.~dah-mudahan pc~lclitian 
ini bcsmanfila~ bagi pcngembangan ilmu pada umumnya, dan peningltatan mutu staf altademilt 
l:ni\.crsitas Scser i  I'aclang. 

Padn I;csc~npatan ini Ica~ni ingin mengucapltan terima Icasih ltepada berbagai pihak yang 
mcmbnntu ~crlnksn~ianya pcnclitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terltait yang nlenjacli 
objek ~ ~ c l ~ e l i t i a n ,  resl~onclcn yang me~ijadi sanlpel penelitian, tin1 pereviu Lembaga Penelitian clan 
closcn scnior patla sctiap falcul tas di lingltungan Universitas Negeri Padang yang menjadi 
~ ~ c ~ n b a l l n s  u ~ a m a  dnlam seminar penelitian. Secara k l~usus  k a ~ n i  menyampailtan terima Itasih 
kcpadn p~.oycl; Due-Like dan Relttor Universitas Negeri I'adang yang telah berltenan memberi 
bantuan pcncIan:~an bagi penelitian ini. I<ami yaltin tanpa dediltasi dan lterjasama yang terjalin 
sclama ini. penclitian ini tidal; alcan dapat diselesailca~l sebagai~nana yang diharaplcan dan 
sclilogn Iicsjnsamn ynng bail; ini nkan menjadi lebih bailt lagi cli masa yang altan datang. 

Maret 2000 
Lembaga Penelitian 

Negeri Padang, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesama perkembangan ilmu pengetahuan dan tcknologi (IPTEK) berpengaruh 

terhadap kemajuan suatu bangsa. Pendidikan m q a k a n  dal1 satu modal dasar 

pernbangunan, karena melalui pendidikanlah keterampilan dan pengetahuan diperoleh. 

Pendidikan disarnping sebagai modal dasar pembangunan, juga berfUngsi untuk 

mempersiapkan manwia berkualitas sebagai penggerak pembangunan semi  dengan 

perkembangan masyarakat clan IPTEK. Hal ini sesuai dengan pendapat Conny S 

(1990 : 1) menyatakan bahwa: 

" Tugas bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada pengalhn hasil-haail 
IPTEK. Selain itu, bidang pendidikan bertugas menanamkan nilai-nilai baru 
yang dituntut oleh perkembangan ilmu dan teknologi pada diri anak didik 
dalam kerangka nilai-nilai dasar yang telah disepakat . . . . . . . 99 

Kutipan di atas mengisyarakan bahwa seliap lembaga pendidikan harus berperan 

meningkatkan mutu pendidikan secara kontiniu dalam rangka mcnymaikan mutu 

lulusan dengan tuntutan perkembangan ilmu pmgetahuan clan teknologi serta tatanan 

kehidupan yang ada dalam masyakat. 

llmu Pengetahuan Alarn (PA) merupakan ilmu dasar yang besar pagamhnya 

terhadap perkembangan IPTEK. Salah satu bagian dari IPA yang berkembang dari 

hasil pemikkan manusia dalam mengembangkan gagasan dan konsep tentang 

fenomena alam yang diternui adalah fisika. Begitu pentingnya fish &lam 

kehidupan manusia, pemerintah telah melakeanakan berbagai usaha untuk 

mengembangkan fisika, diantaranya adalah meningkatkan mutu pengajaran &ika di 

setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dam (SD) sampai dengan Sekolah 

Menengah (SMU). 

Pengajaran fish di SMU bertujuan untuk meqjadikan fish sebagai dalam 

wahana memahami konsep-konsep fisika yang saling berkaitan serta menerapkan 

konsep-konaep fiika dan metoda ilmiah yang melibatkm keteramph proses untuk 

memecahkan masalah dalarn kehidupan sehari-haxi, serta mengembangkan sikap dan 

nilai-nilai itmiah (Kurikulum 1994). Untuk mencapai sasaran tersebut pemcrintah 

telah melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan terhadap u r n  yang terkait 



dalarn sistem pendidikan seperti meningkatkan kualitas pendidikan guru, perbailcan 

kurikulum dan penyempurnaan sarana dan pmarana pendidikan lainnya. Pada saat hi 

umumnya guru yang mengajar bidang studi fisika di SMU adalah tamatan S-1 dan D-3 

pendidikan fisika. Saat dididik di LPTK, mereka telah diberikan berbagai 

keterampilan mengajar dan pengctahuan bidang fisika yang cukup mtmadai yaitu 

tidak kurang diui 70% pengetahuan fisika sarjana bidang keilmuan fisika, ha1 ini dapat 

terlihat di dalam inti kurikulum MIPA LPTK. Dari segi sarana, pada umumnya SMU 

Negeri telah dilengkapi dengan laboratoriurn yang dapat digunakan oleh siswa atas 

birnbingan guru untuk melakukan pendekatan proses. 

Kenyataannya mutu pendidikan lisika di SMU di Sumatera Barat masih rendah. 

Kumaidi (1998:161) menernukan bahwa rerat;l NEM perbidang studi IPA untuk 

Sumatera Barat cukup memprrhatmkan. 
. . (tahun ajaran 1996197 rerata NEM F i s h  

4,23; Matematika 434; Kimia 439; Biologi 5,07). Menurut Kurnaidi mata pelajaran 

matematika dan fisika harus mendapat perhatian khusus dari kalangan pendidik. Suatu 

ha1 yang menarik kita adatah berdasarkan profil SMU yang ada disetiap Dati II, SMU 

di Kodya Padang terletak ditengah-tcngah sebaran prestasi SMU sc Sumatcta Barat. 

Pada ha1 Dati II Kodya Padang mempakan ibti kota provinsi dan merupakan pusat 

pendidikan dan sccara umum SMU daerah ini telah dilengkapi semua fasilitas 

pendidikan, seperti laboratorium dan perpwtakaim sekolah. Bahkan disekitar mcreka 

sudah banyak terdapat hilitas pendidikan stpelti laboratorium perguruan tinggi 

negeri dan swasta, perpustakaan negara clan sebagabya Kemudian bila ditinjau dari 

prestasi SMU di Kodya Pa* untuk NEM hika, SMU Padang menempati w t a n  

ke-7 dengan rata-rata NEM fida 4,2579 dengan standard clevhi 1,1157 (Kumaidi : 

1998:163). Data ini juga meqpgkapkan bahwa NEM rata-rata mata pelajaran F i s h  

siswa SMU di Kodya Padang hampir sama. Rata-rata NEM mata pelajaran f i s h  

siswa SMU di Sumatera Barat ini cenderung menunm semenjak tahun 1989 

(Kurnaidi, 1998, Bakar, 1997). Tentu saja kmls ini hams mendapat perhatian para 

pendidik bidan. studi fisika. 

Kualitas pcndidikan di sekolah secara garis besar d i m  olch bebcrapa 

faktor antara k, kurikulum, gury sarana dan prasarana, siswa strta lhghngm 

sekolah. Dalarn konsep ini guru merupakan salah satu faktor pemting clan menentukan 



mutu suatu lembaga pendidikan pendidikan. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengetahui penyebab rendahnya 

NEM fisika siswa SMU tersebut adalah dengan mengobservasi keterampilan mengajar 

guru. Hal in. dilakukan karena peranan clan tugas guru dalam upaya men in&bn  

mutu pendidikan di sekolah tidak &pat clipisahkan dari keselunrhan bidang 

operasional yang perlu ditangani. Sebagai tambahan, persyaratan penting demi 

terwujudnya pendidikan bermutu adalah pelaksanaan proses belajar mengajar oleh 

guru yang profesional yang handal dalam l a y a m  keahhmya. Pa& konsep ini guru 

yang baik bukanlah manusia yang pintar, melainkan mereka yang bisa memberikan 

inspirasi kepada siswa, untuk merangsang naluri raga ingin tahunya. (Saumantri : 

1989 : 40). 

Untuk mencapai sasaran di atas LPTK sebagai penghasil guru, umumnya telah 

memberikan pengetahuan dan latihan keterampih mengajar kepada calm luluaamya 

seperti yang dianjurkan dalam Sydney Micro Skill Raka Joni, ed (1985: vi) yaitu 

keterampilan; bextanya, mernberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, 

membuka dan menutup pelajaran, mernirnph diskusi kelompok kecil, mcngelola 

kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Guru yang baik seharusnya memitiki semua keterampilan tersebut di atas 

dengan baik. Secara teoritis dapat dikmukan bahwa dengan mengunakan 

keterampilan di atas di harapkan siswa SMU clapat tertarik mempelajari fisika, yang 

pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan fmika itu sendiri. Guru yang 

terarnpil dalam mengajar akan &pat menghilangkan rasa bosan dan kernmotonan 

dalarn proses belajar. Kemampuan guru menerapkan ketmpilan mengajar yang 

dirnilikinya di sekolah-sekolah dipmgamhi oleh banyak faktor seperti: pengalaman 

mengajar, penatarm proses belajar mengajar yang telah diikutinya (Niaz, M. 1995, 

Lee, Fradd and Sutman: 1995, Klassen and uuse:1996). Untuk itu perlu kiranya 

diadakan penelitian tentang tin&& ketmampilan guru bidang studi Wka dalam 

menerapkan keterampilan mengajar tersebut di atas. Jadi rnasalah penelitian ini adalah 

apakah keterampilan mengajar yang dianjurkm dalam Sydney Micro Skin telah 

tedaksam dengan baik di SMU Negeri di Kodya Padang. Kemudian untuk 

mengetahui keterlaksanaan keterampitan mengajar di atas oleh guru fisika di S M U  



Negeri Kodya Padang dan dalam rangka menjngkatkan rc1- antara LPTK sebagai 

lembaga penghasil guru dengan Depdiknas maka diangkatiah penelitian dengan judul: 

Studi Tentang Keterampilan Mengajar Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

Fisika di SMU Negeri Kodya Padang. Penelitian ini merupakan langkah awal dari 

usaha meningkatkan mutu proses belajar mengajar hika melahri p~~ kualitas 

keterampih mengajar guru di SMU Negeri Kodya Padang. Dengan temgkapkannya 

tingkat keterampilan mengajar guru seperti tersebut di atas, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai refleksi awal untuk penelitian tindakan kelas dalam rangka memperbaiki mutu 

pengajaran fisika di SMU Kodya Padang khususnya, di SMU Sernatera Barat umumnya. 

B. Pernbatasan Masalah 

Mengingat begitu banyaknya keterampilan mengajar yang dapat dilaksanakan 

guru dalarn kegiatan belajar mengajar fbika, karena kcterbatasan waktu, dana dan 

tenaga maka penelitian ini hanya akan meninjau keterampilan mengajar: mcmberikan 

-tan, mengadakan var- menjelaskan serta mcmbuka dan menutup pelajaran. 

C. Rurnusan Masalah 

Btrdasarkan latar belakang di atas, maka nunusan masalah pcnelitian hi adalah: 

1. Sejauhmana tingkat keterampilan guru bidang ~tudi fisika dalam ha1 : 

a membuka dan menutup pelajaran 

b. memberikan penguatan 

c. menjelaskan konsep 

d. mengadakan variasi 

dalam mclaksanakan kegiatan belajar mengjar fisika di SMU Ncgeri Kodya 

Padan43- 

2. Apakah tcrdapat hubungan b e d  anha: 

a mengab 

b. lama penataran 

dcngan ketcrampilan mcngajar fbb guru bidang studi fiRitn di SMU Negeri 

Kodya Padang. 
I 

c. Ktsulitan apa saja yang dihadapi guru bi<lang studi fisika dalam menerapkan 

keterampilan mengajar pada kegiatan belajar mengajar fbika di SMU Negeri 

Kodya Padang. 



D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelib ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan mcngajar guru bidang studi fisika 

dalam hat: 

a. membuka dan menutup pelajaran 

b. memberikan penguatan 

c. menjelaskan konsep 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar f b h  di S W  Negeri Kodya 

PadWi5 

2. Untuk melihat sejauh rnana keberartian hubungan antara : 

a. pengalaman mengajar 

b. lama penataran 

dengan keterarnpilan mengajar fisika guu bidang studi fisika di SMU Negeri 

Kodya Padang. 

3. Untuk mendeskripsikan kesulitan apa saja yang dhdapi  guru bidang studi 

fjsh &lam menerapkan keterampilan mengajar pa& kegiatan belajar mcngajar 

fisika di SMU Negeri Kodya Padang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. I-Iasil penelitian ini diharapkan dapat sehagai informasi bagi Kanwil Depdiknas 

Surnatera Barat tentang: 

a. tingkat keterampilan mengajar guru bidang studi fisika dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar fish di SMU Negeri Kodya Padang 

b. kendata yang dihadapinya guru bidlang atudi fish dalarn melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar fisika di SMU Negeri di Kodya Padang. 

2. Sebagai masukan dan i n f d  bagi Jurusan Fisikil FMlPA Univemh Negcri 

Padang : 

a. untuk penyempurnaan kurikulum dalam rangka mminghtan relevansi 
program studi dengan kebutuhan guru h i k a  di SMU melalui peningkatan 
keterampilan mengajar calon gum fisika melalui mata kuliah yang terkait 
dengan komponen keterampilan mengajar di sekolah menengah. 



b. penelitian ini dapat dijadikan sebagai reflcksi awal untuk action research 
dalam rangka memperbaiki mutu pengajaran fisika d .  sekolah menengah 
pa& masa mcndatang 

F. Pertanyaan Penelltian 

Sesuai dcngan nunusan masahh di atas, ndca pertanyaan penclitian ini adalah: 

1. Bagaimanalrah tingkat keterampilan mmgajar guru bidang stucii fisika 

melaksanakan setiap komponen kcterarnpilan mengajar yang berkenaan dengan : 

a. membuka clan menutup pelajaran 

d. mengadakan variasi 

dalam kegiatan belajar mengajar fisika di SMU Negeri Kodya Padang. 

2. Apakah ada hubungan yang berarti antara : 

a. pengalaman mengajar fisika 

b. lama penataran proses belajar mtngajar fisika 

dengan keterampilan mengajar fisika gum bidang atudi fisika di SMU Negeri 

Kodya Padang. 
4. Kcgulitan apa aaja yang dihadapi guru bidang studi fish dalam mcnerapkan 

keterampilan memgajar pada kegiatan belajar mengajar dish di SMU Negeri 

Kodya Padang. 



BAB JI 
TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

masyarakat secara cepat. Kon& ini menuntut masyarakst merubah pe-ya dalam 

belajar, h e n a  bagi yang tidak mampu m e n & &  perubahan akm terslngkir dari proses 

perubahan tersebut Mereka yimg terstngkrr dari proses p e r u h n  akan tergobng hpada 

kelompok terhgyd Kelompok ini akan menjadi beban parubahan sekehgus menjadi 

sumber segala htimpangan Untuk itu dalarn proses belajar mengajar di sekokih-sekleh, 

seorang guru harus marnpu m e n c i p h  kegiRtan belajar mwr%gjar ymg ban* 

m e l i i  siswa berkomunikasi baik den= guru maupun hnglnmgen dimma merela 

berada. Agar siswa berperilaku positif dan mampu m e  perubahm ke arah positif 

pula. 

Supaya maksud di atas tercapai guru diharapkan mampu mcngembanglcen 

kommhsi i n k S  dan konvergen Karena pada komunihi interaktif terjedi transaksi 

informasi antara partisipan (guru dengan siswa) secara lmpung, dengan salmg 

memberikan konstribusi dan menangppi ttrhadap pemecahan permaselahan yang scdang 

dibicarakm pada saat komunilcssi berlangsung. Dengan kondisi h i  diharapkan terjadi 

suasana sahg merespon, shin- tercipta suatu kegiatan belajar mengajar ymg lebih 

&if dan dinam is. 

Berdasarkrrn u r a h  di atas, terlihat bahwa mengajar bukan lagi merupakan proses 

pcnyampaian pengetahuan, melainkan merupakan sckum pulan aktfiitas yang cbgmhn 

secara m enyehnvh denpn m elibatkan sejumlah keterarnpllsn berkom uikasi Hal ini 

didulcung Raka Joni, ed (1985: 1 ); 

Mengajar adalah perbuatan yang kompleks yaitu punggunaan sccara inkpt .8  
sejurnlah keterampilan untuk menyampadcan pesan Pengintegrasian 
keterampilamketeramplian yang dimakrmd dilandesi oleh sepemngkat teori 
clan diarahkan oleh suatu wawasan, sedan* aplikesinya tejadi sxara unik, 
dalam arti secara sirnultan dipengaruhi oleh semua komponen belajer 
m engajar. 

Komunikasi dalarn mengajar harus terarah, bm&& umum serta memberi wama 

terhadap setiap keputusan dm t indab guru, baik di d a h  merancang persiapan 

mengajar maupun dalam rnebkulcan penyesuaian transaksional Hal ini didukung oleh 

pengertian bahwa The construction of science understanding occur not only through 



individual effort involving personal empirical inquiry and interaction with the physical 

world, but also through the social process of communicating (Lee, Fradde, Sutrnan : 

1995:798). Untuk tcjalinnya komunikasi aktif clan dmamis antare gum dcngan siswa, 

guru harus memiliki beberapa keteramph menpjar yaitu: lreterampih bertanya, 

mem beri pengutan, mengadakm variasi, menjelasksn, mcrnbuka dan mcnutup pelajmm, 

memirnpin d i h s i  kelompok kecil, mengelola kehg mengajar Icabmpok k i l  clan 

perorangan 

Sesuai dengan membatssan masalah, bcrikut ini a h  dibahas ksjian tcoriti, yang 

berlcaitan dengan penelitian ini sebagai berikut. 

k Pengertian Belajar 

Belajar mcnqpakm zRlatu usha rmRJr: men- idormasi dari 

btrbagai sumber &lam rangka rncrubah tjngkah laku peda diri scndiri untuk 

menghadapi tantangan a h  (masyaralcat, pekcrjasn dan h u  pengetahuan). Peru- 

ti@& lalru tersebut disebabkm oleh interaksi mdividu dengan hghngan tersebut 

(Burton, 1954: 5 -61). Pcrubahan itu dtpcrlihah &lam sikap clan aktivitas seseorang 

bcradaptasi dengan hgkmgmya .  Scpcrti dmgkqkan Whitherington (1952: 165) " 

learmng is a change m personalrty, manifesting itself as e new pattren of.nsponce 

which may be skill an attitude, a habbit, an ability or understand& 

Belajar hsrus melibatkm kesehuuhan pnxrcs ynns bdmpng  dalam diri 

sesorang sebagai msna dinyatakBn oleh Gagne dan B+ (1 978 : 10) ". .. . a leaning 

event involves several i n t d  process each of which may be influenced by the external 

factor of instruction". K e b e r W  suatu proses pembelajaran di sekolah d i m *  

oleh tercapai atm tidaknya tujuan pembelajam yang ditetapkrin l h g a n  daaikien 

pernbelajaran haruslah berupa set aktivhas mempengaruhi siswa agar ras\t.%e@r. 

sehingga kondtsi eksternal clan internal siswa. dapst tumbuh pendorong dm 

sumber belajar. Unhk itu dibuhhb dm&y pcmbelajaran bemrientasi lmpda proses 

dan pola bcrpikir tcrstrukhu, hub berorientasi pr#Ea produk 

Susunan aktivitas belajar mcngajar dapat dl'bedalnnrsatan pandck;atan tertctbnp 

dm pendek&m tcrbula. Peranan guru-* dahm mengolah infonnsai psds ke@m 

pcmWjaran dapat M a t  tlcspositurik dan heuidk Pmm belajar sGpcrti di aCas 

d i p q g d i  oleh faktor dari dalam diri siswa scndiri sepcrti lmcrchsq sikq terhadap 



yang dipelajari, dan pengetahuan awal yang dim& siswa. Dua faktor d a h  diri siswa 

terakhir sebenarnya dapat dib-n dengan memberikan appersepsi yang tepat 

tentang materi yang akan pelajari oleh guru. 

