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Asmi Burhan ; Irma Mon : Kepedulian Guru Kimia terhadap Profesinya 
sebagai Pengembang Kurikulum di SMU 
Negeri Kota Padang. 

Peningkatan mutu pendidikan akan tercermin dari hasil belajar yang dicapai oleh 
siswa. Kenyataan menunjukkan bahwa hasil EBTANAS di SMU Negeri 
diberbagai daerah di Sumatera Barat, khususnya di kota Padang dalam beberapa 
tahun terakhlr semakin menurun. Ini berarti rnateri IPA yang dikuasai siswa 
tainatan SMU masih kurang. Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi 
kualitas pendidikan, namun salah satu faktor yang sangat penting adalah guru. 
Guru sebagai pengembang kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan merealisir 
kurikulum yang diwujudkan dalam merencanakan, inelaksanaltan dan 
mengevaluasi proses maupun produk penibelajaran untuk tnencapai hasil belajar 
yang optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepedulian guru kimia 
terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum, nieiigetahui perbedaari 
tingkat kepedulian guru kimia yang menga-jar di S M U  pusat kota dengan SMU 
pinggir kota serta mengetahui hubungan antara tingkat kepedulian guru kiinia 
dengan hasil belajar siswa. Beberapa masalah yang dihadapi guru ki~nia di 
lapangan juga ingin diungkapkan dalaln penelitian ini. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru kirnia di SMU Negeri Kota I'adang dan 
seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data dikurnpulkan dengan 
menggunakan teknik kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa 
NEM dan nilai rapor diperoleh dari tata usaha pada masing-masing SMU Kota 
Padang. Data dianalisis secara statistik kuantitatif dengan metlggi~nakan teknik 
prosentase ( % ), analisis varians (ANAVA) dan korelasi product moment (r) .  

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepedulian guru kimia terhadap 
profesinya sebagai pengembang kurikulum di SMU Ncgeri Kota I'adang sangat 
tinggi dengan skor rata-rata 212,70 lebih besar dari nilai rata-rata ideal (150). 
Tingkat kepedulian guru kimia yang inengajar di SMU pusat kota tidak berbeda 
secara berarti dengan guru kimia yang mengajar di SMU pinggir kota. Terdapat 
hubungan yang positif dan berarti antara tingkat kepedulian guru kimia dengan 
hasil belajar berupa nilai rapor sedangkan dengan hasil belajar berupa NEM 
berkorelasi secara positif tetapi tidak berarti secara statistik. Laboratoriuin beluin 
berrfungsi secara maksimal, terutama pada S W  pinggir kota dalam menun-jang 
proses pembelajaran. Hal ini disebabkan ole11 beberapa ha1 antara lain : 

1. Fasilitas laboratoriurn, seperti alat dan bahan yang belum memadai, 
tenaga laboran yang beliun tersedia. 

2. Materi pelajaran dalam GBPP sangat padat, sehingga guru kimia tidak 
punya waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan inetoda 
eksperimen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Bclakang 

Kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia umumnya dari ivaktu ke walit11 

semakin menurun, ha1 ini telah diakui oleh berbagai pihak baik ole11 para pakar 

pendidikan, pengelola pendidikan rnaupun masyarakat luas. Walaupun NEM 

bukanlah inenjadi ukuran standar dala~ii ~iiengukur mutu pendidikan, namun ha1 

ini  telah dapat kita jadikan suatu patokan berhasilnya seorang siswa mcngikuli 

pendidikan. Data dari Icepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Suiiiatera 

Barat memperlihatkan bahwa : unti~k tingkat SI,1'1', NEM rata-rata yang tertinggi 

di tingkat Nasional adalah 5,82 (Yogyakarta) dan terendal~ 4,07 (Irian . lap),  

sedangkan tingkat SMU NEM tertinggi u n t u k  1I'A 5,34 (Su~iibar) dan tercndali 

3,29 (Irian Jaya). Secara Nasional rata-rata NEM IPA 4,75, IPS 4,62 dan Raliasa 

4,94 (I-laluan Minggu, 28 Jul i  2002). Kcnyataan juga menun.jukkan ballwa hasil 

EBTANAS berupa NEM di SMU Negeri kota Padang dala~ii tiga tahun terakliir 

ini semakin merosot. Nilai rata-rata NEM siswa untuk bidang studi kilnia tahuti 

ajaran 199912000, 200012001, 200112002 secara berturut-turut adalah 5,67; 5,45 

dan 4 3 5  (Kandep Diknas Kota Padang). 

Dengan memperhatikan angka-angka tersebut, dapat disimpi~lkan bahwa 

penguasaan rtlateri IPA umumnya dan kimia khususnya oleh siswa ta~iiatan SMU 

masih kurang dan terjadi penurunan. Sehubungan dengan ha1 tersebut pe~nerintah 

telah berupaya lneningkatkan mutu pendidikan bail.: inelalui penataran, pelatihan, 

dan sanggar guru-guru, peningkatan kualitas pendidikan guru melalui program 

1 



penyetaraan Dl,, Dl], dan S 1 .  Kurikulum terus dibenahi dan disempurnakan 

berdasarkan umpan balik dari pelaksanaannya. Sarana dan prasarana penun-jang 

juga dilengkapi, laboratorium dan perlengkapannya makin disempurnakan, nalnun 

karena saxgat kompleksnya permasalahan dalam bidang pendidikan, kenyataan 

yang ditemui di lapangan masih jauh dari harapan. 

Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, salah satu 

faktor yang sangat penting adalah guru. Darji Dannodiharjo (1953:39) 

mengemukakan bahwa "Peranan dan tugas guru dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah tidak dapat dipisahkan dari kesclilruhan bidarig-hidarlg 

operasional yang perlu ditangani dalam pendidikan di sekolah". Daiam kutipan in i  

terlihat bahwa guru memiliki peranan dan tugas yang penting dalarn upaya 

meningkatkan mutu pendidikan melalui pelayanannya di bidang operasional 

kependidikan, salah satunya sebagai pengembang kurikulum. 

Guru sebagai pengembang kurikulum harus berusaha menterje~nahkan, 

menjabarkan dan mentrasforrnasikan ide-ide, konsep-konsep, prosedur dan nilai- 

nilai yang terdapat dalam kurikulum tertulis kepada peserta didik dala~n segala 

aktifitas belajar mengajar yang dilakukan (Alwen Bentri, 1999: 10). Dengan 

demikian guru harus mengetahui cakupan rliateri yang terdapat dalalii kurikulu~n, 

tujuan yang hendak dicapai, tata urutan penyajian serta bagaimana 

mengimplementasikannya dalaln persiapan pengajaran. Guru juga liarus 

mengetahui aktivitas belajar mengajar yang efektif untuk menyerap ki~rikulum 

yang semuanya itu akan diwujudkannya dalam ~nerencanakan pengajaran, 



~nelaksanakan proses pembelajaran dan rnengevaluasi proses maupun produk 

pembelajaran. 

Depdikbud. Dyen. Dikdasmen. (1 99311994) menjelaskan, bahwa seorang 

guru akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila ia menguasai materi 

pelajaran yang akan diajarkan, rnanlpu melaksanakan keterarnpilan mengajar 

dengan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan dari pokok bahasan yang 

diajarkan. Guru harus memillki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang 

alat-alat dan media sebagai alat bantu pengajaran serta mampu meiakukan 

penilaian terhadap proses pembelajarm agar dapat rnencapai. hasil belajar yang 

optimal. 

Sukmadinata (1988:174) mengatakan, bahwa hambatan utama dalam 

pengembangan kurikulum di sekolah terletak pada guru diantaranya karena 

kuranqya pengetahuan dan'kemampuan guru itu sendiri. Lebih jauh Kantao 

(1992) dalam disertasinya; Profil guru dalam konteks sosial budaya to-kaili 

rnenyimpulkm adanya sej- guru yang kurang memenuhi peranannya sebagai 

pengembang kurikulum di sekolah ditandai deagan rnembuat satuan pelajaran 

ymg bersifat formalitas, melaksanakan pembelajaran secara tidak profesional 
' <  

evaluasi tidak dijadikan sebagai urnpan balik dalam penyempurnaan atm 

perbaikan pengembangan ku* Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada 

sebagian guu dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembang kuriku1u.m di 

sekolah belum sesuai dengan harapan dan tuntutan sernua pihak. Meskipun 

mereka telah rnemaharni bahwa profesi guru merupakan tugas profesional 

kependichkan yang menuntut layanan terandalkan. 



Data dan kenyataan ini diperkuat la@ oleh penelitian di beberapa sekolah 

di Bandung yang dilakukan oleh para mahasiswa jiuusan Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan Fakultas llmu Pendidikan IKIP Bandung yang menyatakan 

masih banyak guru yang tidak mernpelajari GBPP, clan tidak menggunakannya 

waktu menyusun satuan pelajaranlperencanaan mengajar (Nana Sudjana,l989:9). 

Hal ini berarti bahwa apa yang diberikan guru kepada siswa tidak bersumber pada 

GBPP dan kemungkinan pengajaran yang dilakukan guru di sekolah sudah 

menyimpang dari kurikulum yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan hal-ha1 di atas perlu dilakukan penelitian sejauh mana 

kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum dalam 

melayani setiap aktifitas pendidikan dan pengajaran kimia di SMU. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan & atas, 

pennaszlahan dalam penelitian ini adalal~ Sejauh mana kepedulian guru kirnia 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum dalam melayani setiap 

aktifitas pendidikan dm pengajaran kimia ?. Apakah ada hubungan positif antara 

tingkat kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran kimia ?. Disamping 

itu apakah ada masalah-masalah yang dihadapi guru kimia ddam pengembangan 

kurikulum di SMU Negeri Kota Padang. 

C. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kepedulian guru kirnia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum dalam melayani setiap aktifitas 



pendidikan dan pengalaran kimia di SMU. Penelitian ini dibatasi pada beberapa 

masalah : 

1. Kurikulum dibatasi dalarn &mensi implementasi. Pengembangan kuuikulurn 

dalarn dimensi ini pada dasamya adalah sebagai hasil terjemahan guru 

terhadap kurikulum tertuiis daiarn bentuk aictifitas belajar mengajar. 

2. Kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum 

dibatasi pada kepeduliannya terhadap kegiatan merencanakan petnbelajaran, 

melaksanakan pembelajaran dan ~nengevaluasi hasil pembelajaran. 

3. Hasil belajar siswa akan dinyatakan dalarn d m  bentuk nilai yaitu nilai evaluasi 

mumi (NEM) dan nilai rapor rata-rata kelas I, 11 dan 111. 

4. Masalah yang dihadapi guru kirnia dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengembang kurikulum yaitu masalah-masalah yang diternui dalarn 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi 

proses maupun produk pembelajaran. 

D. Asumsi Penelitian 

Untuk mencari pemecahan terhadap pennasalahan penelitian yang 

dikernukakan diatas, maka dirumuskan asumsi-asumsi sebagai b e r i i t  : 

1. Para guru kimia yang menjadi responden dala .  penelitian ini diasumsikan 

bersifat objektif, sungguh-sungguh dan sesuai dengan keadaan yang 

dialaminya dalam mengisi kuesioner dan memberikan informasi terhadap 

instrumen penelitian ini. 



2. Skor sikap kepedulian profesional kependidikan guru kimia yang diperoleh 

melalui pengisian kuesioner diasumsikan menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya bagi diri masing-masing responden. 

3. Nilai NEM dan nilai rapor rata-rata siswa kelas I, 11, I11 dalam mata pelajaran 

kimia diasumsikan dapat digunakan sebagai patokan dalatn menentukan 

keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pendidikan. 

E. 'rujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendiskripsikan tingkat kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai 

pengembang kurikulum di SMU Negeri Kota Padang. 

2. Mengetahui perbedaan tingkat kepedulian guru kimia yang mengajar di SMU 

pusat kota dengan guru kimia yang mengajar di SMU pinggir kota Padang. 

3. Mengetahui hubungan aniara tingkat kepedulian guru kimia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum dengan hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran kimia di SMSJ Negeri Kota Padang. 

4. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi guru kimia dalaln tnelaltsanakan 

tugasnya sebagai pengembang kurikulum di SMU Negeri Kota Padang. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penemuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Universitas 

Negeri Padang, khususnya jurusan Kimia FMTPA sebagai penghasil tenaga 

kependidikan. Dengan mengetahui tingkat kepedulian guru kimia dalam 



profesinya sebagai pengembang kurikulum di lapangan, jurusan Icimia FMIPA 

UNP diharapkan dapat merencanakan suatu program kependidikan yang mengacu 

kepada peningkatan, pemantapan dan pengeinbangan peinbinaan sikap profesional 

kependidikan guru kimia di masa mendatang. Disamping itu dengan mengetahui 

hubungan tingkat kepedulian profesional kependidikan guru kilnia dengan hasil 

belajar siswa, jurusan Kimia FMIPA W dapat memusatkan perhatiannya 

kepada pembinaan sikap profesional kependidikan bagi para inahasiswanya dalain 

upaya memperbaiki mutu lulusan melalui pembekalan dan pembinaan mahasiswa 

dengan kemainpuan dan sikap profesional kependidikan yang memadai. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan ada manfaatnya bagi pihak Icandep. 

Diknas Kota Padang khususnya dan Kanwil P & K Propinsi Sumatera Barat pada 

umumnya. Dengan mengetahui tingkat kepedulian profesional kependidikan guru 

kimia serta hubungannya dengan hasil belajar siswa, Kandep Diknas Kota Padang 

akan dapat merencanakan dan menyusun program-program tertentu dalarn kaitan 

meinantapkan kerja guru, khususnya yang menyangkut pembinaan pengembangan 

sikap profesional kependidikan guru-guru kimia di lapangan. Adanya masalah- 

masalah yang dihadapi guru kimia dalam melaksanakan t~~gasnya  yang terungkap 

dalam penelitian ini, diharapkan dapat mcn.jadi masukan (input) bagi Kandcp. 

Diknas Kota Padang untuk mencarikan solusi yaiig tepat dalam rangka 

memperbaiki mutu pendidikan, khususnya peningkatan kualitas proses bela-jar 

mengajar kimia. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan ada man'faatnya bagi guru kimia 

sendiri sebagai pengelola pendidikan dan penga-jaran kimia di SMU Dengan 



mengetahui tingkat kepedulian profesional guru serta hubungannya dengan hasil 

belajar siswa di SMU, para gun1 kimia akan dapat lebih mengupayakan din 

meningkatkan kepedulian profesional kependidikannya guna mencapai hasil 

penhdikan yang bennutu tinggi. 

G. Defmisi Operasional 

Lfntuk menghindari kesalah-tafsiran terhadap judul ataupun permasalahan 

dalam penelitian ini, berikut ini diberikan beberapa penjelasan tentang istilah 

berihwt : 

1. Kepedulian berasal dari kata peduli, yang berarti: indah (akan); 

mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan (Poerwadarminta, I985 : 722). 

Dengan demikian kepedulian berarti keindahan, keperhatian atau kehirauan 

seseorang terhadap sesuatu baik yang dimilikinya sendiri maupun yang 

dimiliki orang lain. 