Appersepsi tersebut haruslah rnampu menimbulkan rasa puas d m  siswa, karena 

rasa puas merupakan faktor penentu arah seseorang dahm mengambil watu keputusan 

untuk mengadoptasi atau menolak suatu inovasi (Indriati K.: 1998:127). Beberapa 

penelitian membuk.;tikan bahwa semakin luas appmepsi yang dikrikan guru, semakin 

tinggi tmgk~t keberhash siswa mempelajari konsep yang diberikan 

B. Tinjauan Tentang Guru 

Guru menpkan salah faktor menentukan keberhash seorang siswa dalam 

belajar. D a h  mengajer, guru dituntut mcrnbantu perkembangan siswa &lam segi 

kognitif, afektif dan psikomotor. Jadi dalam mengajar, guru b u h  semata-mata 

memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, tetapi juga menciptakan kondki k c d u d  

yang mendorong siswa belajar te rn  menerus. Disamping itu mengajar juga berfungsi 

membantu siswa d a h  mencapai kepuasan, sdhgga siswa tersebut dqmt dengm 

senang hati melakukan kegiatan-hgiatan berhbya. 

Bila dihubungkan &ngan pengertian belajar, sangat berakwm apablladabm 

mengijar seorang guru harus menciptakan krmdisi tcjadinya interaksi antam murid 

dengan guru, murid dengan murid dmn murid dengan hgkmgannya. S. Nasution 

(1974 : 11) menganjurh dalam proses mengajar bukan berupa one way system, 

yaitu hanya guru yang berbicara, melainkan thrcre way system dengan adanym sahg 

memberi clan salmg menerima dalarn proses belajar. Dalam sistem ini tentu saja guru 

sangat memegang p e r m  pen- karena guru b h  saja sebagai- fiwiUm, ktapi 

juga sebagai mediator, supervisor dan moderator. Dkmphj-g itu guru mampu sebagai 

surnber inspirasi bagi siswanya. Karma gum yang bak bukankah guru ymg m a t  

pintar, melainkan mereka yang bisa memberilrsn inspiresi kepardo kita, rnareka 

meransang nahui yang sangat dasar dm sangat p t i n g  dalam kehidupan kita yakni 

rasa ingin tahu (Sraiesumantri, ed. 1989: 40). Kemampuan guru mem berikan inspirasi 

kepada siswmya kemunghm dipengaruh~ oleh pengalaman men* dan kmnmya 

penataran proses belajar mengajar yang tclah diikuti olch gcav ymg -. 

Untuk merangsang rasa ingin tahu sba, sahh satu tuntutan terhsdap guru 



dalam mengajer adalah kernampun guru melibdm siswa dalem jwoses penemuan 

sendiri (discovery). Memberikan kesanptan kepada mak didik untuk r n a n e m h  

sendiri melalarkan sendiri, untuk aktif d h  proses bciajer mengajar, untuk 

mengamati sen& meNpakan metroda pg. memberikan hasil lcbih aamprrra kalau 

ditinjau dari pendidkin s i n s  modren (Soelcarno; 1982: 61). Hal ini d.isebeblcan oleh 

ketcrlibatan siswa secara aktif di dalam bcrdiscovery, mcmbcrikan kesempatan lcepada 

&a memperoleh wawasan d a l ~ ~  mengembangan konsepkonsep diri den percap 

dui sendiri 

Unhrk dapat mewujudh semua keinginan di stas guru f h  harus 

menguasai keterampilan dalam bertanya, membcri penguabm, meqpdakm variasi, 

menjelaskan, mcmbuks dan men* pelajsran, memimpin diskusi kelompok Ired, 

mengeloh kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan. S e m i  &ngan batasan 

masalah pene6tk.n ini, maka tijauan kepustskaan ini ditinjau komponen-kmponen 

kctcrampilan mengajar guru seperti ketmmpilan mcmbcrilrsn penguate31, slengadaksn 

variasi, menjelaskan, mernbuka dm menutup pelnjaren 

Sewalctu guru tersebut mssih -&w di LPTK merela, tehh dibeknUenp 

ktterampilan di atas malalui micro teaching dan praLtek ptngalamen fppangan. Jadi 

sahanmya mahasiswa yang telah m d p a t  nilai bsrk pada saat melaksanakan micro 

teaching diham* mampu dengan baik pula melaksanakan lceterampih tersebut 

hkolah  dimana mereka mengajar. Hal ckhkung oleh Brown (1975:16) ysng 

mernbuldih bahwa terdapat hubungan kuat pengalaman micro teaching dengan 

pengajaran disekolah. B d  bahwa kernampuan dalam micro teaching chgmdm 

untuk mcmpradiksi kcmampuan guru setelah be& di sckolah nsntinya. 

C. Kcterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran 

Sahh satu keterampilan rnengajar dasar yang haw dimiliki seorang guru 

adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajsran yang 

dimaksucikan disini adalah kej@tan yang dihku'kan guru untuk menc- suasana 

siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar tcrplsclt kepada hal-hsl yang 

dqelajari D a h  membuka pclajaran ini harus dlciptakm resa ingin tahu siswa 

terhadap materi yang a h  dipelajari dengan membcrilcan Appersepsi sehingga pada 

diri siswa muncul konfk kognitif. 



Setehh konflik k o g d  terbentuk, sangat penting bagi guru memberikan 

kepada siswa pengalaman untuk memfasilitasi siswa mereaolusi konflik yang ads 

(Niaz :I995 : 959). Sehingga siswe dapat menyam- pangetahuan yang tclah 

dimilikinya dengan in fmas i  benr ~*:.,HBl ini didukung oleh ~~ yang 
membuktilmn I n h a  learning and tmdedmdmg m science occur when .students 

successfuyl integrate new infarmation with prior knowledge (Lee, Fradde, 

Sutman: 1995 : 798). Dengan mampunya siswa meresolusi konflik kogtuhf yang 

dialaminya, maka hasil belajar bermakna a h  dapat tercepai 

Komponen ketermpilan membuka polajaran meliputi rncnmik perhatian, 

menimbulkan motivasi, memberi acuan, clan membuat hitan Untuk m e n d  parhatian 

siswa dapat ddakukm dengan cara memllih gaya .mengajar, ptnggwzakan alat bedu 

pengajaran, pemilihan pola. intenhi strmai dengan. Jcmdhi. siswa .dan. tujwn 

pembelajaran yang ingin dmpi 

Motivasi siswa dapat . ditim- ..dmgan membetilrPa ..,lahangatan dan 

keantusiasan, menimhubm rasa ingin hhu .siswa, mengem* ide yang 

. bedmtqpn, memperhatikan minat skwa Sikap guru yang h&ng8t, ramah, antusias, 

bersahabat dapt mendorong siswa untuk samg bekeqa. 

Menutup pelajaran adalah kegiatan ymg diUukan guru untuk mcngakhrn 

kepitan inti pelajaran. Menubup pelajaran berfmgsi untuk memberilcan gambaran 

menychmh tentang apa yang telah diplajari siswa dan mengetahui tin&& pancepaian 

siswa serta tlngkat keberhasilen guru dalam proses belajar mengajar. Kegiatan 

membuka clan menutup pelajaran tidak saja dilalolkan pada setiap ma1 jam pelajaran 

tetapi j u p  dhlcukm setiap awal penggal keghtan dari inti pelajaran ymg diberikm 

selama jam pelajaran. (Abimanyu : 1985). 

Komponen yang harus d q x r h a b  dalam rnenutrp, p&&wn anPera Lin 

peninjauan kembali, mengevaluasi. Meaiqja kembnli dspat dilak&m dew 

meranglaun inti pdajar8n ataupun guru bersama &a membuat nngkasan. Evaluasi 

dapt berbentuk pendemontrasian keterampilan, pengaplikasien ide baru pada h i  

. lain, pengekspresisn pendapat oleh siswe atau pmberian soal-scwl tertulis oleh guru. 

Kegiatan membuka clan menutup pehjaran yang dilalarlostl banCgenvl5rkan 

, berpengaruh positif temadap proses den hasil lmlejer- mqpjsu. pmerVa pxM ihl 



antara lam, timbuhye perhatian den motmasi siswa terhadap tuga!+- 

dihadepi Kemudian, yang kbih jauh dalah h a  mengetahui batas-betss tqps yeng 

akan dkqekxin, hubungan 8ntm-a p e n g a l a m a n - b a n  yang tahh dilamsai dengan 

hal-ha1 yang akm dipelajari, tmglast k e b d h y a .  Kondisi rnm@b&km siswa 

mempunyai gambaran yang jelas tentang pendeloatan-pendeb yang dgmakm 

dalam mempclajari bsgran-bagm dari pelejaran serb meng@m@m falcta-fa& 

keteramp~lan-keterarnpilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa, 

sedangkan guru &pat mengetahui tingkst keberhasilannya d a h  mengajar. 

Pmggmaan keterampilan membuka dan menutup p e l a j m  haruskah mengandtq 

prinsip kebermaknaan, keberurutan dan kebersinam bungan 

D. Keteram pilan Mem berikan Penguatan 

Dahm kehidupan sehari-hari setiap orang s e h  berusaha m m t h  

penghargaan. Umurnnya penghargssn itu bapengaruh positif terhadap kehidupm 

manusia dan mendorong sescorang memper- tmgkxh laku untuk memnghhn 

usahanya, termasuk usaha mempcrbaiki tingkah l a h  dalam belajar. Penghergean 

merupakan salah satu bentuk pemberian peqpatan. Pcnghargaan dapat berupa .up&, 

pujian, senyuman, ucapsn terimakasih dan sejenisnya. Teori tentang proses belajar 

mengmgkapkan bahwa pemberian penguatan mendorung siswa m-tkan 

usahmya dalam belajar clan mengembangkan hasil hlajarnya @.N Pah: 1985 : 3). 

Tujuan pembelajaran disamping agar peserta didik mampu m e m a h i  konsep 

yang diajarkan dengan benar, juga untuk membqgkdm h t i v i t a s .  ,K swdkhs dapat 

dib-tkan dengan pem berian penguatan (Nobar: 1996: 1 30). Agar pem aham an sitam 

terhadap konsep yang dipelajari tidak m eny impq  maka dalam proaaa pcmbelajm 

kepada siswa perlu diberikan bagaimana cara menelusuri kebenanin atatu komq 

setelah proses pembelajaran b e r h p n g .  Perlu d p h a t h  disini bahwa kxxahhm 

konsep OW siswa tidak dapat dipmdmg sebagai ide spontm &bpi hgtus dipandang 

sebagai kajsdian setalah pembelajaran lxdqpmg (Qdez-Pardo:1995:440). Cara lain 

untuk mengstasi kesalahan konsep yang diperbuat,ska agar tidak tcrulang kambali 

adalah dengan mem beri ganjaran yang mendidik 

Penguatan ymg diberikan lmpada skwa dihtim- -mcnimbulkau W 

siswa untuk mencari pengatien lain tentang konsep yang dipelajwrp Beberspa 



penelitian rnenyimpuhn behwo pendapat (pqmhm) siswa saring rnemadai 

b h  diperoleh deri guru dan tebbook ( Klassen dan Lijuse : 19%: 1 15). Untulr ihr 

d a h  proses belajar mengajar, guru hsrus mampu mandaong sisws~urbuk mcncrari 

informasi dmi btrbagai sumber infmasi 

Tcrdapat dua komponcn pemberian pcllguatan yaitu penguatsn verbal dan non- 

verbal. Penguatan verbal dapat dmyatakan dengan kata-kata (seperti bagus, ya, benar 

clan sejenisnya) dan kalimat (seperti perknjaanmu baik sekali, pekerjaanmu makin 

lama main baik dan sejentmya). Penguatan non-verbal dapat dinyatah dmgm 

mimik dan gerakan badan, mendeksti siswa, mcmbui JcartuheaS kqhtan yang 

m e n y e n a m  memberh  simbol atuu benila Pada p e k h m a m  di him 

terdapat tiga prinsip yang hmus diperhdcan yaitu prinsip kehmgatm dan 

kemhkm, keberm-, menghindari pengunam respon ymg negatif. 

E. Kcterampih Mengaddm V h i  

Kebosanan terhadap suatu kcgiatan bise saja terjadi tidak terkecuali di dalam 

proses belajar mengajar. Kebosanan siswa clapat timbul pada saat siswa melihat, 

m erasai, mendengar peristiwa yang sama terus-menems Akibatnya . .&a a h  

kAhngan perhahn terhadap permasalahan yang dibahas. Bila hal.ini terjadi tujuan 

pengajaran yang telah cligtrkkan Antrm lcurilarlum tidak akan - tacapi  Untuk 

meng)lmdari .timbulnya rasa bosan bagi siswa, maka seorang guru harus mampu 

mernbuat veriasi dalam kegiatan belajar rnengsjar.. 

Pemberian variasi dab -tan belajar mengajar dapat diaAtilrmPl. m4pi  

pcrubahan cara mengajar dengan tujuan m e n & h g h  
. . 

bcbosslren dan ltajerrrkrr 

siswa. Apabila guru dapat.-mengadakm vmiasi mengajar.'daqp lt&. dcun dapat 

, mempertahanlcan pcahstian siswa term QNHC~ hhjw mengajar yaw w h g  

berhgsung Manfaat mengadah variasi dalam hgietan balejar mengajar . di kelas 

antara lain untuk meninbulkan dan m c n @ d c m  perhatian siswa kepada +-aspek 

belajar yang relevan dcngan materi yang dkjarkan, memberh  kesempatm 

berkembangnya balcat ingin mengetahui dan menyelidiki siswa tentang hal-ha1 yang 

bary memupuk hgkah lalcu yang positif krhadap guru dan stkolah, mcmbcri 

kesempatan kepada siswa memperoleh cara rnenerima pelajaran yang . n 

, Selain keempat manfaat di alas, rn- w x k i  juga ~~~ 



meningkahm kadsr Cara Belajar Sbwa Aktif (CRSA) d e q p m e l i i t h  h - d o k r r n  

b e r w  p e q p h a n  yang menaril dan terarah pa& berbagai tm@t kogrtigf. 

Ralca Joni (1 985) mengmukakan t ip  prkip utama melaksaneban ketarampilan 

mengadah varmsi y q b a r u s  Whatikan yaih prinsip relevansi dcngan ajuraS 

prinsip k t h c a m  dan kcsinam- prinsip Ire-n den -Canaan yang 

baik Komponen keterampih mengadakm wnrsi tcrdiri dan, Pertame, veriasi yang 

meliputi, variasi suara, mimik dan geralc, kesenyapan, lamtalc panda% perubahan 

Mi, mtmusatkan. Bile variasi &pat dilakmakan dengan tepat, maka alrsn 

bermanfixit untuk m enarik dan mempertahankan minat sernangat siswa &lam belajar. 

Kedua, variasi penggmaan media yang dlgolonglran menjadi variasi alat/bahan yang 

dapat ddhat, variasi alatfbahan yang &pat didengar, varkisi alathahm yang d a p t  

dmba dan dim anipulasi Variasi ini d p r  lukan untuk m ensnggulanlg ktanekmgman 

kemampuan indra pendengamn dan penghtan- Ketiga, variasi pola mteraksi dan 

ke- siswa yang dapat dilakukan guru dakm kelas (proses belajar mengsjar), antara 

lain : interaki belajar mengajar yang berpusat pads guru, dimana guru bertindak 

s e w  pelaku dominan di dalam kcelas. Pengajaran yang terpusat k p d a  aiswa 

menjadikan siswa sebagai &tor di mencapaian tujuan pembelajarsn di dalam hk. 

Demikian j u g  variasi dalarn kegiatan siswa, dsmi kegiatan yang bemifat. idividual, 

kegiatan yang bersifst kelompok kccil dan kagmh dengim mclibatkaar k h n p & h .  

Dalam pclaksanaannya, b p o n e n - h p o n e n  ma- wwki ini r n e r n ~ g t ~ ~  

asp& keterampilan hhnya seperti vsri.si d a h  mcmberihen -.reriasi dalam 

mcngajukan pertanyaan, dm semya Variaai pamahian nfadia dpablrPn untuk 

rncngaku hkurang e f m  penyam paian i n f d  dalem bentuk oral dan tatub 

cialam mcmbantu siswa mmccahknn permasalahan rnisb- spesifik dihadapinya 

(Klasscn dan Lijusc : 1996:120). Dcngan terbantunya siswa menyelesaikan 

miskonxpsi, maka permasalahan miskonsepsi ymg menjadi biang kesagskrn proses 

belajar rnengjar selama ini a h  menjadi beriarang 

F. Ketcrampilan Mcnjtlaskan 

Menjelaskan menyakan suatu aktBas yang p a w  & olch 

searang guru d a h  kelas. Keterampilan.mmjeleskan mempkm.inti.dari srmua 

komunikasi di dalam . kelas clan mesupakan titik sentral. d .  dan 



mmptrtahenkan perhitm &we (Brown : 1978:86). Ituiah sebabnye setiap calon 

gun, hams di'beka1.i dengsn katerampilan ini Keberbsilan Iretwampllen guru 

menjclash sesuatu dspat dibuktikan dengm~ tingkat keptihsman dan pemahaman 

yang dhmjukbn oleh s h .  Akan tetapi seorang guru perh mcmbedalcan antara 

menjeleskan dm menceritakan. 

Menjelaskan menrpakan suatu kegmtan verbal yang membaikan h h q g m  

antara satu fakta dengan f a b  yang Isin, satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, 

membcrikan hubungan secara mduldif dan de&ikhf agar anak didik atau *a dapat 

mengerti. Dalam menjelaslcan guru memberikan hubungan secara indulctif ~IUQ 

melahirkan adanya hubungan sebab, adanya generalisasi clan aarabgi Hal ini 

dprlukm kareae .pads pengajaran sains yaag rncnghubwgkm contoh, anakgi dan 

konteks yang r e h a n  dagan kebkaan siswa merupaksn pengajamalrs yang 

%&at baik @arbam: 1996). 