2. Profesi berasal dari kata profession (Lug*). Profesi dapat diartikan sebagai 

kedudukan atau jabatan, khususnya jabatan yang diperoleh melalui 

pendidikan yang lebih mendalam serta mendapat latihan-latihan yang spesifik 

sesuai dengan bidang yang ditekuni. 

3. Pengembang kurikulum menunjukkan pada perbuatan seseorang melakukan 

proses pengembangan suatu objek (kuriMum). Zais (dalam Alwen Bentri, 

1999: 9) mengartikan sebagai "a term that most education-ist use to refer 

broadly to all the processes of constructing and implementing curricula." Jadi 

gum di sekolah adalah sebagai pengembang kurikulum.. Sebagai pengembang 

kurikulum di sekolah dalam ha1 ini diartikan sebagai kegiatan-kegatan yang 

dilakukan guru dalarn merealisir kurikulum yang berlaku, yang diwujudkan 



dalam merencanakan, melaksanakan dan ~nengevaluasi proses lnaupun produk 

pembelajaran. 

H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ingin dipecahkan melalui penel i tian ini, 

maka dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

I .  Kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum di 

SMU Negeri Kota Padang cenderung meninggi. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang berarti tingkat kepedulian guru kimia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kuri k i~ lu~n  antara guru kimia yang ~nengajar 

di SMLJ pusat kota dengan SMU pinggir kota. 

3. Terdapat hubungan yang positif antara kepedulian guru kilnia terhadap 

tugasnya sebagai pengembang kurikulum dengan hasil belajar siswa baik 

berupa NEM inaupun nilai rapor rata-rata kelas I, 11 dan 111. 



BAR I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Guru dan Kurikulum 

Jabatan gun1 adalah suatu jabatan profesional, kiranya sudah bukan 

merupakan ha1 yang asing lagi. Pengakuan terhadap profesi ini sudah meluas dan 

mendapatkan tempat tersendiri dalam ruang Lingkup kehidupan profesional dalam 

masy arakat. 

Kurikulum adalah pedoman atau panduan bagi gum dalam mengajar, 

atau sesuatu yang dimaksud atau dicita-citakan untuk mak didik. Sudjana, N 

(!F89; 2) menyatakan bahwa kurikulum adalah pro- belajar yang berislkan 

hasil belajix yang diharapkan d i~ i l ik i  siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Semua hasil-hasil belajar yang diharapkan disusun dan ditulis dalam bentuk 

program pendidikan yakni, kurikulum, yang wujudnya adalah buku kurikulum 

beserta petunjuk-petunjuknya. DaIam buku kurikulum tersebut terkapat hasil atau 

tujuan apa yang diingmkan, bahan rnaua yang harus diberikau, pada tingkat atau 

kelas berapa bahan itu diberikan Kesemua itu dituangkan dalam bentuk garis- 

garis bestir p r o m  pengajaran (GBPP). Setiap bidmg studi atau mata pelajarm 

disusun GBPP-nya, yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan 

pengajaran di sekolah. Isi yang terkandung dalam GBPP telah dipilih yang 

terbaik untuk anak didik. Sungguhpun demikian apa yang tehh dipihh, 

bagaimmapun baiknya belum menjamin menghasilkan lulusan (anak didik) yang 

terbaik seperti yang diinginkan oleh kurikulum itu sendiri. Hal ini disebabkan 

proses sampainya kepada siswa bergantung kepada pelaksana kurikulum yakni, 
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guru. Gurulah yang menentukan sampai atau tidaknya niat dan harapan yang ada 

dalam kurikulurn tersebut, pada pribadi anak didik. 

Atas dasar itu maka tugas dan tanggung jawab guru dalam hubungannya 

dengan kurikulum adalah menjabarkan dan mewujudkan kurikulum tersebut 

menjadi kegiatan nyata (aktual) di dalam kelas melalui proses belajar mengajar 

(Nana Sudjana,1988 : 17) 

2. Tugas Guru sebagai Pengembang Kurikulum 

Dalam mengembangkan suatu kurikulum banyak fihak yang turut 

berpartisipasi yaitu : administrator pendidikan, para ahli pendidikan, para ahli 

bidang ilmu pengetahuan, para dosen, guru-guru serta orang tua murid dan tokoh 

masyarakat. Dari fihak-fihak tersebut yang secara terus menerus turut terlibat 

dalam pengembangan kurikulum adalah : administrator, guru-guru dan orang tua. 

(Sukmadinata 1990: 173). 

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki keahlian sebagai guru, 

keahlian yang tidak dimiliki oleh profesi manapun juga selain profesi guru. 

Seorang gum tidak hanya harus memenuhi berbagai kualifikasi, baik kepribadian, 

kemampuan mengajar, penguasaan spesialisasi dalaln disiplin 1 bidang studi 

tertentu, tetapi juga hams memiliki kemampuan dalam rangka pengembangan 

kurikulum(0emar Hamalikl990: 1 8) 

Tstilah pengembang kurikulum menunjukkan pada perbuatan seseorang 

melakukan proses pengembangan suatu objek atau suatu kegiatan. Zais (1 976: 17) 

(dalam Alwen Bentri71999:9j, mengartikan sebagai "a term that most education- 

ist use to refer broadly to all the processes of constructing and implementing 



cumcula. "Jadi guru di sekolah adalah pengembang kurikulum. Sebagai 

pengembang h~rikulum di sekolah dalam ha1 ini diartikan sebagai kegiatan - 

kegiatan yang dilakukan guru dalam merealisir kurikulurn yang berlaku, yang 

diwujudkan dalam merencanakan, melaksanakan,dan mengevaluasi proses 

maupun produk pembel ajaran (A1 wen Bentri, 1 999;9). 