. Keterampilan menjelahn merupakan hgatm panyampaian . . idmasi yang 

terencana dengan baik dan .d#cullcnn dengan uruten yang cocok Dalam kegistan 

pem belajam menjelasksn bermti penyaj ian inforrnasi lisan yang chgamai  secara 

sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau antara 

yang diketahui dengan yang belum diketahui atau antara hukum yang berlaku umum 

&ngan kenyataan sehari-hi 

Penjelasan dalam proses belajar mengajar a h  bertrasil guna jib ddesmksn 

kepada prinsip-prinsip, kebutuhan, relevansi dengan tujuan pelajaran, dapet mcnjawab 

pertanyaan siswa, lcebermaknaan  bag^ siswa, Ices- dengan latar be)alrang dan 

kemarnpuan siswa. Bila kondisi ini dapat diwujudkan, maka tuntutan masyarakat 

terhadap pendidlkan sains yaitu agar pendidkan sains m&ri ajarnya mencerminkan 

prinsip yang mernbangun, relevan clan dibangun dalarn hubungan antara f~ika, 

teknologi dan social dapat tercapai (Weldy dan Wallance : 1995 : 144). 

Secara garis besar komponen menjelsskan terdiri dari dua komponen utama 

yaitu menganalisis dan merencanakan, serta menyajikan. Dalam mengajar guru harus 

dapat merencanakan dan menganalisis kegiatan apa saja yang akan dilakukan di kelas. 

Tanpa dapat merencanakan dan menganalisis, guru tidak akan dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik Dalarn merencanakan suatu penjelasan, seorang guru fisika 

harus menrancangan kegiatan lebih dan seorang fisikawan merencakan penelitian. 



Hal ini sesuai dengan penclapat bahwa guru sains haruslah menjadi leblh dari seorang 

sainstis bekerja yang a m  dalarn proses sosial dalam rangka memperoleh pengalaman 

untuk melengkapi data penelitiannya (Weldy dan Wallance : 1995 : 145) 

Penyajian penjelasan yang bark tdak culaq, hanp sekedar direnc- 

melainkan harus dilaksanakan r c a l h  mungkin Penyajian pjelasan haruslah 

mengandung P-a, Irejckm yaitu penggunaan bahasa mudah dimengerti oleh 

. siswa, idah-istilah tel;nis harus didefvlisikan dengan jelas; guru .mengbmdan 

unglcapan-ungkapan yang meragukan. Perh dm@ bahwa k e s a h n  konsep yang 

tejadi biasanya bersamaan dengan pennasslahan ~pemakeian ,dmhasa, yang 

meqydabatkan siswa rncmbuat hubungm dam &gi sendiri berdasarkan .psda 

konsep dqymkan dalam hka den kehidupan sehari-hi (Gussorrdry & Grodesky 

&lam Qutlcz-Pardo : 19% :940). Kedua, pengpmn contoh, ilustrasi dan analogi 

agar konsepkonsep yang abstrak dapat dirnengerti oleh siswa. Anabgi, contoh- 

contoh dan ilustrasi sebainya berkaitan dengan kehxiupn sehari-bars. 
dapat m emadukan pengetahuan yang klah dim ilkinya dmgm Mnhnnya. Hal ini 

sesuai dengan puqptim bahwa Good science teacher, we wed bamhq. help 

students conned with d woM experiences to built mckm&d@ at of-their prior 

know-. 'The encourage studcnEs assume makmg judgnncnts in so doing, the help 

student assume some responbitay to contruct personal and social mamirig of the 

subject m a t .  (Wcldy dan Wallance: 1995: 145.) Kctiga, Mmbcri penekanan 

terhadap hal-hal pen* dan pokok. Keempat, penyajian suatu penjelasen oleh guru 

blah mempunyai umpan balik dari siswa 

G. Kemqka BerpUdr 

Berdasarh variabel bebas dan terganturtg, maka berilcut ini akan diuraikan 

stcara nngkas rnengenai hubungan fungs id  antara setiap variabel penelitian ini Guru 

merupakan faldor kunci dalam pclaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, karena 

merekalah yang berhadapan langsung dengan pexrta didik Guru dimping dituntut 

menguasai bidang ilmy juga dituntut mengusai hkrampilan dakm mengajar. Dalam 

proses belajar mengajar guru w a s  rnengorganisasikan kegiatan pengajaran Dalam 

pengo-ian pengajaran ini guru dituntut menyusun rencana pengajaran agar siswa 

&if', antusias, selalu memperhatikan, berpartipasi penuh, serta tidak bosan dalam 



mengkuti pehjman. Untuk itu guru harus memiliki kcterampilan mengajar diantwmya 

mencakupi keteram pilan mem buka dan menutup pekjaran, keterampilan mengadah 

variasi, keterarnpilan menjeleslcan koscp, kcterampilan memberi motivasi (penguatan) 

dan sebagamya. Penguasaan keterampilan memgajar ini dipenganh oleh beberapa 

falctor antara lain pengahan mengajar dan lama permtaran berimbungan dengan 

proses pembelajaran yang telah diikuti. 

1. Hubungan Pengalam an dengan Ketram p h  Mengajar Guru 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada umurnnya guru 

selalu menemukan masalah terutama pernasalahan yang menyangkut cara 

pengorganisasian pelajaran dan penyam paiannya Dahm m eny em paikan pelaj aran 

pada umumnya guru selah menemui berbagai permasalahan yang dapat 

m engeanggu kelancaran kegiatan pembelajajaran. Perm asalahan ini tentu merupakan 

tantangan bagi guru yang mana dengan guru dari waktu ke waldu selalu berusaha 

mengatasinya. Dengan adanya permasalahan yang berulang, seharmya guru 

sudah terampil mengatasi pennasalahan tersebut 

Berdasarkan pengetahuan yang didapatkarmya d a h  mengajar, guru.. 

diharapkan rnampu mengadopsi pemakaian konsep k o ~ i v i s m e  pcmtcahan 

permasalahan sew strategi pembelajaran berkutnya Pada konsep ini guru fislks 

seharusnya menyukai f i  Wih dsri searang f~ikswan, mmpu 

membentuk hub- pengetahuan dunia yang real untuk membengun mtu 

pengetahuan (Weldy dan Wallece:1995:145). Bangunan pagetahuan terbentuk 

tersebut dapat m eningkatkan pern ahaman siswa terhadap materi yang. clplejarinya. 

Dengan bermodaEkan pengalaman mernghadapi dan memecahkan masalsh 

yang pernah dihadapi, diharapkan guru dapat menemukan scndiri strategi dmhhasa 

yang tepat bagi siswa agar tetap belajar. Banyak penelitian membddikan W w a  

pemakaian bahasa dan strategi kognitif tepst dapat m e m p e m  kemampuan siswa 

dalam ihnu ysng sadang dipelajarinya (Lee, Fradd and SuhTlan:1995:789). 

Kemudian Wtldy dan Wallance (1995: 144) menyatakan bahwa guru fisiks yang baik 

adalah guru yang dapat membantu siswa dalam belajar, membangun suatu 

pengertian dari pengetahuan yang ada padanya. Jadi seharusya, guru dari pengertian 

siswa membentuk suatu konsep scsuai dengan tujuan pembelajaran yang sedang 
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dddmmkm. Perk dmgat bahwa konsepkonsep yang dibentuk guru sangat 

mernpengaruhi strategi pemecahan mssalah oleh siswe. Dalam beberapa p e n e h  

terungkap bahwa miskonscpsi dan kesulitan yang di alami siswa dalam belajar 

ditentukm oleh metoda mengajar yang guru serta pengetahuan guru 

tentang materi yang diajarkannya (Quilez-Pardo dan Solaz-Portoks : 1995:942). 

Dalam teori belajar mempelsjari sesuatu dengan baik dan berhasil merupaknn 

suatu p e n g h a n  yang meluas serta merangsang Kemudian tanggapan siswa 

terhadap sesuatu kearah lebih baik d a h  ktgiatan pembelajm merupakan salah 

satu ciri dari keberhasilan guru &lam penyampaiannya. Keberhash tersebut dspat 

merupakan rangsangan bagi guru untuk berbuat clan berusaha ke arah yang lebih 

baik Dari pengalaman-pengalaman memecahkan masalah yang ditemukan d a h  

kegiatan pembelajaran dapat menmgkatkan keterampilan mengajar guru 

sebagaunana diperoleh (Boediono, Suharsirni Sudia dalam h u  Suud : 1986). 

2. Hubungan Lama Penataran dengan Kcterampikm Mengsjar Guru 

Dalam rangka menmgkitkan mutu p e n d i m  pemerintah selalu berusaha 

meningkatkan mutu guru yang mengajar Thgkat Taman Kanak-kanak sampai 

dengan Dosen pada Perguruan Tinggi Salah srrtu bentuk usaha rncnmghkm mutu 

pengajsr tersebut adalah dengan m e m m  pmstaran dan studi lanjut. Penntman 

yang dihthkan baik yang bersifat nssional maupun bk4 semusnya bertujuan 

meningkatken mutu tenaga pengajar dibldang pengetahwn, keterampilan, s@, dan 

kcpribadian agar ptserta tatar mampu clan mantap melalolsnab-sn tugasnya sesuai 

dengan fungsi clan jabatannya. 

D h  penataran yang berhubungan dcngan ktgiatan behjsr mengajer guru 

dapat berinteraksi teman scprofesi dan s e b w  hu, sehingga mereka diharapkan 

mendeptkan tambahan peqetahuan d m  keterampilan baru yang dapat drgunakan 

dalam kegiatan pembehjaran Tak jarang pula biesanya para in- 

m endem ontrasikan csra m enggunakan ketermnpilan mengajar baik, clan bahkan 

bissanya dim an taph  dengan praktek m empcragakm ketempilan mengajer denggn 

temm sejawat sebagai penilainya. Hal ini dapat merubah panchgm dsn konsep 

guru tentang scsuatu Dengan adanya pemb&an komp guru kcarah yeng lebih 

benar clan tepat diharapkan keterampilan d a b  mengajar akan meningkat clan jug8 



akan d iht i  dengan perubahan konsep siswa. 

Kemudian atas usul teman sejawat tersebut peserb penatman secara bersama 

mencari jalan keluar apabila dhemui h lmahan dalam kcgiatan ymg telah 

berlangsung Apabila cara ini d i k k s m h n  &ngan tcrus menerus, dcngan sendirinya 

keterampilan dan kemampuan guru dalam mengajar akm bertambah Sadia dan 

Suharsimi &lam Ibnu Suud (1986) menemdm bahwa sernakin scring guru 

rnengikuti penataran, maka semakin meningkat ketcrampilan dalam mengajar. Jadi 

dapat diharapkan semakin h a  atau semakin sering mengikuti penatarm 

semakin menmgkat keterarn pilan dalam m elasanakan kegbitan belajar mengajar. 

3. Hubungan Keterampih Mengajar Gwu Fisika dengan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan gambaran tentang kemampuan yang dimiliki siswa 

dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Dan hasil belajar merupakan 

gambaran tingkat penguasaan yang dapat di capai oleh siswa d a h  menghti proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pend.idikan yang telah ditetapkan. (HY. 

Waluyo (1987:120). Bila ditinjau dari perubahan trngksh laku hasil belajar dapat 

dikatak-an sebagai tqkh laky nilai-nilai ideal pengertian, fakta-fa@ kemampuan 

yang dicapai dan keterampilan yang semua aspek di atas terbentuk pada diri 

seseorang alcibat proses belajar (Burton (1954). 

Jadi hasil belajar dapat ddihat dari perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang bersifat konstan dan menetap. Perubehan itu dapat 

berupa sesuatu yang baru dan segera nampak dalam perilsku nyata dan dapat pula 

berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dq>elajari sebelumnya. 

Dengan dem ikian hasil belajar dapat dijadikan tolak ulcur untuk m enentukm 

tmgkat keberhasilan siswa di &lam mengetahui dan memaharni suatu mata pelajaran. 

Di sarnpmg itu hasil belajar hendaknya dapat bermanfaat dalam kehidupan schari- 

hari Jlka hasil belajar tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, malca hasil 

belajar tersebut merupakan sesuatu yang tidak berguna dan hanya m e r u p a .  hasid 

belajar yang semu belaka. Untuk hasil belajar yang baik hendaknya merupakm 

pernuasan kebutuhan, mengandung nib-nilai yang cukup luas; nilai moral, sosml 

ekonomi, dan dapat dipergunakan dengin mu.dah sewaktu-waktu diperlukm, serta 

m enam bah mtegritas kepribadian 
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Ketempilan mengajar yang meliputi keterampilan dalam membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan memberi penguatan, keterampilan memberi 

penjelasan dan keterampilan mengadakan variasi mempakm suatu alctivitas guru di 

dalam kelas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa dalarn belajar dalarn 

rangka memperoleh h d  belajar yang baik 

Perhatian merupakan salah satu falctor psikologis yrrng d a p t  mempengaruhr 

proses dan hasil belajar siswa. Ucapan yang menarik perhatian siswe seperti "coba 

p e r h a W ,  ataupun dengan memberi penelcanan mare merupakan stimulus yang 

dapat mendapat respon dari siswa. Dengan juga pertanyaan yang diberikan kepada 

anggota kelas ataupun individu dapat mengembangkin pola berpikir siswa clan 

merangsang siswa untuk berparbipasi Partisipti siswa dalam belajar akan 

mempenganh pemahamm siswa terhadap apa yang sedang dipclajminya dan siswa 

akan bersifat aktX d a b  proses panbelajaran 

Dengan memberi tujuan pembelajaran diawal pembelajaran a h  b e r a  

aksn dapat menimbuh  motivasi s h a  untuk hlajer. ApalaQ;I ditambahlcrm dengan 
aplikasi pelajaran tersebut temadap kehidupm xhari-hari atsu teknologi rnm depan 

sebagai rangsangan awal sebelum siswa m asuk rn ateri yang mmgguhnya. Turney 

et a1 (1976) menyatakan bahwa manfaat penggunaan keterampilan mengajar dalam 

proses pembelajaran adalah untuk mtnimbulkan dan meningkatlcan perhatian siswa 

temadap belajar mengajar yang relevan, untuk m e m b d  kesempatan 

berhbangnya baht  ingin mengetahui d m  menyelidiki dari siswa terhadap hal-ha1 
yang baru. Sesuai dengan teori Miller dan DoUard dalam lbnu Suud (1986) untuk 

memalcsimumkan belajar mengusulkan harus dilalcukm drive (skwa harus 

rnenpgmkm sesuatu), cue (siswa hams memperhatih sesuatu), response (siswa 

hams melelarkan sesuatu), reward (siswa bermaha sesuatu untuk memperolch 

keinginannya). Kondisi terpenuhi apabila kepada siswa diberikan penjelasan yang 

benar, penguatan yang balk, kesimpulan tentang sesusftr Untuk itu guru harus 

memiliki keteramph dakm membuka dan menutup pela jm,  memberi 

m c & h  variasi, serta keterampilan m cnj elaskan. 

Dengan memaksimumkan cara belajar siswa diharapksn a h  

mcmalcsbumkan hasil belajar yang diperokh siswa. McningEcatkan penggunasn 

ketersmph mengajar aksn mempengsruhi hasd belajar sisws. 



Berdasarlcan urah di atas maka dapat dqpnbarlcan model k o w p  tentang 

keterampilan mengajar dengan komponennya whgai b e r w .  

Pengataman 
Mengajar Gwu 

Kt!* 

hkqt@Grm 
Hd Belajar 

Sbva 

h PeRalaran 
D i i  GUN 1 



BAB III 
METODOLOG1 PENEIJTIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteh, p e n c h  ini digolongkm kepeda penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk mengumpullcan informasi suatu gejah yang berkmbang 

pda suatu tempat pada saat penelitian ini dilakulcan (Adamto:1993: 300). Disemping 

itu penelitian deslrriptif juge dimaksudh untuk m e l a m  pengukuran dengin cermat 

terhadap fenomena sosial tertentu, .tctapi ticlak dilalarlcan pengujh .hip& 

(Singarimbun: 1989). Pada penelitian ini dilakukan pengmph informasi dan 

pengulruran tentang tm&t kcterampih mengajar guru f~silcs SMU Negeri Kodya 

Padang, tetapi tidak dilalrukan pengujkm hrpotesis. 

Keterampilan mengajar guru fsh di SMU Kodya Padang ymg menjadi lajian 

penelitian ini adalah keterampilan mem berikan penguatan (yl), mengaddm variasi 0.3, 
m e n j c ~  0,) clan, membuka d m  menutup pchjaran &$ mtrupeltan sub varisbel 

terganbmg c h i  keterampilan menpjar guru bidang fish (Y). Vsriabel h b y a  adalah 

pengalaman mcngajar guru (xJ clan lamanya penatarm guru (a). Sttiap vmibel b e b  

dan variabcl tcqpnhmg &eri skor (bobot). 

Skor pengalaman mengajar guru (xd ditchwwi dari muiai guru cfiangkat menjadi 

guru sampai penelitian ini dilakssnekan. Mengingat guru setiap semester sckiha 

memperbarui persiapan mengajarnya, mska skor untuk pmgahman guru diberi skor 

scsuai dengan h a n y a  guru terscbut mengajar fisika Bcrarti bila scorang guru 

mengajar I(&) tahun diir i  skor 1, 2(dua) tahun 2 demikian setcrusnya untuk 

penambahm 1 (s-) fahun skor ptngalam an m ergajar guru bertambah 1. 

Lama penatam ()o y q  bexhubmgan dengm proses belajar mengajsr dihmp.lg 

d a b  bentuk minggu Setiap penataran yeng h a n y a  1 minggu diberi skor 1, be* 

seterusnya setiap penataran lamanya bertam bah 1 minggy maka h y s  htmnbah 1. 

SkDr variabel tcrgantung (Y) d i j u m b  dari semua komponen ketempilsn mengajar 

guru . Skor krrmponen kcteram* mcngajar guru h b i l  dsri jumleh sub komponen 

keterampilan: membuka dan penutup pelajarrm, mcmberi pcqwtw mengaddm 

variasi dan m e n j e b n  konsep frsik~. Masing-masing sub komponen c h i  skor sctiap 

interval wakh 20 menit masing di awd, dhgah-tengah d m  di akhir jam pe la jm.  

Masing-masing sub komponen mmpunyai skor tertinggi 4 dan terendah 1 untuk s e h p  



pencatatan dhkukan 

Dalam p e n e h  ini pada komponen keterampikin membuka dan menutup 

pelajaran terdapat 6 sub komponen, membcri penguatsn terdapat 3 sub .Irrrmponen, 

menjelash terdapat 5 sub komponen, dan mengadalcan variasi terdapat 9 sub 

komponen. Skor tertmgg~ d a h  setu kali pengametan 60 menit atau 3 interval ad& 

276 clan terendah 69. Jadi untuk 3 kali pengmetan skor teringBi adalah 828 dan 

terendah adalah 207. Maka b k  sejurnlah &or mencapai 207 berarti kurang 414 berarti 

&p, 621 berarti baik clan 828 bermti sangat balk 

B. Tempat dan Waldu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di Sekolah Menengeh Umum Negeri di Kodya 

Padang Untuk rnengetahui secara sepmtas jurnlah guru f~ika tetq yang rnengajar di 

SMU Negeri di Kodya Padang dilakxlksn survey awal Agustus 1999. Psda awe1 

O b b e r  1999 dihkukan penyelesaian mat izin pmelitian 

P e n e b  d h l a h n  pada pertengaban bulan Oktober (Awal dilaksanakan UWU 

n> sampai dengan J m w i  2000. Pengumph data dikhkm d a h  tigs tahap. Tahap 

pertama melakukm observasi di dakun kelss. Tahap kedua dihkdm pengumpulan 

lembaran isian d .Wsadm pada awal Desernber 1999, k e r n  Bulan Rhsmadhan dan 

sekolah libur pengumpulan data dilanjutkan pach saat l i b m  berakhir (akhir Januari 

2000). Tahap berilcutnya adalah berupa mehgkapi data d q p n .  mengolah data 

rekaman pada waklu observasi Pengobhan data rehamen ini mcmerluksn wektu yag 

&p lama. Kemudian diteruskm dengan pengokhan data clan analisis data wrta 

penulisan konsep laporan penelitian. 

C. Populasi dan Sampel 

Sesuai dengan htar belakmg di atas, m h  yang menjadi populasi dari penelith 

ini adalah sehuuh guru fisilca yang rnengajar di SMU di Kodya Padang yeng tercatat 

pada tahun anggaran penelitian ini dilakukan. 



Tabel 1 .  Jumlah Gum Bidtlng Studi F i s h  di SMU Nagcri Kodya Padang 
Dan Penngkat Sekolah Berdasmkan Hasil Btlajar F i s h  Siswa 

Sum bcr: Departemen Pandidikan Nasional W t a r  Kotamadya Fedeng, 1999. 

D e n p  bcrbsgai pcrtimbangan seperti walrty dam, dan Iues area p e n e w  

s e w  objek penelitian diambil sebagian dari ppulasi sebap sampel Agar sampel 

yang dlgunakan representatif, rnalca sampel penelitian ini diarnbil secara random 

dengan menggunakan sngka random yang terdapat pada komputer, sebanyak 19 

(sern bilan belas) orang. 

D. Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dalarn penelitisn ini adalah primer ysitu data yang drperolch rnelalui 

observasi hngsung oleh peneliti clan asisten penekti, pengisian kuesioner secara hgsung 

olch responden, wamcara  dengan guru bidang studi fisika, strta data dari hasil 

rekaman tape recorder. Sumber data adalah gum fisilaa yang mcngajar peda C A W  II 

1999 di SMU Negeri se Kodya Padang yang diambil setqgi sempel penelitian. 

E. Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen p n e h  yang dlgunakw dalsm pnckim adelah lambaran 

obscrvasi Lembaran observasi ini dtsdaptasi dari bula Micro Teachmg a Programme of 



Teaching (George Brown) clan Buku Pegangan Program Lapangan (PPL) Depdikbud 

(1997). Csra memberi nilai berpedoman @ad3 Bulcu Pegrmgan Program Lapangm 

(PPL) Dcpdikbud (1997). Adapun l e m b m  ohservasi ini memuat b h  komponen 

keterampilan mengajar guru. Ket t ramph menpjar yang menjadi f o b  penelian ini 

adalah keterempilan membuka clan menutup pclajaran, kcterampilan mengadakm 

variasi, keterarnpilan menjehsb  konsep fisika, kterampih memberikan penguatan 

Masing-masing keterampilan mengajar terdiriaari beberapa komponen. Setiap 

komponen dari keterampilan mengajar dimuat dalam kolom dengan intaval pcngamatan 

30 menk Penilsisn untuk set@ komponen berdlaserksn kepada unsur-unsur kmponen 

yang muncul dalam .keptan belajar mengajar berlanpmg. Penilaian .untuk setiap 

komponen pada walctu observasi dibuat ber-kan diskriptor ysng telah.ditetapkan 

(deskriptor terlampir). Nilai untuk setisp komponen d a b  waktu pengamatan 30 menit 

, berkisar dari 1 (satu) sarnpai dengan 4 (empat). Apabila ada suatu dikipbr muncul 

lebih dari 1 (satu) kali, melra yang dihaung satu lrali saja. 

Sebelum lembaran observasi digunalcan mlebih dahulu dikhkan uji hi (content 

validity). Sebelum pengrrmatan ddakdm, lcmbaran drpelajari den dipahami dengan 

baik oleh calon p-at (observer). Untuk setmp guru yang menjadi sampel pmelitian 

ini akan dmmati sebmyak 3 kali untuk kelas yang berbeda-beda. 

Untuk mendapatkan lcualitas keguibn belajar mengsjar ysng dihlahn gum, 

komponen keterampilan yang diteliti dibcri bobot atau penhn secara W t a i f  

berdasarkan deskriptor yang ditetapkan K e m u h  data kudk t i f  ini d j u m b .  

Untuk mendapatkan faktor pengt.lambat pelaksanaan keterampilan mengajar di 

sekolah, maka di buat hesioner yang pertanyaannya mengacu kepada komponen- 

komponen keterarnpilan membuka dan menutup pelajaran, ketemmpilan menjelaskan 

konsep f~iks ,  keterarn pitan m engadakan variasi clan keteram p i b  m em- 

pengutan Data dari hasil kuesioner, obvenvasi hgsmg, wewancara, hasil dari 

supervisor ditabulasi dalam sebuah tabel kcmudian dikhkan cross chek antar h m p a t  

sumber data ini Setcrusnya diambil kesirnpullan tmtang hambatan yang dubmi guru 

dalam m elsksanakan kegiatan belajar mengajar di keh. 

I?. Teknik Pengunrpulan dan A d b a  Data 

Data yang drperlukan d a b  penelhian ini dikumpulkan dengan telcnik observasi, 

r e h a n  tape recorder, l e m h  isian bersif~t terbuka dan tertutup. Data mengenai 



karaldcnstik guru yaitu pengalaman mengajar dan penataren yeng blah diilcuti dquring 

dengan menggunah lembam isian, data meqgenai kcsuhn yang di ahmi dahm 

meldmmhn k e n  belajar mengajar digunaksn angkct tertutup yang d i i  kepada 

guru yang bmmgkutan. Data ten- Iretcramph mengajar drperoleh melalui 

obsarvasi bmgsung dan diEengkapi dengan rtkaman taoe rcorder. Rekaman pada tape 

recorder berfungsi sebagai pelengkap, penyaring data yang dicatat pada w b  observasi 

Khususnya data yang berhubungan dengan suara guru dan aktivitas guru m e w  mars. 

Untuk menghmdari fakbr-fabr bias, maka observasi diEalolkan sebanyak 3 ksli 

untuk setiap objek penelitian. S e w  kali observmi lamanya .60 menit yaitu 20 menit di 

awal pelajaran, 20 menit ditengah pelsjaran berhngsung serta 20 menit pelajaran a h  

berakhir. Hal ini bcrpedoman kepada Jason MilLnan dakun buku Hand Book of 

Teacher Evaluation Ibnu Suud (1 986: 1 1 1) bahwa observasi yang b e r t u .  untuk 

menilai guru scbaiknya dbkukan mtara dua sam p i  lhn a kali dangan h a  pengematan 

untuk sedap kalkmya tidak kbih dari satu jam. 

Kemudh dalam mehhkm observasi terhadap : masing-mesing sulqck, 

diusahakan pada kclss yang bcrbeda dengan materi y&ng. sama afautklas ).ang m a  

materi yang berbeda. 

Sebchun memutuskan jenis Wh ymg digunah untuk mangohh data 

terlebih dahulu clhhkan verifikasi data. Untuk vcrifikasi data clihhkm uji m a l i t a s  

dan uji linearitas. Untuk uji n o r m a h  dhkdcan dcng~n uji Lilicfors 

(Sujana:1989:466). Kemudian dihjutkan deqpn uji lincaritas dcnpn menggunah 

persamaan regresi hear p d a ,  untuk menguji hubungan mtars vsriabel-vsriebel 

Linear 8tau tidaknya hubungsn variabcl dapat dillihst pada persamam garis regresi Taraf 

s q p f k d  yang d jgunh  adalah 5%. 

Karena penelitian yeng aka. dilihat pnds panelitian ini -adatah sejauhmana 

pengaruh h h n s t i k  guru @engalaman meng-jm, banyak p e m  yang proses 

mengajar fsika yang diikuti) seem bersama ter- kctmmpilan rntngejar guru, 

maka datanya yang telah dilrumpubn djadhis dcngan mcnggunah h e h s i  

(Suprapto: 1989: 180). 

Apabila data yang tcrlaunpul berdistribusi normal clan l i d ,  maka data h 

diolah dengan uji brelegi product moment dengrjn rumus seb@ berm: 

Rumus yang dlgunekan untuk melihat hubungan antara variabel bebas adalah: 



dimma r,., . = koeffesien korelasi antara dengan 3 ' J  

Sedan* untuk m e h t  hubungan antare varkbel bebas (pengalaman mengajsr 

clan banyak penatarm) d m  variabel terikat (Iseterampilan mengajar guru) dqgmdam 

rumus: 

(Suprapto : 1989: 187) 

Seterusnya untuk mendapat hubungan antare pengahan mengejar dengan 

keterarnpilan m engajar yang dimiliki guru, mah datanya dianalise dengm m enggunskan 

kerelasi .linier. Sedangkan untuk mendapat hubungan antara mengalaman mengajar dan 

lama penataran PBM f i  yang telah diikuti dengan keteramph mengajar, mPka data 

disnalisa dengan menggm&m korelasi parsial. Dengan pula hahya dengan hubungan 

antars m engalam an m engajar dan penataran yang blah diilolti dengan whp bmponen 

keterampilan mengajar juga dianalisa d e w  rnengpdam korelasi parsial 

Untuk melihat hubungan antara variabel bebas dagunakan rumus 

Kernudian untuk mengetahui h u b m  antara masitlg-meting varisbel bebas 

dengan ketermnpilan mengajar guru digunalcan rumus : 

Untuk malihat,hubungan antara variabel b e k  denpn veriabel tcrgantung masing 

komponen keterampilan meqpjar guru d~gunakan rumus: 

dimana ry13 menrpakan koefesien korelasi antara salah variabel bebas d e w  



ketcramph magajar guru. Seterusnya untuk melihat pengaruh sehruh varibel bebas 

seami serentak tcrhadap ketmmpilen mengajer guru rumusan he las i  

&ands (multrple regresion) yaitu: 

dimma rg merupakan koefesien korelasl ganda dan q menq>akan prcdiktor untuk s&p 

komponen varibel bebas. 

Apabila temyata data tidak memenuhi syarst disjribusi tertentu, maka data ini 

diolah dengm menggunaksn stahtika non pmmetrik stau statkth bebas distribusi 

(Sujana: 1 989:459, dengm menggunakan rum us koefesien brelasi Spearman 

dimana bi beda per* vmiabel xi d e w  peringkat yi. r' adalah k o e f h  korelasi 

antara x dengan y. 

Untuk mcnguji keberath hubungm entars variabel bebas den= variabcl 

terikatnya, maka dihkukan uji s i g d h n i  dengrin pcrsamaan: 
- 

dimana hubungan variabel x dcngen dhdum ..tidsl: b d  apabila harp t,hihmg 

- f*112',) < *H <f(,-ll?a) 

dimana taraf slgnifiksnsi rong ddmmplurn, dan ta..merup&m h g a  h i 1  per- 

dengan pcrsamaan (36). Untuk penelitian ini d@malm tsraf slgnrfikansl5%. 

Pengolahan semua data di atas digmihm Microsoft Exell clan MiorosEBt p d a  

laboratorium fisika komputasi jurusan fiika FMDPA Univmdm Negeri Padang. 



BAB IV 
HASIL DAN P E M B W A N  

D a h  bab ini a h  diiicarakan mengenai deskripsi data yang mehputi 

p e W r a n  dan sebaran data, kcmudian dite- dongan pangujian pcrsyaratan 

analisis statistik yang akan dgunakan dmgan rnenguji linearitas masing-masing 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergmhmg, dan homogenitas dmi populasi 

yang dijadikm sampel, kcmudian dienalisa hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tcrgantung menggudcm analisa statistik j m g  semi. Sttehh itu dilsnjuh 

dengan tmjauan terhadap kesulhan yang dihadapi guru melaksanakan kegtatan belajar 

mengajar di sekolah. Pada bagaian alchir akm h r i k a n  suatu pembahasan mcngcnai 

hasil penelitian. 

A. DesMpsiData 

Objek penelitkin mi terdiri 19 orang guru fsika SMU Negeri .di Kodya 

Padang Semua datanya dapat dilcumpuIkan dengen lenglcep. Objek terdiri dari 5 

orang (26,3 %) guru laki-laki dan 14 orang (73.7%) guru wanita. Data tentang 

distribusi skor keterampilan mengajar guru fsh SMU Negeri st Kodya Padang 

&pat dilihat pada tabel 4 lampiran 3, sedangkrin data tentang distribusi prosentase 

kesulitan yang dihadapi guru &lam melaksmakan keterampilan mcngajarnya 

sesusi dengan deskriptor yang telah ditetapkan dapat dilihet pada lampiran 6, tabel 

7. Berikut ini akan dijelaskan secara rIllgkes cam pensbran clan sebaran skm data 

hasil penelitian sesuai &%an variabel penelitian 

1 .  Variabel Bebas 

Pengalaman guru yang dimaksudkRn ciisini addah lamr~lya guru yang 

bersangkutan mengajar bidang studi fislka. Dari data yang dikumpulkan 

drperoleh rentangan skor pengalaman mengajar antara 3 sampai dengan 24 

tahun. Rata-rata skor pengalaman pengajm guru adalah 14.74, dan standard 

deviasi 6.48. Semua objek penelitian ini sudah berkualifhsi Sarjam 

Pendidikan Fisika. 

Cara .pnskoran lama penataran yang telah &ti guru, seperti telah 

dijelaskan pada bab 3 yaitu berdasarkan lama penataran yang telah di& 

diperoleh rentangan skor penataran guru fisika antara 4 sampai dengan 20. 

W-rata skornya 10.89, dan standard deviasi 5.49. Semua objek p e n e b  

telah pemah mengtlcuti penataran, karena penatman untuk guru f ish sudah, 



dm a h  tetap akan dilaksanakan dimas mendatmg minimal dalsm bcntuk 

MGMP. Distribusi skor tersebut dapat dilihat peda lampiran 3, tabel 4 atau 

lam piran 4 tabel 5. 

2. Variabal Tergantung 

Sepcrti teleh dihanubiakan sebelumnjm bahwa yang mcnjedi variabel 

tcrgantung penelitian adaleh keterampilan mcngajar guru yang mellputi 

kcterampln m em buka dan menutup pelajarrm, mem berikan penguatan, 

m enjelaskan bnsep fsib dan mengadalcan vnriasi 

Data tentang skor keterampilan meqyjar guru ymg .terhnnpul 

mempunyai rentangan mtara 374 m p s i  dmgm 523, dengan rata-rata skor 

466.11, serta standard deviasi 40.72. Bila dilihat berdasarken bmponen 

kcterampilan mengajar guru didapatksn rmhngm, rata-rata dm standard 

deviasi berturut-twut untuk sctiap komponen keterampih rncngsjar yang di 

amati adalah keterampilan mernbuka dan menutup (68-122, 97.53, 16.1 I), 

kcteramphn memberi pengustan (71-101, 86.21, 8.15). Imteramph 

m enjelsskan (79-1 1 7, 102.84, 9.90), ketempilan rnengadakan variesi (1 54 - 
209, 341.3, 19.65). Berdasarkan htcgori yang sudah ditetaph dslam bab 3 

ttmyata kcterarnpilan mengajar guru f~ika SMU Negeri se Kodya Padang 

berkategori cukup. Hasil kngknpnya dapat dllihat pada lam piran 3, tabel 4 

B. Pengqj hm Persyaratan Analisis 

Pengujian hormalan populasi dqunakan sCetistiLa nmpfKamctrik yang 

diked  d e w  uji Liliesfors. Dari had pengolahan data dperoleh . h g a  LO 

berkisar dari 0.00003 sempai d e w  0.071 8. Dimam harp Lo yang dperokh ini 

lebih k i l  dsri harga L yang terdapat pada tabel detrgsn & t i  hitis 5%. Benuti 

bahwa data penclitian ini tcdski- secara normal H a w  L, untuk setiep 

variabel dapat dilihat pada lampiran 2, tabel 3 

Kemudian dihjutkan dmgan uji h e a r k  temyaCe hubungan set* 

variabel bebas dengan varbbel bcbasnya tidalr linear. Untuk mcnanggukrngi 

penaesalahan ini, make data yang tehmpul pada penelitian ini' diolah dcngw 

menggunakan statistika non parametrik (korelasi Spearman). Setelah analisa dan 

pengujian data secara statistika diUuhn, maka nilrtnjutkan dcngan anah  

prosentase kesulitan yang dialami guru dalam meleEcpanakan k@@n belajar 



mengajar di SMU Negeri Kodya Padang Datanya dikumpulkan berdessrkan 

informasi dari angket dan wawancara dengan guru yang rnenjadi objek penelitian. 

Analisis Data 

D h  bagm ini akan dijeleskan berturut-turut mengenai hubungan 

pengabaman mengajar (a), dan lamanya pembmn (R), serta hub- kedua 

variabel tersebut secara bersama terhadap keterarnpilan rnengajar. Kemudian 

dibnjutkan dengan a n a b  hubungan kedue varisbel di etas dengin setiap 

komponen keterampilan mengajar yang menjadi perhatian p e n e l i i  ini yartu 

keterampilan membuka dan menutup pelajaren hteramph mcmberikm 

-tan 69, keterarnpikan menjelaskan konsep fiih 013) dan ketempilon 

mengadakan variasi 0 4 ) .  Analisa data tentang ke- mengajar guru 

ditampiIkan d a h  bentuk prosentase. K o e f h  korelasi, herga T-Teat dan harga 

determinasi sew hubungan variabel bebas dmgm variabel tergantmg yang 

diperoleh dari pengolahan data adalah separti tabel 2 berilad ini: 

Tabel 2 : Indeks Hubungan Vsriabel Bebas dengsn Keterarnpilan Mengajar 

Guru Fisika SMU Negeri di Kadye Padang 

Keterangan :(I) - harga koefiesien korelasi Sparman 
(2) = harp t-test untuk m enentub  kcberartian hubuqp  
(3) = harga determinasi variabel 'bebas terhacbp variabel tergmhmg 

Variabel Bebas = Pengahman Mengajar, Lama Penataran, 
Variabel Tcrgantung = Keterampilan Mengajer Guru Fisika 



Hubungan Pengalaman dcngan Keteramph Mengajar Guru 

Seperti telah dikcmukakm di atas bahwa pmgdaman me- (N) 

ymg dhkur bcrdasarlmn lamanya ,.guru m -jar adalah variabel . bobs dan 

kcterampihn mengajar guru (Y) ad& vambcl tugar~tung. Deri tabel 2 

tcrlihat bahwa koefiien lmrelasi Spcennan (a dengan Y) a r a  pengalaman 

mengajar dongan herampiIan mengajar adalah 0.018 dcngan hmp ttest 

0.072. Hal ini mcnunjukkan bahwa tidak. terdapat hubungm yang bcrarti 

antara lama mengajar guru dmgan keteramphya pada tingla3t lcepercayaan 

95%. Dengan harga detcrminasi 0.031, bararti bahwa hanya 0.031% 
keterampilan mengajar gum &t&m oleh pe7ngalaman guru dalam mengajar. 