Kurikulum dalam pengettian yang lebih luas adalah rneliputi segala 

pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dibawah tanggung jawab 

sekolah. Kurikulum bukan hanya terbatas dalam Garis - Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) saja, melainkan juga mencakup kegiatan kebiasaan, sikap, 

moral aspirasi, cita-cita, nonna-norma dan nilai-nilai yang rnenjadi tanggung 

jawab sekolah umhk diberikan kepada peserta didik (Oemar Hamalik 1990: 14) 

Guru memegang paanan yang cukup penting baik di dalam 

pengembangan maupun pelakianaan kurikulum. Sekalipun ia tidak mencetuskan 

sendiri konsep-konsepuya tentaug La.uikuIum, guru merupakan penterjemah 

kurhlum. Dialah yang mengoiah, meramu kembali isi kurkulum untuk disajikan 

dikelasnya, karena guru juga merupakan barisan pengembang kurikulum yang 

terdepan, maka guru pulalah yang se!alu melakukan evaluasi dan penyempurnaan 

terhadap W l u m  (Sukmadinata, 1988:174). 

Sebagai pengembang kurikulum pada tingkat sekolah, berati guru akan 

menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan ide-ide, konsep-konsep 

dan prosedur dan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum tertulis kepada 

peserta didik dalam segala dctivitas belajar mengajar yang dilakukan. Aktifitas 

yang hams dilakukan guru d alam melaksanakan tugasnya sebagai pengembang 



kurikulum adalah merencanakan pembela-jaran, melaksanakan pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran(A1wen Bentri 1999: 10) 

a. Merencanakan Pembelajaran 

Melalui kegiatan perencanaan, diharapkan guru dapat memperkirakaii apa- 

apa yang hendak diwujudkan sewaktu proses bela,jar menga.jar ter-jadi. Adapun 

kegiatan perencanaan ini adalah: menentukan tujuan, menentukan bahan, 

menentukan metode, dan media serta merencanakan penilaian. 

Langkah awal yang ditempuh guru dalam ~nerencakan pembelajaran 

adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai setelah pelaksanaan proses belajar 

~nengajar berlangsung. Tu-juannya adalall dalam rangka ~iieniberikan pedonian 

terhadap apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya. 'I'uiuan 

pembelajaran perlu ditentukan dan dirumuskan dengati baik dan benar. Kesalahan 

dalam menentukan dan merumuskan tu-juan dapat mengaburkan makna dan tujuan 

yang dimaksud. Taba (dalam Alwen Beritri, 1999: 10) memberikan beberapa 

petunjuk cara merumuskan tujuan pembelajaran yaitu : 

1). Tujuan hendaknya mengandung unsur proses dan produk 

2). Bersifat spesifik dan dinyatakan dalam benluk perilaku nyata 

3). Mengandung pengalaman belajar yang diperlukan untuk ~nencapai 

tujuan yang dimaksud 

4). Pencapaian tujuan kadang-kala ~ne~nbutuhkan waktu relatif larna (tidak 

dapat dicapai dengan segera j 

5). Harus realistis dan dapat diliiaknai sebagai kegiatan atau pengalaman 

belajar tertentu 



6). Harus komprehensif artinya melipi~ti segala ti!juan yang ingin dicapai 

disekolah. 

Langkah kedua dalam merencanakan pembelajaran adalah rnenetapkan 

bahan. Rahan pelajaran merupakan isi k~~rikuluni yang diherikan kepada pcserta 

didik selama berlangsungnya pembelajaran. Secara umum, isi kurikulum 

mencakup iiga komponen utama, yaitu ; ilmu pengetahuan, proses dan nilai-nilai. 

Masing-masing kajian dari ketiga komponen tersebut harus dirinci sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai. 

Langkah ketiga dalam perencanaan pembela-jaran ini adalah menentukan 

metode mengaiar (straiegi mengajar). Guru harus menentukan slartegi belajar 

mengajar yang efisien dan efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Para ahli n~engartikan strategi 

pembelajaran sebagai kegiatan-kegiatan yang dipilih guru dalam inelakukan 

proses pembelajaran yang dapat memberikan kemudahan alau fasililas kepada 

peserta didik menuju tercapainya tuj uan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Berciasarkan makna strategi pembelajaran tersebut diatas, maka dalam satu 

kali pelaksanaan pembelajaran dapat saja menggunakan lebih dari satu metode 

mengajar. Oleh karena itu jika guru menghendaki pelaksanaan pembelajaran 

secara aktif maka guru diharapkan dapat memilih metode mengajar yang dapat 

menumbuhkan keaktifan peserta didik. Guru hams mampu mengkombinasikan 

beberapa metode pengajaran untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah 

dinunuskan. 



Langkah keernpat dalam kegiatan perencanaan pembelajaran ini adalah 

menentukan media pengajaran.. Penggunaan. media pengajaran dalam proses 

pembelajaran sangat dianjlukan untuk meningkatkan hualitas pmgajaran. 

Latuheru (1998:23) menyatakan manfaat media pengajaran antara lain : 

1). Pengajaran akan lebih menarik, sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar siswa 

2). Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga mudah 

dipahami siswa 
# 

3). Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidalc hanya 

mendengarkm uraian guru tetapi juga aktifitas lain seperti rnengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain 

4). Melalui media pengajaran hzl-ha1 yang abstrak dapat menjadi kongknt 

dan hal-ha1 yang kompleks dapat disederhanakan. 

01eh karma itu jika guru ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, tatu guru 

harus berusaha untuk menggunakan media pengtjaran ymg tepat agar siswa dapat 

mencapai tujuan pengajaran secara optimal. 

Pengguanaan media pengajaran tidak dilihat atau dinilai dari segi 

kecanggihan rnedianya, teeapi yang lebih penting adalah fungsi dan peranannya 

dalam membanh~ meningkatkan hn1ita.s pembelajaran. Oleh sebab ihr 

penggunaan media pengajaran sangat bergantung kepada tujuan pengajaran, bahan 

pengajaran, kemudahan memperoleh media yang diperlukan serta kemampuan 

guru dalam mengg~lnakannya dalam proses pengajaran Pengajaran kimia akan 



lebih efektif apabila objek atau proses yang menjadi bahan pengajaran dapat 

divisualisasikan secara realistik menyerupai keadaan yang sebenamya. 

Langkah terakhir dalam kegiatan perencanaan ini adalah merencanakan 

penilaian. Pada dasarnya penilaian adalah suatu proses menentukan nilai dari 

suatu objek, atau perisliwa dalam konteks tertentu. Penilaian pembelajaran 

bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Dalam ha1 ini semua komponen pembelajaran dinilai, baik proses 

maupun hasil. 

Kegiatan penilaian melnbutuhkan adanya alat, sebab tanpa adanya alat 

kemungkinan penilaian tidak akan tenvu-jud dcngan baik. Dengan deniikian agar 

pelaksanaan penilaian dapat mencapai sasaran, guru perlu tnenentillian alat 

penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Untuli 

mengevaluasi kmponen-komponen dan proses pembelajaran bukan hanya 

digunakan tes, tetapi dapat juga dig~lna kan bentuk-bentuk non tes sepcrti 

observasi, angket, analisis hasil dan lain-lain. Aclapiln pclaksanaannya ciapat 

berlangsung sewaktu proses pembelajaran atau setclah proses pc~nbclajaran 

berlangsung. 

b. Melaksanakan Pembelajaran 

Setelah membuat rencana pembelajaran kegiatan guru berikutnya adalah 

mewujudkan apa-apa yang telah direncanakan tersebut dalaln bentuli kegiatan 

nyata di kelas. Perbuatan guru dalam ha1 ini tentu saja akan niewarnai setiap 

langkah yang membentuk proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang 

harus ditempuh guru dalam melaksanakan pembelajaran ini, yaifu : tahap pemula, 

tahap pelaksanaan, tahap penilaian dan tahap tindak lanjut. 



Taha;, pemlila adalah tahapan yang bertujuan unhlk menyiapkan peserta 

didik dan kondisi belajar yang dapat memlldahkan terjadinya proses 

pembelajaran. Sugeng Paranto (1981; 9) mmyatakan beberapa prinsip-prinsip 

belajar mengajar yang dapat memotivasi siswa, antara lain : 

1). Prinsip kebermaknaan 

Siswa akan termotivasi untuk belajar, bila pelajaran itu bennakna bad 

dirinya. Jadi guru hams menghubungkan pelajaran itu dengan apa yang 

telah dialanlinya, apa yang menjadi minatnya dan kegunaan dirnasa 

depannya. 

2). Prinsip komunikasi terbuka 

Pengajaran akan menjadi efektif bila materi distrukturkan dengan baik 

dengan pengolahan pesan yang komunikatif. Salah satu perwujudan 

prinsip ini adalah pemberitahuan tujuan instruksional dengan jelas, 

sederhana dengan kata-kata yang mudah dimengerti, apa y a g  

diharapkan kepada siswa setelah mempelajari itu, mengapa mereka 

hams nlempelajari itu, kesemi~anya itu akan mendorong siswa 

meningkatkan rasa inL* tahunya, semangat belajmya dan tingkal~ 

lakunya diorientasikan kepada tujuan pengajaran 

3). Prinsip partisipasi dan keterlibatan 

Siswa termotivasi untuk belajar bila sekiranya merasa terlibat dan 

mengambil bagian aktif dalam kegiatan itu. Prinsip ini dapat diterapkan 

oleh guru pada tahap pelaksanaan melalui pendekatan CBSA 



Dan beberapa prinsip belajar mengajar diatas dapat disimpulkan bahwa -- 

guru sebagai pengembang kurikulu~~i akan berhadapan dengan urusan 

instruksional dan urusan motivasional. Urusan motivasional terutama dituiukan 

kepada pembangkitan minat, mengikat perhatian, rnengarahkan tingkah laku dan 

disiplin para siswa sehingga te qadi kegiatan/proses bela-jar yang optimal 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap inti ,yaitu tahapan membahas materi 