Sehjutrrya ditinjau hubungan pengakunm meripjar dmpn setisp 

kom ponen keterampilan mengajar guru. Deri tabel 2 terlihat bahwa koeFisicn 

korelasi entara pengalman mengajar guru dmgan kcterampi. membuka dan 

menutup pelajaran adalah 0.135, den* h g a  t-test 0.562 serta harga 

determinasi 1.825. Kocftgien korelasi entrys penphman menlgajar dengm 

hterampilan memberikan pengustan adalah 0.018, den= harga t-test 0.072 

serta harp deterrninasi 0.031. Kocfisien brelasi anbra pengalaman mengajsr 

dengan ketmmpilan menjelaslcan adalah 0.063 dengan harga ttcst 0.261, 

harp determinasi 0.399 serta ktofesien korelasi antara pengahan mcnpjar 

dcngan kettrampilan mcngadakan variasi adalah 0.035 dew t-test 0.145, 

harga detenninasi 0.123. Dari kesehuuhan hsrga statistika di a&s terlihat 

bahwa tidak terdapat hubungan yang bcrarti, antma puqplaman mengajar guru 

dengan setiap komponen ketmampilan mengajamya Hal ini mcmberi 

gambaran bahwa tempi1 atau tidaknya guru ddam mqpjjar fish 

berdasarh penilian yang cldetapksn dalam bulm ptdamm pcnilslan praldek 

kpmgan tidak ditentukm oleh lama atau tidaknya guru tersebut mengajar 

bidang studi f~ika. 

2. Hubungm Penstaran dcngan Ketcrampilan Mcngajsr Guru 

Dari tabel 2 t e r b t  bahwa kocfien kmtlesi Speman antsra h m y a  

permtaran yang telah diikuti guru (a) scbagai variabel bebas dmgm 

kcterampilan mengajar guru (Y) sebagai variabcl +* adahh 0.495, 

dengan harp t-test 2.347. Hal hi menunjukkan bahwa terdapat hubmgm 

yang bersrti antara lama penataran ymg ditlolti dtng&n keteramph mengajar 



guru pada taraf kepercayam 95%. Harip indeb determinasi didapatkan 

sebesar 24.476%, berarti bahwa keteaarxlpilan mengajar guru 24.476% 

dipengaruhl oleh larna penataran yang diikuti guru, dm 75.524% oleh fakm 

lain Dengm kata bin semakin h a  penatarm atau semakin sering seorang 

guru me* permtaran,. maka semakin terampil guru tersebut &lam 

mengajar bidang studi f~ ika .  Selajutnya akan ditinjau pula untuk &p 

bmponen keterampilan mengajar guru. 

Hubungan antara larna penataran yang diilcuti guru dengan setiap 

komponen k e t e r m p h  mcngajar guru. Drai tabel 2 terlihat bahwa kocfien 

korelasi antara lama penatam yang telah diiloJti guru dengm mcmbuka dan 

menutup pelajaran adalah -0.462, dengin harp t-test -2.149 scrta harga 

determinasi 21.370 Koef'ien korelasi antam lama penatarm, ynng telah 

diilcuti guru dengan keterampilan memberi pcnguatan 0.320, ckngm harga t- 

test 1.391 serta harga detmmasi 10.223. Koefisien korelasi antam h a  

penataran yang diikuti guru dengan ketrnmnpilan m e n j b k m  adalah 0.459 

dengan harga t-test 2.132 serta harga dcterminasi 21.095 dan , kcofesicn 

korehsi antara lama penataran yang telah diikuh guru dengan ketempilan 

menpdakan variasi adalah 0.343 dengm %test 2.120 serta h q a  detenninasi 

11.794. Hasil ini meperlihatkan behwa lama penataran yang &ti guru 

berpengaruh secara s q p f h n  terhadap ketermnpilan menjelaskan konsep 

fisika clan keterampilan mengadakan varhi, tetapi tidak berpengaruh secara 

s @ h  terhadap kemampum guru d a h  memberikan penguatan. D m  

yang mengherankan adalah lama penatnran yang diiladi guru berkorelasi 

negatif secara sigrufikan terhadap keterampilan membuka d m  menutup 

pelajaran. Hal ini berarti bahwa lama penataran y q  d- tidak 

menentukan keterampilan guru dalam rnembuka dan menutup pelajaran. 

Justru semakin sedikit penataran yang diikuti guru, semakin tempi1 guru 

mela- membuka dan menutup pelajaran. Tcntu timbul pertanyaan 

kenapa kondisi ini terjadi, maka perlu h y a  p e m b a h  lebih h j u t .  

Sumbangan lama penatman terhadap keterampilan memberi penpatan, 

menjelaslcan, mcnjpdakan variasi bertumtrturut adalah 10.223%, 21,095% clan 

1 1.794%. 

Selanjutnya ditinjau pengaruh m a  bersama pengalaman dan penataran 

yang telah &ti guru dengan membwks dm menutup pelajaran. Dari 



pengolahan dats diperoleh harp koefesien lkorelasi p i a h y a  sebesar 0.506, 

harp T-test 2.421 clan hiup determimi SC;M 25.646 %. Berarti babe  

pengalaman dan penataran yang pernah d h t i  guru s e m  berssma-same 

mempengaruhi secara signifilkan terhadap keterampilan membuka dm 

menutup pelajaran atau 25.646 % keterampilan mcngajar guru dpmgmhi 

oleh pengalaman dan penataran yang p d  diilarti guru. Pengahan dsn 

lama penataran yang pernah &ti gum secara bersema juga berpcngaruh 

pada keterampilan guru dalam menjelaskan konscp fisika dtngan haw mdeks 

detcrminasi sebesar 21.099 %. Jadi secara kescluruhan pengaleinan dan lama 

penataran bcrpengaruh terhadap ketemnpilan mengajer guru dengw 

sumbungan sebcsar 254.805%. dengan nilai korelasi parsiahyu 0.498 smb 

hcrga T-Test 2.368. Berarti bahwa kdcrampllsn guru mengejar secara 

menyeluruh ditentukan olch pmgalaman dan lama penataran yang per& 

diikuti oleh guru 

3. K& Guru Melalamdm KBM F i s h  di SMU Ncgcri Kodya Paclang 
Dmi h i 1  wawancara, pada mumnya gum lcesulitan mclaksdam 

kegiatan di laboratorium ha1 ini disebabkan oleh htehtasan waldy pcralatan 

clan t e r b  padatnya jam mewjar guru fsika. Untuk mcmpersiapkan 

kegatan dilaboratorium dibutuhkm lcbih banyak w a h  dari pada mengajar 

secara teoritis di dalam kclas. Hasil mlisa angket yung dibagikm diperoleh 

seperti uraian beriht in. 

Dari angket dikctahui bahwa secara mum guru jarang M t a n  dahm 

membcrikan penguatan W membcri motivasi kcpada s k .  Walapun 

dcm ikh  masih ada ada 5.26% guru yang objck peneiitian ini sc klu kesuhn 

dalarn mcmbcrhn mengustan ~esulitai ini ummnya cliaIami okh guru- 

guru yang m uda pengalam an. 

Untuk mami& alat uEau yang baik urrtuk mcngevahrasi haail bclajar 

siswa 36,8% objek string kesuhn dan 26.3% objek selalu lmdtm. Hal 

mcmbcri gambsran guru-guru SMU Negeri s Kodya Pedang lmndh dslam 

memilih alet evaluasi yang bsik. Dalam mcnyampeikan konscp h c i  kapada 

siswa 42.1% guru sering kcsulitan dan 5.3% selalu keditan 

Kemudian guru mengalami kesulitan menjeleskan konsep f ish  bila 

harus mempertimbmgkan hsiapan mental siswa (47.4% scring M t a n ,  



26,3% seMu kesulitan), apabile ditambah dGngan jumkrh idswa di dalam kclaa 

c b p  besar. Hal ini terbukii dari jewabem guru dimana guru tidak dapat 

menjekkan kansep f~ ika  dengan bailr jika jumlah s h a  terlah banyak 

(42.1 1% guru scring kesulitan, 21.053% guru selak kesulitan). Guru juga 

mengabmi ktsulitan d a b  manbuat analogi untuk mengkongkitkan h p -  

konsep abstrak dcngan gmbar (36,8% guru sering kesubn, 10.5% guru 

selalu kesulitsn). Kesulitan lainnya dari guru adalah membuat aM h t u  

berupa chart atau garnbar d4ngsn rincian (52.6% string kcsuliEan clan 5.3% 

selalu kesulitan) dan menggunakan jaweban siswa untuk menycsuaikan 

ketepahn atau mengubah m h d  pcnjelasan (26,3% dan 15.8%). 

Dilain pihak secara m u m  guru tiidsk mengelami hsulitan d h n  

menghidupkan suasana kelas dengan rnemotivesi s h  untuk bertsmya, 

membuat kaitan dengan kehidupan sehari-hari, menjawab pertanyaan siswa 

dengan lancar, rnembantu mempcrjelas maksud pcrtPnyaan , memberi 

penekanen temsdap konsepkonsep p e n t 4  mem'ilih kata-kata penguatPn 

sesuai dengan kondisi clan kesenangan siswa, melontarkan kata agm memuat 

siswa relex dalarn belajar. Guru juga tidak Iresuban dalam menymnpmkm 

tujuan pembelajaran, tetapi dmi pengamatan yang dilalaJkan jarang sekali guru 

menyam paikan tujuan pembelajaran sebehm mernulai pehjaran. Kondki ymg 

kontradiktif h y a  adaleh wnumnya guru ti& kesulitan dalam memberi 

penelrsnsn terhadap konsep-hep penting. tetqi perm-ya sdalah 

guru tersebut M t a n  dahm mencntulcm konsep-kom penting tersebut. 

Porsentase lengkq tentang kesulitan gruru dalm rnehkxwhn kegiatan 

belajar mengajar di sekolah dapat ditihet pa& lampiran 6 . 

D. Pcmbahasan 

Hasil analisa dsta memmjulckan bahwa tidsk terdapat hubmgm yang 

berarti antara pengaleman mengsjar guru dengan keterarnpilan mengear guru. 

Sebaliknya terdapat hubungan ymg berarti mtara lama penatarm yang diilarti 

guru dengan keteram pilan mengajarnya 

Tidak terdapatnya hubungsn bcrarti antara pengalaman mcnlpajsr dengan 

keterampilan mengajar guru sebetuhya bertnhrk bcleksng dengan kajian tcoPi 

yang menyatakan bahwa semakin pangalamm guru, scmakin tempi1 guru cialam 

mengajer. Menumt pengmatan di lapangan seat hi, guru yang blah 
bapengahan mengajar selama 24 tahun berusia kbih dari 40 tahun dm wanita. 



K m a  tcrlalu banyak mengajar pada h81i yang m a  tmtu ciapat m c m y c ~  

guru tersebut kclclahan Dari hasi. pengamaten pada kopldisi 3e@ itu guru 

sering hanya menyuruh siswa mencatat atau guru mendjktckan aoal-ml yang 

harus dikcrjakan siswa clan tidak jarang guru hnya manyruh siswa mcngerjekm 

soal-ma1 yang telah & i  peda hari sebelumnya. Disisi bin pihat grau muda 

ymg terjermg scbagai sarnpel pcnelitian ini adalah hki-& tentu mcreka lebih 

bertenaga dan penuh dengan idealisme. 

Terdapat hubungan yang bermti a m a  lama ptnataran dcngan 

keterempilan mengajar. Hal ini .dpget ljejadi lcarena paaahnm rsng 

drpehtmgkan adakih penstaran yeng b e r h u b q  pehkxmm &egiatan prases 

belajar menpjar fsika. Dalam penataran mumnya guru dibakah dengan 

pendahan muteri f&. Aqgppan ini did* dah kenyatmm bahm lama 

penatman mempunyai hubungan yang b e d  dengan ketcrampilan &lam 

me&kan v d  dan menjehbn konsep f ~ ~ k a ,  dan berkorelasi @ s e m  

s i g d i i  dengan ketemmpilan mcmbuka dan memiup pelajarsn dan korehrsi 

positif tidak berarti dengan k e t e r m p h  mcmberi pengustan. Terjachys kmelasi 

negatif antara lama penatarm guru dengan keteramph membuka dm menutup, 

kern* ha1 mi disebabh okh guru yang lebih tua umumya juga 

mempunyai jumlah jam penatarm yang lebih banyak pula Sungguhpun dunikian 

perk laranya dilalcukan penelitian lebih lanjut kenapa kondisi ini terjadi Koohien 

korelasi antara pe&aman mengajar dongan lmna penataran adalah 0.1 5. 

Berkorelasi negatifnya lama penataran dmgan kcterempilan membuka dan 

menutup pelajam pcrlu menclapst perhatian khirrus. Perlu dipertm* a m  

&lam penataran berupa MGMP dan atau s e j h y a  tidak d i i  perhatian 

tcrhadap tcknik mcmbuka dan menutup pelajmn ini Beberap8 taori beltajar 

mcngsjar rnenyatakan bahwa menyampaitm awal dari sustu materi pelajeran 

sangat menentukan pelalcrsnaan kegiatan belajar mengajar bcrhtnya. 

Berdasmlcan m&t ymg dibagikan proscntasc tcrbcser kcsulitan gum 

d a h  mehksmkan keghtan bclejtxr mcngajar dahh d a h  .marjelrskan konscp 

fisiEEa dcngan mcmpcrtimbangksn kcrrmpan rncatal siswa, kemudien d W  

&%an lccsulhn guru d a h  mcmbuat slat bantu pcngpjaran benrpe chart aEerr 

-bar, kcmudim m c m f i  alat ukur yang telmt serta manyampaikan komcp- 

konsep b c i  d a h  setiap topik yang diajarhn. Kesulitan yang &lami gum 

fisilca di atss tanpaknya sejalan Kemm@an kmci k e s h  di eta% adalah 

keditan guru membuat alat bantu pewjaran dan memilih skit evsluasi untuk 



menilei proses belajar yang berlsngsl.mg diaekolah. Apabila guru sulit 

menentukm konsep kunci dalam s c t q  topik yang h n  diejamye, .tcntu saja guru 

tersebut sulit untuk mernbuat media chart atau gmbar tcntang apa a h  
disampailnin. 

B h  bertolak dari latar belakang masalah punelitim ini yartu hasil behjar 

f& siswa SMU di KO* Padang rendah, kern- penyebabnya a& 

kesuEitan guru dalam memberikan topik-topi. h c i  dsn m m b t  p b a r  chart 

scsuai dengfsn topik yang sedang dhjarnya. Kondisi ini dpxpmah hg~ mash 

lcrnahnya kemampuan guru mengpdmn ketemnpilan mengajar membuka dan 

menutup pelajaran Hal ini t q m b a r  c h g m  jelss dari rendahnya skor 

keterampilan membdm clan menutup pelajca, kh- pa& sub -en 

menutup pelajaran d e n p  deskriptor membuat atau rnenyuruh siswa membuat 

kesimpulan atau ringhan. 

Karena adanya hubungm yang bermti an- lama pataran dengan 

kehmmpitan guru mengajer, mmya cuhy, realitis bila guru frsiLa di SMU 

Negeri Padang ini selalu diberi penyegarern baik tmkq metari prig 

d i a j a h  maupun terhsdap trik-trik penyarnpaian suatu top& dslatg kcghhn 

belajar mengajar. Khususnya untuk rncnentukm topilk-top& lcunci clan 

ketcrampilan guru m e m b h  dan menutup pekijaran pcrh men- p m b t h  

busus. 

Seperti teleh dikemukaksn di atas bahwa p e b n s e n  p c n e b  ini sangad 

tcrilcat dengan w b  penelitian Banyak kenciala yang dihadapi dalem 

pelakssnaan penilitim ini, tcrutama dehn pengumpuh data paneEitien 

Pengumpulan data pcnelitian ini sangat tergantung kepada pelhmaan proses 

belajar mengajar, alaitnya pada saat keputusan pemerintah memutuskan libur 

pada b u h  Ramadhan pengumpulan data penclitian ini terhenti untuk stmenbra. 

Dengan kondisi demikian banyak keterbatasan yang muncul superti 

mengadakan 0 b S e ~ a ~ i  secara detail terhadap scmua objek panetitian tanpa 

diketahui oleh guru bahwa yang bersanghdan d m g  diamati. Keterempllsn 

mengajar guru terdiri dari 10 komponen, karena ketchetasen waldu bn &n, 

m aka penelitim baru meninjau 4(empat) k o m p e n  ketsfempilen m engajar. Agar 

kcterampilan mengajar tersebut tmmgtcep .mcam utuh, mah  sebuiknya m u a  

komponen tersebut diamati. Walaupun dcmikian peda penclih ini blah 

berusaha rnengamsti kornponen dasar dari ketmampilan mengajar guru tersebut. 



BAB V 
PENUTUP 

Pada bab hi akan diambil kesimpulan btrdasarisan hasil penclitian yang tclah 

dhhdm, kcmudian dilanjahn dtngan mengumdkm bcbtrapa saran yang mungkin 

bcrguna dtmi pcrbaikan pendidhn dan pengembasgan penelih di maaa menciatang 

A Kesimpulan 

Rentsngan skor keterampilan mengajar guru antara 374 dan 523, dengan rata-rat8 

466.1 1, serta standard deviasi 40.72, dan berarti bahwa ketersmpilan mcngajsr guru fisilm 

S M U  Negeri Kodya Padang berkategori cukup. Koefisien kanlasi Spearman mtara 

pengalaman mengajar dengan keterampilan mengsjnr guru adalah 0.01 8 dengan hsrgs &test 

0.072. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hub- yang berarti antara lsma 

mengajar guru demgm keterampilmya pada tin&.& kepercayaan 95%. Bila ditinjau 

hubungm pengalaman mengajar c h p n  setiap komponcn kctmunpilan mengajar guru, 

ternyata juga tidak terdspat hub- yang berarti Rntara pmgalrrman m ~ a r . ~  dmgm 

setiap komponen ketmmpilan mengajarnya. 

Sebaliknya kodhien korehi antara lama pcnataran dcngan k e t m q i h  

mcngajar guru adalah 0.495 dengan h g a  T-Test 2347. Berarti ter- hubungan 

btrarti mtara lama penahran yang &&d dengpn kc- -jar gutu pada 

taraf ktptrcaysan 95O4 dtngan harga &kmhaa i  8 ~ -  24.476%. Jadi 

kettrampilan mengajar guru 24.476% d i p q a d i  01th lama penataran yang dikuti 

dan 75.524% oleh faktor lain. 

Untuk 8etiap komponcn keter- -jar guru ttrtihat bahwa lama 

ptnataran Yang - g m  b e v w u h  secara haws terhad;rp 

kettrampilan mtnjclaskan kcmscp fbb dan kettcrampilan mengadakan tetapi 

tidak btrpengaruh stcara sig&hn terhadap kem;mrpuan guru d a b  memberikan 

penguatan. Hasil yang mengcjutkan adalah lama pemtarm diikuti guru Mmelasi 

negatif secara sigdikan terhadap ketcrampilarr membuka dm mumtap pelajaran. 

Sumbangan lama penatam terhadap ketcxmpih memberi pcngu;Ltan, rnenjclaskan, 

mengadakan variasi ~-~ adalah 10.223?4 21,095Oh dan 11.794OA 

Secara bersama pcngalaman dan penatarm yang telah diikuti guru ~nemberi 

sumbungan terhad;rp k e t e r e  mcagajar guru sebesar 24.805% atsu nitai korelasi 



parsialnya 0.498 serta herga T-Test 2.368. Berarti bahwa ketefampilan guru 

mengajar secara menyeluruh h t u k a n  oleh pmgahmn dan lama p&ataran yang 

pernah diikuti oleh guru tersebut. Koefisien kmlasi paraial pengalerman dan lama 

penatarm dengan kampilan membuka clan nnenutup pelitjaran adalah 0.506, barga 

T-test 2.421 atau dengan harga dcttnninaai sebesar 25.646 O h ,  dan dengan 

keterampilan memberi peqphm 0.321, harga T-Test 1.399 atau harga detertllinasi 

10.31 8% clan dengan kt- guru menjalaskan konsep fisika 0.459, b g a  T- 

Test 2.202, atau harga determinasi sebesar 21.099% clan d q y n  ketemmpih 

mengadakan variasi 0.344 harga T-Test 1.310 a&u harga de&m&mi oebtsa 

11.821%. 

Dari hasil wawancara pada umumnya gum kcsulitan dalpn melaksanakan 

kegiatan di laboratwium disebabkan oleh ketexbatasan wakty peralatan clan terfalu 

padatnya jam mengajar guru .fish. Dari angkct diketahui bahwa sccara umum guru 

jarang keaulitan dalarn memberikan penguatan atau memberi motivasi kepada siswa. 

Walapun demikian ma& ada a& 5.26% guru yang objek penelitian. ini pelalu 

kesulitan dalam mernberikan menguatan. Kesditan ini umumrrya dialami.dch guru- 

guru Yang nluda pengalaman. 

Kesulitan guru 6isika melaksanakan kegiatan belajar mengajar di aekolah 

antara lain memilih alat ukur yang baik untuk mengevaluasi had  belajar siswa, 

menyampaikan konsep kunci, menjelantan konsep fi&a dengan mempertimbangkan 

kesiapan mental, meqjelaskan konsep fisika dengan baik jika di dahm terdapat 

banyak siswa, membuat analogi untuk rnengkmgkitkm konsep-konsep abstrak, 

membuat alat bantu berupa chart atau gambar, men@;gunakan jawaban siswa untuk 

menyesuaikan ke tepatan atau mengubah maksud penj elasan. 

B. Saran-saran 

Dengan selesainya penelitian ini, terlihat beberapa permasalaban &lam 

pelaksanaan kegiatan belajar fisika di SMU Ntgeri Kodya Paclang selcarang ini. 

Untuk diajukan beberapa ..saran-saran .untuk perbaikan kegiatan belajar -jar 

fisika di SMU Negeri Kodya Padang dimasa mendatang sebagai berikut: 

1. Secara umum kategori keterampih menggjar guru Eisika SMU Nq@ Kodya 

Padang adalah berkategori cukup, untuk itu cbmpkan guru dapat meningkatkan 



kcteramph mcngajarnya, khususnya dalam membulca dan penutup pelajaran 

melalui diskuai dengan.kman sejawat. 

2. Karena terdapatnya korelasi negatif antara lama penataran dengan keterampih 

membuka clan menutup pelajaran guru, maka dimrankan pada panataran proses 

belajar mcngajar guru fisika, komponen keterampilan mengajar membuka dan 

menutup mendapat perhatian khusus. 

3. Kerana adanya kesulitan gum di dalam menen- konsep-konsep kunci pada 

rnateri ajar f ish dan membuat analogi konsep f i s h  yang abstrak, maka 

sebaiknya diadakan diskusi secara berkala oleh guru-guru dengan nara sumber 

atau penahran bagi guru-guru untuk menentukan konsep-kosep kunci di dalam 

materi ajar fisika beserta menentukan analogi yang cocok untuk 8eriap k o n q  

yang akan diajarkan 

4. Karena secara umwn guru kesulitan melaksanalran kegkitan belajar mcngajar, jika 

di dalam kelas terdapat bmyak siswa, maka disarankan kepada para pengambil 

keputusan untuk tidak mernbuat kelas besar. 

5. Karena pemelitian ini hanya dilakukan untuk 4 komponen keterampilan mengajar, 

maka diharapkan penelitian ini dikembangkan penelitian dengan meneliti semua 

komponem keterampilan mengajar. 

6. Dilmapkan penelitian ini dapat dikembangbn dengan mengadakan pengamatan 

berkala dalarn jangka waktu yang lebih ]Lama untuk melihat kelemahan dan 

kekuatan guru fisika untuk setiap deskriptor keterampilan mengajar guru atau 

menggunakan sarnpel yang lebih besa. dengan berkoordinasi dengan supervisor 

guru bidang studi £isika. 

7. Diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan &lam bentuk penelitian tindakan 

kelas untuk memperbaiki keterampilan mengaengajar guru. 
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Lamphn 1: Bentuk Lembaran Obrervasl Be- Kompoaennya 

L INDIKATOR KETERAMPILAN MEMBUKA DAN MENUTUP PELAJARAN 

posisi yang tepat di kdas untuk menmik p h t i a n  siswa 

yang akan diaj arkan 

mengajukan maaalahlkondii dari kejadian sehari-hati iswa 

Guru mengermkfhn tujuan pelajaren dm beta-beta tugas 

Guru mengajukan pertmyam sebdum menjelaskan mntexi 

an sebelum mtnyajikan 

rrtendemnstrseilwn keterampilannye 

mswa sehubungan d e n p  



II. INDIKATOR KETERAMPILAN MENJELASKAN 

No 

A 
1 

2 
3 

4. 

5. 

B 

6. 

7 

8 

9. 

C. 

10. 
1 1 

D 

12 

13 

E 

14 

I5 

16. 

MDIKATOR 

KEJELASAN 
Guru Iceblcata yang tapat dalam meoljelaslcan 
komap fisika 
Penjelesangurubemdambagisiswa 
Guru mesnberilcan informmi kunci yang nrnangsang siswa 
untuk maai in fonrrasi mlwjutnya 
Penjdesan guru dihubungkan dengan pengetahuau siap, 
minat siswa, pengalaman guru, dan kegunaan pesjel~lsan 
pada m a  mendatang 
Guru naej el askan konsap dengan banar 

PENGGUNAAN CONTOH, ILUSTRASI DAN 
ANALOG1 
Guru manbarilcen contoh yang baridatan d e n p  akti~itae 
8ahm-i-hari siewa den fmomma alam untuk rnmmdm 
suatu pangertian (konsep) 
Guru memberilcan ilustrasi dan mslyunrh siswa u~ltuk 
mengambil kesimpulan dari ilustrasi yang diberikm 
G u r u ~ a n a l o g i y a n g r e l e v a n u n t u k ~ j e l m k a n  
konsep p g  abstrak 
Contoh yang digunakan sasuai dengan usia, pangalaman 
dan 1- bel$rang eiswa 

PENGORGANISASIAN 

Polapyagianpjdasanguruteratur 
Guru m e n 4  ukIcan dcngan j das pols atau struktur s@ ian, 
khususnya hubungan antara oontohcontoh dan genewlit!mi 

PENEKANAN 
Buti r-butir penting dalam penM ian diberikan penelam 
d e n p  csra mengulanginya, mangatah dalam kalimt lain 
atau manyebutkan satu derri eatu 
Pembaian t$ranan d e n p  menggunalcan gambar, 
denonstresi atau benda sebenamya yang rulevan demgan 
ganjd- 
BALKAN 

Guru manIFejukan partanyaw untuk mmg~tahui 
p m d m u ~  minet ntau sikap tenhg redevansi atau 
kegmaan penjdasan tmebut. 
Guru menggunakan balikan itu untuk myauaikan 
ketepatan idau mmpbah &ud pajelasan itu 
Guru maninta ~iswa mjdaakan peristiwa beru deulgan 
konsep ywg tdah dimiliki 
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IV. INDIKATOR KETERAMPILAN MEMBERIKAN PENQUATAN 

. 

Kornponen Keterampilan 

Komponen 
a. Penguatan verbal 
b. Penguatan berupa mimik dan gerak badan 
c. Penguatan dengan cara mendekati 
d. Penguatan dengan sentuhan 
e. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan 
f. Penguatan berupa simbol atau benda 

Cara Penggunaan 
a. Penggunaan kepada sekdompok siswa 
b. Penggunaan kepada pri bad1 tertentu 
c. Pemberian penguatan dengan segera 
d. Penguatan tak penuh 
e. Variasi dalam penggunaan 

Prinsip pengunaan 
a. Kehangatan 
b. Keantusiasan 
c. Kebermaknaan 
d. Menghindari penggunaan respon yang negatif 

20'1 
OBSERVASI 

20" 20" It 
1 2 3 4 1 2 3 ' 4 1 2 3 4  
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Lampiran 2: 
Tabel 3 Harga Koefesim Liliefore untuk S e w  Variabel Penelitian 

Setelah Disusun dari Ter'bcsar ke Kelerkecil 

Jumlah 
Variabel 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

Variabel yang Diuji 

Pengahm 

0.0612 
0.0612 
0.0604 
0.0594 
0.0594 
0.0579 
0.0563 
0.0521 
0.0521 
0.0496 
0.0416 

Penahran 

0.0718 
0.0718 
0.0712 
0.0712 
0.0633 
0.0619 
0.0566 
0.0549 
0.0549 
0.0409 
0.0409 

BW- 

0.0245 
0.023 8 
0.0238 
0.0234 
0.0228 
0.0228 
0.0222 
0.0222 
0.0216 
0.0215 
0.0200 

Vaki 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

PengurtPn 

0.0489 
0.0484 
0.0472 
0.0453 
0.0439 
0.0439 
0.0428 
0.0428 
0.0412 
0.0412 
0.0346 

Penjelasan 

0.0403 
0.0400 
0.03% 
0.0394 
0.0394 
0.0387 
0.0369 
0.0332 
0.0332 
0.0317 
0.0287 



Lampiran 3 
Tabel 4: Distribusi Data Penelitian dan Nilai Perhitungm Statistika Lainnya 

- - -  

Skor Vtmabel Tergantmg 

Skor Variatxl 
~ S t a t i s t i k a  

SID Rata-rats maksimum minimum 
Penplelaman Pcngsjm Guru 6.479 14.737 24 3 
Lama Penataran Telah Didatti Guru 5.486 10.895 20 4 
Keterarnpilan MembuBuke/Ivlcnutup P e l a j m  16.:112 97.526 122 68 
Keterampilm Membcrih Penpatan 8.1 46 86.211 101 7 1 
Ketcrampilan Menjelaskan Konsep Fisike 9.895 102.842 117 79 
K e t m p i l m  Me- Variasi 19.653 341.300 209 145 
LKetrampilan Magajar F i s h  40.'722 136.850 523 374 



Lampiran 4 
Tabel 5:  Distribusi Skor Variabel Penelitian Jan Nilai Korelasi Pengkat, Nilai Determinasi, 

Harga T-Tset dan Harga Korelasi Paraial Setkp Hubungan Variabel 

I I I Skor Variabel Bebas I Skor Variabel Tergantung 1 I 

Tabel 6: Harga Statistik Untuk Hub- Setiap Varialxl Penelitian 

No. 

I 
2 

1 10 l~enataran den~an Keseluruhan 1 0.4947 1 24.476 1 2.347 1 I I I 

r.12 

Ry1'2 

Parsia 
I 

0.506 

Korelasi Antara Variabel 

Pengalaman dengan Buka Tutup 
Penataran dengan Buka Tutup 

0.1500 

T Test 
~arsial  

2.421 

Determi- 
msi 

25.646 

Harga Statistika 

korelasi 
Pangkat 

0.1351 
-0.4623 

Deter- 
minasi 

I .825 
21.370 

Ttest 

0.562 
-2.149 



Lampiran 5: PEDONLAW PENILAUSN DESKRIPTOR 
MENGADAXAN KETERAMLPILAN 

I. Pedoman Penflaian D e M p t o r  Mengadakan Keterampilan 
Membuka Dan Menutup Pelajaran 

A. Menarik Perhatian Siswa 
Indikator: Di awal pelajaranlawal pe- kqgatan guru memilih posisi yang 

tepat di kelas untuk menarik pcrhatin siswa. 
Penjelasan: Indikator ini mengacu kepada posisi yang tepat di kelas oleh guru 

untuk menarik perhatian siswa pada hal-ha1 yang akan cbpclajari 

I Shla Penilaian I Deskriptor 1 
Guru cMuk di depan kekls saat membuka pclajaran. 
Guru berdiri di &pan kehs, memandang ke satu arah 
saat mtmbuka pelajaran 
Guru berdxri di tcngah kelas, mcmandang ke sehrnrh 
siswa saat membuka pelajaran 
Guru berdiri di &pan, cii tengah kcelas memandang ke 
sehuuh siswa saat membuiks pelajaran, 

Indikator: Guru memilih kegiatan dalam pembelajaran 
Penjelasan: Indikator ini menilai usah guru dalam menarik perhatian siswa 

melalui pemilihan kegiatan yang relevan dengan rnateri d m  tujuan 
pengajam 

Dedmptor 
Guru tidak menggunaksn. alat bantu d a h  mengajar. 
Guru menggunakan alat bantu m q j a r ,  tidak sesuai 
dengan tujuan pengajarar~. 
Guru menggunaksn satu alat bantu mengajar, sesuai 
dengan t u j m  pengajml. 
Guru menggunakan kbih dari satu alat bantu yang 
sesuai denpan tujuan pengaim 

Skala Penilaian 
1. 
2. 
3. 
4. 

Deskriptor 
Guru memihh kegktan, ti.dak relcvan dengan materi 
Guru memilih satu -tan, relevan dengan materi 
Guru memilih dua kegiatrm, relevan dengan materi. 
Guru mcmilrh dua kegiatan, rekvan den- materi den 
tujan penp,jaran. 

Indikator: Guru menggunakan alat bantu yang seuai dengan materi yang akan 
diajarkan. 

Penjelassn: Indikator ini menekankan pcnggunaan lebih dari stu alat bantu 
&lam mengajar yang seami hngan tujuan pengajaran untuk 
m ensrik perhatian siswa pads hal-ha1 yang akan dq>elajari 



B. Menimbulkan Molivasi 

I n d h k  Guru bersikap ramah, mtusi~~, bersahabat dan hangat menghadapi 
siswa. 

Penjelasan: Indikator ini mengacu pada ship seorang guru dalarn 
menimbuIkan motivasi pada siswa ddam menghadapi pelajaran. 

1. Guru bersikap ramah pada s h  
2. Guru bersikap antusias pada siswa 
3. Guru bersikap bersahabat pade s k a  
4. Guru bersikap hangat pads siswa. 

Skala Penilaim 

Dua deskriptor tampak. 
Tiga deskriptor tamp& 
Em at deskriptor tampak 

Indikator: Guru mendemonstr~n/mence~* suatu peristiwa untuk 
menimbullnm rasa ingin tahu siswa 

Penjelasan: Indiketor ini mengacu pa& u& guru untuk menimbulkan rasa 
ingin tahu siswa pada apa yang akari dipelajri. 

Indikator: Guru mengajukan pertanyaan sehubungan dengan demonstrasi 
Yang - 

Penjelssan: Indikator ini mengacu kepads usaha gum unbuk mempertal-mh 
motivasi yang telah addtirnbul pada siswa. 

Skala Penilaian 
1. 
2. 

3. 

4. 

I Skala Penilaian I Deskriptor 

Deskriptor 
Guru ti& melakukan danonstrasi 
Guru mendemons&asiken&encerih peistiwa, tidak 
sesuai d e w  tujuan peqpjaran 
Guru mendemonstrasikan/menceritakan peristiwa, 
sesuai dengan tujuan peqpjaran. 
Guru m endem onstras ikanhn enceritakan pcristiws, 
sesuai dengen tujuarl pengajaran, men imbuh  
kehenman dan ingm tahu siswa. 

Guru tidak mengajhn pertanpan kepada siswa 
sehubzlngan demgan demamtrasi yang dihkhm 
Guru mengajulcan pertanyaan, tidak mendapat respon 
sisw a. 
Guru mengajukan pertanyaan, siswa merespon 
PertanYaanwU 
Guru menampung respon siswa clan bersama-sama 
siswa membahas iawabmlva. 



Indikstor. Guru mcngcm* idc rsng Ixrtentangm dcngan mmgajukan 
mssalahflcondisi dari kcjadian schari-hari siswa. 

Penjclaaan: Indikator ini menilai usaha guru untuk merangsang siswa bcrfikir 
manecahlcen permesakihan yang dialami siswa d r r h  kchidupan 
seh-hari yang sesuai dengan materi yang dipelajarinya. 

Guru tidak mengajukan de yang bertcntangan 
Guru mengajukan idc: yang bertentangan, relevan, 
berifat abstrak - -  -1 
Guru mengajulcan ide yang bertentsngan, tidak rekvan, 
kokit, agak sulit drpaham i siswe. 
Guru mengajuh ide yang bertentangan, relevan, 
konkrit sederhana 

Jndikator; Guru menceritalcrrn secare sin-. sejarah penemuan konsep yang 
akan diajarksn. 

Penjelasan: Indikator ini rnengacu kepsds usaha guru untuk mcm pcrkcnalkan 
secara teoritis sejarah penemuan kolwp yang ekan drpelajri oleh 
siswa. 