yang telah disiapkan guru. Kegiatan-kegiatan pada tahap ini akan dipengaruhi 

oleh pendekatan atau strategi yang digunakan gum. Oleh karena itu, apabila 

pendekatan CBSA yang digunakan, maka peserta didik dipacu untuk aktif dalam 

belajar. Guru hams memberi motivasi pada peserta didik agar bangkit 

pemikirannya untuk bertanya selama mengikuti pelajaran, atau guru yang 

bertanya mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan atau pertanyaan yang lebih 

luas asal berhubungan dengan pelajaran yang diberikan. Roestiyah,dkk (19855) 

menyatakan : 

"dalam usaha meningkatkan aktifitas siswa dalam proses belajar 
mengajar dapat dilakukan dengan teknik diskusi, yaitu melibatkan 
siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar menukar 
pengalaman, informasi dan memecahkan masalah ". 

Bila siswa merasa terlibat dan mengambil bagian aktif dalam kegiatan 

tersebut seperti yang diuraikan diatas, tentunya dia akan termotivasi untuk bela-iar. 

Tahap penilaian dan tindak lanjut bertujuan untuk ~nengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Hasil penilaian ini dapat dgunakan sebagai umpan 

balik dalam merencakan dan melaksanakan pembelajaran berikutnya. 



c Penilaian pernbelajaran 

Kurikulum yang dilaksanakan membutuhkan adanya penilaian. Penilaian 

ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan, baik terhadap komponen 

kurikulum yang telah direncanakan giru sebelumnya maupun komponen yang 

terkait dalam pelaksanaan hurikulurn. Alwen Bentri (1 999; 1 1) menyatakan 

dengan adany a pen ilaian memungkinkan untuk mengetahui sekurang-kurangnya 

tiga ha1 yaitu : 

1). Hasil belajar yang dicapai masing-masing peserta didik dengan program 

pengajaran yang kita adakan 

2). Sarnpai dimana program yang kita adakan telah berhasil mencapai tujuan- 

tujuan yang telah dirumuskan 

3). Kelemahan-kelemahan yang masih terdapat dalam bagian-bagian tertentu 

dari program yang kita berikan, sehingga rnemberikan pedoman tlntuk 

melakukan perbaikan. Misalnya metodeimedia untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan perlu ditiqjau kembali. Balkan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan perlu ditinjau kembaii, mungkin 

terlalu tinggi untuk ciapat dicapai oleh pesmta didik sehingga perlu diubah 

atau disederhanakan. 

Jadi hasil penilaian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

lnasukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran 

khususnya dan terhadap pengembangan kurihxlum pada umumnya 

3. Tinjauan tentang Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai oleh an& didik dapat dijadlkan salah satu 

ukuran dari keberhasilan proses bela-jar mengajar. Menunit Agus Soedjanto 



(1981) hasil belajar merupakan penguasaan siswa terhadap kawasan kognitif 

(hasil proses berfikir), kawasan afekti f (sikap untuk membuat pi lihan atau 

keputusan untuk bereaksi dilingkungan tertentu) dan kawasan psikomotor (hasil 

kerja tubuh manusiaketerampilan) dalam mengikuti proses belajar mengajar 

Dari pernyataan yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar merupakan perubahan intelektual serta sikap dan tingkah laku yang 

dinyatakan oleh siswa setelah menempuh pengalaman belajamya. Hasil-hasil 

tersebut dapat diketahui oleh guru setelah melakukan penilaian hasil belajar 

Penilaian hasil belajar dilakukan oleh .gun1 melalui dua tahap. Tahap 

pertama penilaian yang dilakukan pada akhir program belajar mengajar yang 

disebut dengan penilaian formatif, bertujuan untuk memperbaiki proses belajar 

mengajar. Hasil belajar yang dicapai siswa setelah proses belajar mengajar selesai 

digunakan guru untuk memperbaiki tindakan mengajarnya. 

Penilaian tahap kedua dilakukan pada akhir unit program misalnya pada 

akhir catur wulan yang disebut dengan penilaian sumatif berupa nilai rapor, 

sedangkan diakhir pendidikan siswa di sekolah penilaian hasil belajar berupa 

Evaluasi Belajar Tahap akhir Nasional (EBTANAS) yang sekarang berganti nama 

dengan Ujian A l h r  Nasional (UJANAS). Penilaian hasil belajar tersebut 

bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa, kenaikan kelas dan angka kemajuan 

siswa di dalam belajar berupa rapor dan NEM. 