Guru tidak menceritakan. stjarah penemuan konsep yang 
akan dlaj axican. 
Guru m c n c e r i h  scjarah penemuan konsep, bpi 
bcrbclitbeli!. 
Guru tidak mcnceritskan sejarah penemuan kansep 
secara mgkat, tqt& t i W  rnenim buntan motivasi 
Guru tidak menceritatan s e c m  smgkat, tepat sejarah 
penemuan konsep yang akan diajarkan, menimbuhn 
motivasi siswa. 

I 1 I 

Guru mcmperhatkan minat siswa d a h  menyampaikan materi 
pelejaran. 

Penjelssan: Indikator ini merupaksn cara guru menimbulkan motivasi belajar 
siswa melalui penyesuah topik-topic p e l a j m  dcngm minat 
siswa. 

1. Guru mcnyesudm topik-topik pelajaran &ngan tingkst pcrkcmbmgm 
siswa. 

2. Guru menycsuahn topik-topik pelajaran d~ngen pengctahuan yang Qimiliki 
siswa. 

3. Guru menyesuaikan topic-topik pelajaran dellgan l m g h p  siswa 
4. Guru menycsuaikm topic-topic pelajaran dengan teknologi yang sedang 

berkcm bang. 

I mlLlU W R P V S T ~ A A I S ~  
M Y .  WEFERt PADAMG I 



Skala Penilaian i Deskr' tor 
Satu dckriptor tam pak 
Dua delaiptor tampak 
T Empat iga dekriptor dekr@tm tam tanq&*I pak 

C. Memberi Acuan 
IndiW~ Mengemulcalran t u j m  pe l a jm dn batas-batas tugas yang harus 

ddcerjakan siswa 
Penjelasan: Indikator ini merupah usaha gum dalam memberikan gambaran 

yang jelas tentang hal-ha1 yang akm dtpcbjari. 

Indikator: Guru menerangkan langkah-langlcah &patan yang harus dhkukm 
siswa. 

Penjelasan: Indikator ini mengacu ktpada usaha guru dalam memberitahutan 
cara yang baik dslam mernpelajarii materi pelajaran 

Slcala Penilaian 
1. 

2. 

3. 

4. 

Deskriptor 
Guru tidak menyaranknn langkah-langkah kegiatan yang 
akan d i k h h n  siswa. 
Guru menyarankan latngksh-langkah kegiatan yang dam 
dihkukm siswa, kurang dipahami oleh siswa. 

Ileskriptor 
Guru tidak mcnjeleskan tujuan pelajaran dan batss-batas 
tugas yang harus dikerjakan s k i .  
Guru menjelaskan tujuan pckrjaran ahu batxwbatas 
tugas. 
Guru menjelaskan tujum pe la jm dan batas-batas tugas 
tidak terperinci 
Guru tidak menjelaskarn tujusn pelajaran dan batas-batas 
tugas terperinci 

Guru menyarsnlcsn Ian@-langkah kegiatan yang dam 
diiakuksn h a ,  dipahami siswa, siswa lruang 
termotivasi 
Guru menyarsnkan t a n g k a h - m  kegiatan yang akan 
dilakukan siswa, d r p h i  siswa, siswa termotivasi 
untuk m enge rj akannya. 

Indikator. Guru mengingatkan mwalah pokok yang a h  dibahas. 
Penj elasan: Indikator ini menhi bagaim ana guru dalam mcnyampaikan 

masalah-masalah pokok yang harus diperhathn siswa dalsm 
KBM dan mem beritahu buku sumber yang relevan dengan materi 



Indikator: Guru mengajukan pertmyaatl-pertanyean s e b e h  mulai 
menjeleslavl materi pelajaran 

Penjelasan: Indikator ini merupakm usaha ,guru untuk mcngarahkan siswa 
mengantisipasi sisi peltijaran yang a h  drpelajsri 

Shla  Penilaian 
1. 

2. 

3. 

4. 

Deskriptor 
Guru tidak mengajukm pertanyaan-pertanyaan sebelum 
mulai menjclaslmn materi pelajaran 
~~ m c n g a m  m y s a n - m y a a n ,  tidak 
diarahkan pada materi yeng a h  drpclajari 
Guru mtngajukan mym-per tanyaan ,  d* 
pada materi yang alum cfipthjari, tidak dapat 
mengarahkan siswa mengantisipasi sisi pehjarm ymg 
akan dipelajaxinya 
Guru mengajukan pertanyean-pcrtmyaan, diar* 
pada matmi yang h, dipelajari, mengmhkan siswa 
mcngantisipasi sisi pelajaran ymg a h  @elajarinya. 

Dedaiptor 
Guru tidak mengingatkan masalah pokok yang akan 
dibahas. 
Guru mengingatkan sekmgian mssalah pokok yang akan 
dipelajari 
GwJ  mengin* konsep-konsep pokok yang 
dipelajari stlama KBM. 
Guru mengingatkan konscp-konscp pokok yang akan 
dplajari s e h a  KBM dan menunjuldcan b u h  sumber 
dimana materi itu terdapat 

D. Membuat Kaitan 
Indikator: Guru meninjau s e h p a  jauh pelnjarm yang d i i  sebclumnya 

blah clihfsai siswa. 
Penjelasan: Indilator ini mengacu kepada guru untuk meninjau materi 

pelajeran jebehunnya dcngan tujum untuk mengctahui pemahaman 
siswa aken materi yang telah diterangkan. 

Shla Penihian 
1. 

I)l%hipm 
Guru tidak mtninjau pelajman scbehunnya sebelum 
'memasuki materi baru. 
Guru meninjau pelajeran sebelumnya d q p  
m eneranglssn sendiri tanpa m elibatkan siswa 
Guru meninjau pelajaran stbchrmnya dcngan 
mengajukan pcrtanywn :kcpada siswa. 
Guru ti& meninjau pelajaran sebclumnya dcngan 
mcngajukan pcrtmyaan dan mcm buat ranglsumm secara 
~lngkst di pepsn tlllis. 



Indikator; Guru memban~memper tmtangkan  pengetauan baru dengan 
pengetahuan yang telah diketahui siswa. 

Penjelasan: Indikator ini bertujuan untuk mcngaidcan pengetahwin baru dengan 
pengetahuan yang telah diketal~ui siswa dengm tujuan untuk 
mempennudah pemahamm s : k a  terhsdap materi yang 
dipelajarinya. 

Ileskriptor 
Guru ti& mem bandmgkadmempertmtangh 
pengetahuan baru dengan pengetahw yang telah 
diketahui siswa. 
Guru membandingkah empertentmgkan pengetahuan 
baru dengan pengetahIran yang telah diketahui siswa, 
tanpa melibatkan siswa. 
Guru membandmgkan/memm- pcngctahuan 
baru dengan pengetah~m yang telah dhtahui siswa, 
mehitkan siswa, tidak terlihat hubungan anbra materi 
baru dengan materi yang telah drpelsjari siswa. 
Guru membandmgkdmempertentangkan pengetahwin 
baru dengan pengetah~lan yang telah diketahui siswa, 
melibatkan siswa, terlihat hubungan antara materi baru 
dengan m atexi yang telal~ dipelajari siswa 

bdikabr: Guru menjelaskan konseplpengertlan kbih dahdlu sebclum 
m enyajikan bahan secara rinci 

Penjelasan: Indikator ini bertujuan untuk membantu siswe memahami konscp 
baru yang akan diterangkan. J'edi sebelum guru menemgkan 
materi baru terlebih dahulu guru menjeIeskan 
konseplpengerhya 

bahan secara rinci. 
Guru menjelaskan konsep/pengertian, tidak relevan 
dengan materi yang akan daerangkfm. 
Guru menjeleskan konsep/pcngertian, relevan dengan 
m ateri yang &an diterangkan. 
Guru menjelaslcan kt)nsep/pengertian, ti& releven 

1 dengan materi ymg akan & t e r m  dan tujuan 
I pelajaran. 

Skala Penilaian 
1. 

13eskriptor 
Guru tidak m e n j e l s h  konsep sebelum menyajih 



E. Meninjau KembaU 
Indikator : Guru merangkumlmeringkas inti pelajaran. 
Penjelssan: Indikator ini bertujuan agar s b m  memperoleh pcmahaman dan 

penguasaan materi stcare uhh 

Guru sendiri m em buat rangkvm an/&gkasan 
Guru meminta siswa :membust rmgkasdrangkuman 
sendiri wahupun siswa kmditan 
Guru m em bim bing h a  mcmbuat 

Skala Penihian 
1. 

Indikator: Guru meminta siswa mendcmonstrnsikan kcterampilannya. 
Penjelasan: In&tor ini bertujuan untuk mcngetahui pemahanan siswa 

terhadap materi yang telah diajarkran. 

Deskriptor 
Guru tidak membuat raqhan/- 

Skala Penilaian 
1. 

Deskriptor 
Guru tidak memmta siswa mendcmonstraslkan 
keterampilannya. 
Guru mem inta siswa mendernomhsikan 
kcterampilannya tsnpa m elibatkan siswa lain. 
Guru mem inta siswa rnendemonstrasikan 
keterampilannya melibatksn siswa lain, diberi 
~enjel= 
Guru meminta siswa m e n d e m o n s t r ~  
keterampiIannya mel ibah  siswa lain, dibcri 

I I ~enjelasan dan pewtan.  I 
Indikator: Gum menyuruh siswa menyelesaikan sorrLsoal yang berhubungan 

dengan apliaksi dari konsep yang dipelajar. 
Penjelasan: Indikator ini bertujuan untuk :lebih m emantapkan pcm aham an 

siswa terhachp msteri yang dipelajwi 

G w  tidak membedm soal-soal latihan., . m i  dcngan 
tujuan pengajaran. 
Guru tidak memberdm soal-soal latihan, sesuai den- 
tujuan pengajaran, dari yang mudah ke yang sukar. 
Guru ti& memberdm sod-soel lathan, semi dengan 
tujuan pengajarsn, dari yang mudah ke yang s u h  den 
bexvariasi 

Skala Penilaian 
1. 

Indikator: Guru mengekspresih pendapat siswa sehubungan dengan konsep 
yang tehh dipelajari. 

Deskriptor 
Gum tidak membtrikan sod-soal krtihan kepada siswa. 



Penjelasan: Indikator ini bertujuan untuk meninjau pemahaman siswa tcrhadap 
materi yang telah diajarkan secara lkm. 

Guru mengekspresikan pendapat siswa, siswa keccwa. 
Guru mengekspresikar~ pendapat siswa, siswa 
m enyadari kesalahannya. 
Guru mengekspresiksn pendapat siswa, siswa 
termotivasi untuk belajar. 
Guru mengekspresh pendapat siswa, siswa 
menyadan kesalahannya dan terrnotivasi untuk belajar. 

Indikator; Guru menyuruh siswa melengkapi lembam keja. 
Penjelasan: Indikator ini bertujuan untuk ltbih mentngk;etkan pemahsman 

siswa terhadap materi yang telah dirljarlmn. 

Deskriptor 
Guru ti@ menggunalcan. LKS. 
Guru m e n d  siswa melengkapi LKS, tidak 
mencakup 
seluruh ma& 
Guru menyuruh siswa melengkspi LKS, m e n d u p  
seluruh m aten, ti& dikumpullaan 
Guru menyuruh siswa melen-i LKS, mencalaq 
sehrruh m a h i  dikum~dkan. 



IL Pedoman Penilaian Deskrlptor Mengaclakan Keterampilan Memberi 
Penguatan 

INDIKATOR : Komponen 
Untuk m d  komponen ketmmpilan memberi penguatan ini perfu dipehtilcan 
desknptor berikut : 

a Penguatanwrbal 
b. Panguatan berupa mimik dan gerak badan 
c. Penguatan dengm cam mendekati 
d. Penguatan dengan mntuhan 
e. Penguatan d e q m  kegiatan yang manyenangkan 
f. Penguatan berupa simbol atau benda 

INDMATOR : Cara Penggunaan 
Untuk menilai cara penggunaan keteramm membd penguaian pedu dpxhathm 
deskriptor berikut : 

a. Pequatan kepada mkelompok s k a  
b. Penguatan kepada pribadi tertentu 
c. Pamberian penguatan dengan segera 
d. Penguatan tak penuh 
e. Variasi dalam penggunaan 

. Skala Penikiian 
1 
2 
3 
4 

Satu dmbptor ymg ~nuncul 
Dua deskriptor ymg rnuncul 
Tiga deakriptor yang rnuncul 

Dt~kriptor 
Tidak ada dahptor yang muncul 
1 - 2 deskriptor yang muncul 
3 - 4 desknptor yang muncul 
5 - 6 deskriptor yang munoul 

1 4 ( Empat aCau lima desc~iptor yanp; muncul 1 
INDMATOR : PRINSIP PENGGUNAAN 
Untuk menilai prinsip penggunaan keterarnpllan mernberi panguatan pexiu cfipemalikan 
desriptor berikut : 

a. Kehangatan 
b. Keantuihan 
c. Kebermaknaan 
d. Mmghmdan penggunaan respon yang negatiF 

I 1 I Satu deslaiprtor yang muncul I 
I 2 I hra doalmptor yang mmcul I 
I 3 I Tiga deskriptor yeng muncul I 

4 I Empat deskriptoryang rnmcul I 



111. Pedoamn P e n i l a i a n  Deskriptoa: Mmgadakan 
mterarmpilan Keterampltan Meqjelasken 

Indiketor (1): Guru menjeleskan hta-kata yang tcpat dalam menjelaskm 
konsep fnika 

Penjelasan : Indikator mi meneladcan agar guru memperhsthn pemaksian 
baha=ya 

Untuk merzllai butir ini perlu diperhatikan deskriptor bcrikut: 
a. Ungkapan yang d h p a i k a n  dengan b h ,  kata-kata clan volume yang 

j e k  
b. Pembicaraan dihkukm dengan lmcar, clan mcnghndari hta-kata yang tidak 

perk. 
c. Kalimat dkusun dengan tat. bahasa pang h k ,  dmgm mtnghdari kalirnat 

Yaw3 tidak lengksp. 
d. d Bahasa yang digunakan sesuai dengan pengalaman kebahasaan siswa. 

Skala Penlhlan 
I 

Indikator (2) : Penjelasan guru berrnakna siswa 
Penjelasgn : Penjelasen ysng di'berikan guru llipahami oleh siswa bdcan sekedar 

v e r b h e  
Untuk meniZai butir ini perh diperhatilmn deskriptor b a h t :  
a. Istilah teknis dan i dah  asing diartikan dengan jelas. 
b. Pemakaian istilah sesuai dengan situasi dankondisi 
c. Guru menghtndari penjelesan yang m a n  bingmgkm siswa. 
d. Guru menghmdari penggunsan bentuk wqJapan ragu-ragu seperti: apa itu, 

bagaimana ya, ehem-ehern, hum,oh, ... oh ya. 

Indikator (3) : Guru membtrikan infonnasi kunci yang meranEtssng siswa untuk 
mencari infomasi selanjutnya. 

Penjelasan : Indikator ini menekenlcan bahwa guru tidak rnempcrhatilran 
suatu pengertian, dahl, h u b  atau rumus s e m  langsung bpi 
membimbing s h a  untuk menernukan sendiri 

Unbk menilai butir ini perh diperhatikan de:skrxptor berht: 

Skala Penilaian 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor 

Tidak ads deslmptor ymqg tamp& 
Satu dedaiptor tampak 
DUE dedmptor tampak 
Tka atau em pat deskriptor 



1 
2 

3 

4 

Guru tidak memahami falctm/keadaan yang asl8 pada 
siswa dalam menyaj ikan suahpenjelasan 

Guru memberikan infoemasi tanpa keterarnpilan proses t 

Guru mem brikan inform mi kunci yang m-g siswa 
untuk mencari informasi sehjutnya 
Guru memberilcan informasi lcunci kemudian 
menunjukkan sum ber bacaan yeng harus d l k  siswa 
Guru memberilcen informasi lcunci kemudisn 
menunjuldcan sumber bawsn clan memberitahdm 

yang harru dikhkan 

Skala Penilaian 

Penjelasan guru dihubungkan d e w  pengetahuan siap ( siswa 

Indikator (4): Pcnjehan guru dihubungkm dengan pengetahuan siap dan minat 
siswa, pengalaman guru dan kegunaan p e n j e h n  pada masa 
m endatang. Penje lasan : Guru hendaklah mernahami 
faktorkeadaan yang ada pada siswa dalam m e n y a j k  suatu 
p e n j e k  

Untuk menilai butir ini perk d~perhatikan deskriptor berikut: 

DeMpQr 

Penjelasan guru dihubun,&an dengan pengetahuan siap 
dan minat siswa 

L 
Indikator 

P e n j e h  guru dihuh,gkan dengan pengetahuan siap 
dan minat s h e ,  pengalaman guru dan kegunsan 

(5) : Guru menjelaskan konsep dengal? benar. 
Penjelasan : Guru tidak rnelakuhn kaalahan (m iskonsepsi) dalam 

menjehkan suatu konsep pada siswa. 
Untuk menilai butir ini perk d p e r h b  deskriptor berikut: 

Skala Penilaian 

1 Lebih dari 4 kali melalcukm m iskonsepsi 

I 4 1 1 -2 hli mehlahn m iskonsepsi I 

Indilator (6) : Guru mcmbtrilran contoh y m g  tmkaitan dengan aktivitas sehari- 
hari siswa clan fenomena alam untuk menanamlm suatu 
pengertian (konsep). 



Penjelasan : Untuk memudahkan siswa memahami konsep, guru memberikan 
contoh yang berkaitan dengm benda-benda dan kejadian- 
kejadian yang dhemui siswa dahm kehidupan sehari-hari 

Untuk menilai butir ini perh diperhatikan deskriptor berikut: 
a. Contoh yang diberikan harus jelas dan nyata. 
b. Contoh yang diberikan bervariasi. 
c. Contoh yang diberikan berkaitan dengan aEdivitas sehari-hari siswa. 
d. Contoh yang diberrkan berkaitan dengan fenomena alam. 

Indikator (7) : Guru memberikan h t r a s i  dan menyuruh siswa menarik 
kesimpulan dari 

h t r a s i  yang diberilcin. 
Penjelasan : lndikator ini menekankan agar guru melatih siswa untuk 

berpikir dan bernalar dalam :mengambit kesimpulan dari suatu 
peristiwal kejadian. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berht :  
a. Guru memberikan dustmi dengan pertas~yaan terbuka. 
b. Ilustrasi yang diberikan berupa cerita. 
c. Ihtrasi yang diberikan berupa tayangan garnbar. 
d. Ilustrasi yang diberikan dengan menciptakan kondisi khusus seperti 
dem onstrasi 

Skala Penilaian 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor 

Indikator (8) : Guru menggunakan a n a h  ]rang relevan untuk menjelaslcan 
konsep yang abstrak 

Penjelasan : Untuk menjelash suatu konsep yang abstrak, guru 
mencontohkan peristiwa lain yang nyata bagi siswa dimana 
slur b e r p h y a  sama dengan konsep yang akan dijelaskan. 

Untuk menilai butir ini perh diperhatikan deskriptor benkut: 

Skala Penilaian 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor 

Tidak ada deskriptor yang tampak 
Satu desknptor tampak 
Dua deskriptor tarnpak 
T iga atau em pat 



Skala Penihian I Dmkrlptor 
I 

Tidak ada analogi yang dqpmakan untuk menjcladan 
konsep yang abstrak 

I 2 l  Guru mtxqgmakan analogi tapi tidak relevan dengan 
tujuan penjelasan 

Guru menggunaksn analogi ysng relevan dengm tujuan 
p e n j e h  

Indikator (9) : Contoh yang d~gunaksn sesuai dcngan usia, pengalaman dan 
latar belakang siswa. 

Penjelesan : Indikator ini menekankan agar contoh yang dibcrikan guru 
sesuai dengan umur, pengalam an dan latar belakang siswa 
sehrngga siswa mtrasakan kahu pelajaran f~ika itu bermanfaat 
bagt diri clan hgkunpnnya 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan de~kriptor berikut: 
a. Contoh yang diberikan relevan dengan tujuanpenjelasan. 
b. Contoh yang d i i i k a n  sesuai dengan usia. 
c. Contoh yang diberikan sesuai dengan peng~kun an siswa. 
d. Contoh yang diberilcan sesuai dengan latar belakang siswa. 

4 
Guru menggmdm lebih dari satu analogi yang relevan 
dengan tujuan 

Indilator (10) : Pole penyajian p c n j e b  guru terstur. 
P e n j e h  : Dalam menyajikan suatu penjelasan, guru m e n g o r w  

penjelasan dsn bahan pelajaran yang sederhana ke yang 
sulit, dari yang konglcrit ke ymg abstrak, dari yang lchusus ke 
yang mum dan dari hal-ha1 yang dikenal sampai kepada hal- 
ha1 yang tidak dikenal siswa. 

Untuk menilai butir ini perk diperhatikan desknptor berikut: 
a. Penjelasan dimulai dari bahan pelajaran yang sederhana kc yang sulit. 
b. Penjelasan dimulai dari hal-ha1 yang kongkrit ke yang abstrak 
c. Penjelasan dirnulai dari hal-ha1 yang kongknt kc yang abstrak 
d. Penjelasan dimulai dari ha1 yang dikalal siswa sampai kepada yang talc 

dikenal siswa. 

Skala Penilaian 

1 
2 
3 
4 

Deskriptor 

T dak ads deslcriptor yang tampak 
Satu deskriptor tarn pak 
Dua deskriptor tampak 
T iga atau em pat 



Indikator (1 1) : Guru menunjukkan dengan jelas pola atau s t r u h  sajian, 
khususnya hubungm antara contoh-contoh clan g e n e r a h i  

Penj elasan : Guru m enunjukkan keterkaitan antara contoh-contoh dengm 
generalisasi menggunakan pola mduldif atau deduktif dengan 
memperhatikan pemakaian kata penghubung dan istdah yang 
coco k 

Untuk menhi butir ini perh diperhatikan deskriptor bedcut: 
a. Kelogisan menjelaskan dinyatakan dengan penggunaan kata. 
b. Pola penjelasan dalam hubungan contoh dan generalisasi ditunjukkan oleh 

guru secara induktif. 
c. Pola penjelasan &lam hubungan contoh dan generalisasi ditunjuklcan oleh 

guru secara dedulctif. 
d. Guru menekankan keterksitan penjelasan Penjelasannya dengan istilah 

yang cocok 

Skala Penllaian 

1 
2 
3 
4 

v 

Deskriptor 

Tidak ada deskriptor yang tam pak 
Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tarnpak 
Tiga atau empat deskriptor 

Indikator (1 2) : Butir-butir penting &lam penjelasan diberikan penekanan 
dengan cara mengulangmya, mengetah dalam kalirnat lam 
atau m enyebutksn satu demi satu. 

Penjelasan : Guru memusatkan perhatian siswa kepada hal-ha1 pokok dan 
m endasar dari masalah yang dibicarakan. 

Untuk menilsi butir ini perh diperhatikan dcsknptor berikut: 
a. Penekanan diberikan dengan cara men- 
b. Penekanan diberikan dengan m e n g a b  &lam kahat  lain. 
c. Penekanan diberikan dengan menyebutkan mtu demi satu. 
d. Penekanan diberikan kepada hal-ha1 yang penting dan pokok yang hams 

d m p t  dan drpahami lebih mendalarn oleh siswa. 

Skmla Penilaian 

1 
2 
3 
4 

Deskrlptor 

T idak ada deskriptor yang tam pak 
Satu deskriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
T iga atau em pat deskriptor f 

Skala Peni hian 

1 
2 
3 
4 

Tidak a& deskriptor yang tamp& 
Satu deskriptor tam pak 
Dua deskriptor tampak 



Indikator (1 3) : Pernbcrian tckanan dengan menggunakan gambar, 
demonstrasi atau benda scbenamya yang rebvan d e w  
p e n j e h  

Penjalasan : Guru menggunakan g a m h ,  demondrasi eteu benda 
sebenamya untuk mengingatkm siswa kepada pernasalahan 
pokok yang dibicarah 

Untuk mcnilei butir ini perlu dipcrhatikan desknptor berikut: 
a. Tekamn diberhn dengsn mengehksn k m l y n g  &ngm tujuan 
b. Penekanan diberikm dengan menggunekan gambar ysng relcvan dengan 

penj elasan. 
c. Penekanan diberikan den= demonstmi yang relevan dengan penjelasan. 
d Penekanan diberikan dengan benda s c m y a  yang relevan dengan 

penj elasan. 

Skala Penilaian ( Deskriptor ( 
I 

Tidak ada deskriptor yang tampak 
Satu desknptor tamp& 
Dua deskriptor tampak 

1 4 I Tiga atau &pat &)mptn 1 
Indikator (1 4) : Guru mengajulcan pertanyaan untuk mcngctahui pcmehmnan, 

mirat atsi shp simva tentang relev& a& kegunsan 
penj elasan tersebut. 

P e n j e h  : Guru memberi kescmpatan kcpada siswa untuk mcnunjuldren 
kcpahaman, srkap dan minat serta manfsat penjelassn melahi 
pertsnyaan Yang 

Untuk mcnilai butir ini perlu diperh&ikan deslcriptor bedcut: 
a. Guru mem berikm pertan- untuk rneqsetahui pernahsman siswa. 
b. Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui minat siswa tentang 

relevansi pelajmn 
c. Guru m em berikan pertanyaan untuk mengebhui m inat siswa. 
d Guru memberikan pertanyaan untuk melihet kegunaan penjelasan 

tersebut 

Skala Penilaian ( Deskriptor I 
I 

Tidak ada deskriptor yang .tsmpak 

4 T' aatau ern tor 

Indikator (1 5) : Guru menggunskan balikan itu untuk m e n y e s m h  ketepatan 
atau mengubah mdmd penjelasan 

P e n j a b  : Indikator ini menunjukkan pengaruh pcnilaisn terhadap 
kesadaran siswa untuk memahami kwalahan dan kesulitan 
belajamye. Untuk menilai butir ini perlu dqerhatikan 
deskriptor berikut: 



a. Guru melakukan penyesuaian keccpatan penjelasan berdasarh 
balikan. 

b. Guru memberikan contoh tarnbahan atau penggunmya berdaakan 
balikan. 

c. Guru mengulangi kembali hal-ha1 ymg penting b e r d a s a b  balikcm. 
d. Memberikan kesempatan kepada siswa menyebutkan contoh-contoh 

yang berkaitan dengan pengaleman mereka sendiri. 

Skala Penibian I ~eskriptor I 
I 

Tidak ada deskriptor yanf, tampak 
Satu deskriptor tam pak 
Dua dedmiptor tampak 
T iga atau em pat 

Indikator (16) : Guru memmta &a menjelaslcan peristiwa baru dengan 
konsep yang telah dim iliki 

Penjelasan : Guru meminta siswa rnerqpplikssikan konsep yang teleh 
dijelaskan untuk melihat tinpat kiepahrrman siswa tentang 
penjelasan yang tclah diberikan.Untdc menilai butir ini perlu 
dipehatikan deskriptor bedat.: 

a. Guru memnberikan suatu permasalahrvl yang relevan dengan konsep 
yang telah dimiliki siswa. 

a. Guru meminta siswa memberikan contoh pemakaian konsep yang 
telah dimiliki dalam kehidupan sehari-hi 

b. Guru memmta siswa memberikan contoh pemakaian konsep pada 
teknologi 

c. Guru mcmmta siswa memberikan contoh pemaksian konsep pa& 
industri. 

Skala Penilaian IT Tidak ada deskriptor yaqs tampak 
Satu deslcriptor tampak 
Dua deskriptor tampak 
Tiga atau empat desknptor 



XV. Pedornan Penilaian Deariptor Mengadakan Keterarnpilan 
Mengadakan Variasi 

IINDIKATOR : Suara Guru 
PENJELASAN : Variasi sum ini adalah perubahan suara guru dari keras menjadi 

llemah, dari t e  menjadi rendah, dari cepat rnenjadi lambat 
atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu 
untuk menjelaskan konsep yang penting 

Untuk menhi butir ini perlu d i p e r h a h  deskriplor b e r h t  : 
a. Perubahan volume suara guru 
b. Perubahan nada suara guru 
c. Perubahan kecepatan bicara guru 
d. Perubahan tekanan suara guru 
e. Guru memberih penguatan d e w  kata-kata 

INDIKATOR : MimikDan Gerak Gum 
PENJELASAN :Variasi mirmk dan gerak guru amat penting, tidak saja sekedar 

menarik perhatian siswa tetapi dapat menyampaikan arti dari 
pesan lisan yang dimaksud. 

Untuk menilsi butir ini perh diperhatikan deshipt~r berikut : 
a. Guru menerangkan ti& sarnbil menghadap ke papan tulis 
b. Gerak tangan guru menggarnbarkan sesuatu (rrrah, posisi ukuran, dan lain- 

lain) 
c. Gerak kepala guru menyatakan isyarat (setuj y tidak setuj y clan lain-lain) 
d. Guru mendekati siswa u n a  m emberikan penlyatan 
e. Isyarat guru dengan mengerutkan kening 
f. Isyarat guru dengan m enaikkan a h  m ata 
g. Isyarat guru dengan tersenyum 
h Isyarat guru dengan cemberut 

Skala Penrlaian 
1 
2 
3 
4 

Desknptor 
Satu atau dua deskriptor yang muncul 
Tiga atau ernpat deskriptor yang rnuncul 
Lima atau e m  deskriptor yang muncul 
Tujuh atau delapan deskriptor yang muncul 



INDIKATOR : Kesenyapan 

PENJELASAN :Kesenyapan yang disengaja waktu guru menerangkan dapat 
digunakan untuk menarik perhatian dan menimbulkan ingin 
tahu siswa. Selain itu juga untuk mernbellkan kesempatan siswa 
berfikir guna menjawab pertanyaan guru. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berikut : 
a. Guru menggunakan kesenyapan untuk menarik perhatian siswa 
b. Guru m e n g y n h n  kesenyapan untuk menimbulkan rasa ingin tahu siswa 
c. Guru menggunakan kesenyapan untuk m e n i m b h  motivasi siswa 
d. Guru menggunakan kesenyapan untuk memberi kesempatan siswa befikir 

guna menjawab pertanyaan guru 

IINDIKATOR : Kontak Pandang 
PENJELASAN : Guru dalam menerangkan sebaiknya pandangan menjelajahi 

sehuuh kelas untuk menunjukkan hubungan yang intim dengan 
sisw a. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptnr berikut : 

Skala Penilaian 
1 
2 
3 
4 

Deskriptor 
Satu deskriptor yang muncul 

Dua deskriptor yang muncul 
Tiga deskriptor yang muncul 
Em pat deskriptor yang muncul 

Skala 
1 
2 

1 I m em b e d  perhatian k h w  pa& siswa yang berm asalah 

Penilaian Deskriptor 
Guru menerangkan sambil menghadap ke papan tulis 
Guru menerangkan sambil n~enghadap ke papan tulis clan ke 

3 
4 

IINDIKATOR : Perubahan Posbi Guru 
PENELASAN :Perubahan posisi guru clidalam kelas berguna untuk 

mempertahankan perhatian sism. Perubahan posisi ini dgudcan 
dengan maksud tertentu clan dilakukan secara wajar dan tidak 
berleb ihan. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan desknpbr berikut : 
a. Guru menerangkan materi sarn bil duduk 
b. Guru menerangkan materi disekitar papan tulis 
c. Guru menerangkan materi disekitar baris depan siswa 
d. Guru menerangkan materi berada diantara sislva 

satu sisi saia 
Pandangan guru diarahkan 
Pandangan guru diarahkm pada semua siswa 



Skala Penilaian 

Tiga desknptor yang muncul 

IINDIKATOR : MEMUSATKAN 
PENJELASAN : Dalam menjelaslcan ko=p ymg pentmg, guru &pat 

memusatkan perhatian siswa secara lasan atau dengan isyarat 
yang cocok 

Untuk menilai butir ini perk diperhathn deskriptor berilcut : 

I 2 1 Guru memusatkan perhatian siswa secara 1 

Skala Perulaiari 
1 . 

Guru memusatkan perhatian siswa secara 

Guru mernusatkan perhatian siswa secara 
lisan dan isyarat yang cocok serta 

Deskriptor 
Guru ti& me lakukan pernusatan 

IINDIKATOR : VARIASI VISUAL 
PENJELASAN : Dalam menjelaskan konsep, guru hendaknya menvariasikan 

media yang dapat dllihat oleh siswa. Ini berguna untuk 
m embantu pem aham an siswa bhadap konsep yang diajarkan. 

Untdc menilai butir ini perh diperhatikan deskriptor berikut : 

Guru menggunakan alat bentu visual yang dapat 

Guru menggunakan alat bantu visual yang dapat 
d i h t  oleh sehuuh siswa dengan jelas dan 

Skala Penilaian 
1 
2 

IlNDZKATOR : Variasi Alat Bantu Yang Dapatt Dipegang Dan Dimanipulasi 

Deslmptor 
IGurutidakme~kanalatbantuvisual 

Guru menggunakan alat bantu visual tapi terlalu 
kecil sehmgga tdak dapat dilihat dengan jelas 
oleh siswa 

PENJELASAN : Penggunaan slat bantu yang h a t  dpqmg clan dimanipulasi 
clapat memngkah  pemahaman. siswa. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor b e r h t  : 



IINDIKATOR : Variasi Pola Interaksi Dan ICegiatan Siswa 
PENJELASAN : Penggunaan pola interaksi clan kegiatan yang bervariasi dakm 

proses belajar mengajar dapt menqkatkan motivasi siswa 
dalarn belaj ar. 

Untuk menilai butir ini perlu diperhatikan deskriptor berilcut : 
a. Interaksi antara guru dengan siswa 
b. Interaksi antara siswa dengan guru 
c. Interaksi antara siswa dengan siswa 
d. Guru menvariasikan bngkat kesulitan soal 



6 
Distribusi Kesulitan yang Dihadapi Guru dalam 
Mengajar di SMU Negeri Kodya Padang 

Melakssnakan Kegiatan Belajar 

No. PERNYATAAN TINGKAT KESUL1TA.N 
hl (%I 

TPK JRK SRK SLK 

Berusaha menghldupkan suasana kelas dengan cara memtdivasi 
siswa untuk b-ya 21.05 52.63 21.05 5.26 100 

"lam melskssnakanmM Ba~amu menjelaskw pokok 
26-32 57-89 10.53 5.26 100 bahasan secara menyeluruh d m  detail 

3 
Mengembalikan kertas ujian sism dengan terlebih dahulu 
membetukm semua jawaban yang salah s e b i  umpan balik 42.11 26.32 26.32 5.26 100 

4 Memotivasi siswa dengan cara membuat contoh yang berkcaitan 
dengan kehidupan sehan-han 

47.37 36.84 10.53 5.26 100 

5 
Tidak dapet mmm pcnghargaan d~ lancar 'vElda 

42 1 1 36-84 1 5.79 5-26 100 
siswa pada setiap bagtan tugas yang dijawab betul 

Mernilth kata-kata penguatan sesuei d e n p  kondisi dan 
kesenangan setiap siswa 

57.89 26.32 10.53 5.26 100 

Dalm suasana keseriusan siswa, melontarkan kata-kata yang 36.84 42. 5.79 5.26 00 
clapat membuat siswa relex &lam belsjar. 

Mengembangkan top&-topik M n t u  dalam KBM, agar siswa 
mencari informasi baru berhubungan dengan pokok bahasan 15.79 47.37 3 1.58 5.26 100 
yang diajarkan 

Membuat untuk k O w ~  26.32 26-32 36.84 10.53 100 
konsep yang abstrak 

10 
Memperhatikan minat siswa dalarn setisp m c m b h  pclajaran 3 1.58 42.1 1 15.79 10.53 1 OG 

Mmbuat mgkuman psda setiap pelajarw tmtsng materi 
26.32 36.84 21 -05 15-79 100 

yang telah diajarkan 
12 Me-tkan kembali materi yang lama sebelum memulai 

52.63 26.32 15.79 5.26 100 
materi baru 

Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disajikan 



No. 

15 

16 

l7 

PERNYATAAN 

Membantu memperjclas maksud pertanyaan siswa yang 
mengajukan pertanyam, agar siswa dapat menjawab pertanyaan 
tersebut 
Menjelaskan pokok-pokok bahasm secara menyeluruh dan 
detail 
Menjelaskw pengertian konsep sebelum rincian b h  pelajaran 
Qsampaikan 

Mcnggunakw YW suuai dm bh sekari-hari 
clan mudah dimcngerti siswa. 

l9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Jml 

100 

100 

100 

100 

TINGKAT KESULl'TAN 

penekanw terw k O ~  &lam s e t i ~  
KBM 

Dapat menyampaikan konsepkortsep kunci dalam setiap topik 
yang diajarkan 

Mm~am~aikan *Ik-wik kunci bcrdassrlw SMLT 
yang sedang berlaku 

M m j e l w h  hub- antar knucp dalam =tiap pel&- 
D M  di dalarn kelas 

Menjeladcan topik-topik fisika dengan memperhatikan 
keberagaman dan tingkat kernampam siswa 

Menjelash konscp f i s h  dcngan m ~ i m m  kesiapan 
mental siswa 

Men- contoh-contoh dan ilustrasi &lam menjdaskan 
konsep f i s h .  

Mcndisbikan siswa pemecshan mwalsh yang 
ditemui dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) 

Meminta siswa membandingkan masalah yang ditemui dalam 
KBM dengan pengalaman siswa sehari-han 
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