Terkait dengan ha1 diatas, baik atau tidaknya hasil belajar siswa sangat 

dipengaruhi oleh guru di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dan 

pengembang kurikulum. Guru hams mampu merencanakan, melaksanakan dan 



balik yang nantinya akan digunakan sebagai perbaikan didalam proses belajar 

mengajar (Nwen Bentri, 1999:lO). Pernyataan senada pun diungkapkan oleh 

Suharsimi Arikunto (1999:7) bahwa hasil belajar siswa dapat menunjukkan 

apakah materi yang diajarkan serta inetode yang dipnakan sudah tepat bagi 

siswa. Jika sebagian besar dari siswa memperoleh hasil belajar yang rendah, 

mungkin ha1 ini disebabkan karena kurang profesionalnya guru didalam 

mengembangkan kurikulum, karena didalam kurikulum sudah ada rambu-rambu 

sebagai pedoman guru didalam mengajar yang isinya disajikan dalam bentuk 

Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP). 

Hasil belajar juga mencerminkan kualitas sekolah, apakah kondisi belajar 

yang diciptakan oleh sekolah sesuai dengan harapan atau belum, dan hasilnya 

sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat dari 

bagusnya angka-angka yang diperoleh siswa (Suharsimi Arikunto, 1 999:8). 

4. Masalah - masalah dalam Pengajaran 

Masalah adalah segala sesuatu yang belurn ada penyelesaian. Di dalam 

pelaksanaan pembelajaran, kadang-kadang tirnbul masalah yang yang tidak 

diduga sejak semula, sehingga mungkin menjadi penghambat untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Menurut Roestiyah, NK (1994: 79) dari pengalaman guru dilapangan, 

dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa masalah yang 

diidentifikasikan sebagai berikut : 



a Masalah dalam perencanaan pembelajaran 

Di dalam merencanakan pembela-jaran, kebanyakan guru mengalami 

masalah seperti: 

1)  Kurang berorientasi pada tujuan pembelajaran 

2) Merencanakan alat evaluasi kurang tepal 

3) Kurang terampil dalam menyesuaikan tujilan pelaJaran dengan 

kemampuan dan kebutuhan sisjva 

4) Merumuskan tujuan instruksional kurang jelas 

Menurut Alwen Bentri (1999:lO) kesalahan dalam menenlukan dan 

merumuskan tujuan dapat tnengaburkan makna dan tujuan yang dimaksud. 

b. Masalah dalam proses belajar nienga~jar 

Di dalam proses belajar mengajar guru sering ~nenernui  nasala ah 

seperti : 

1) Kurangnya menggunakan media ialat bantu penga-jaran yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. 

2) Kurang mampu dala~n menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu 

yang yang tersedia. 

3) Ku~ang bervariasi dalam menggunakan metode 

4) Cara penyajian kurang membangkitkan motivasi 

5) Kadang-kadang terikat pada satu metode saja 

6) Guru kurang mampu mengembangkan inateri pelajaran yang 

di beri kanny a 



7) Banyak guru kurang menggunakan perpuslakaan sebagai sumber 

belajar 

c. Masalah dalam mengevaluasi pembelajaran 

Di dalam mengevaluasi pembelajaran sering diteniui masalah seperli : 

I )  Guru tidak melaksanakan prinsip-prinsip evaluasi yang e f  sien dan 

e-fekti-f 

2) Prosedur evaluasi tidak jelas 

3) Guru kurang menguasai teknik-teknik evaluasi 

4) Guru menggunakan instrumen evaluasi tidak tepat 

5) Guru tidak memanfaatkan analisa hasil evaluasi sebagai bahan umpan 

balik. 

B. Kerangka Konseptual 

Guru sebagai pengembang kurikululn disekolah harus melakukan 

kegiatan-kegiatan merealisir kurikulum yang berlaku, yang diwujudkan dalam 

kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses lilaupun produk 

pembelajaran. 

Agar apa yang telah digariskan dalain kurikulu~n dapat sampai kepada 

siswa, tentu guru harus berusaha sedemikian rupa ~nenciptakan smtu proses 

pembelajaran yang efebif  dan cfisien. Namun ada kemungkinan guru mengalami 

beberapa hambatan dalam melaksanakan misi tersebut, sehingga mutu pendidikan 

yang diharapkan masih jauh dari harapan,dan ini dapat dilihal dari hasil belajar 

siswa. 



Kerangka berpikir yang penulis kemukakan dapat dilihal pada skema 

berikut : 
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RfETODE PENELlTIAN 

A. Wilayah Penelitian dan Waktu Pelaksanaan 

Sesuai dengan judul penelitian, tnaka wilayah penelitian ini lneliputi 

seluruh SMU Negeri yang berada di Kota Padang dan pelaksanaan penelitian 

dimulai dari tanggal 14 Juni 2002 sampai dengan 15 Juli 2002. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek peneli tian yang menjadi perhatian 

peneliti. Mengingat pennasalahan yang ingin diungkapkan lnelalui penelitian ini 

adalah kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum 

di SMU Negeri Kota Padang maka seluruh kepedulian guru kilnia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum di SMU Negeri Kota Padang akan 

menjadi populasi penelitian ini. Prilaku kepedulian terhadap profesi itu diberikan 

oleh setiap guru kimia yang mengajar di SMU Negeri Kota Padang. 

Data Kandep Diknas Kota Padang menunjukkan bahwa guru kilnia di 

SMU Negeri Kota Padang berjumlah 58 orang dan 6 orang diantaranya tidak aktif 

mengajar. Dengan demikian populasi penelitian ini adalah 52 orang. Penyebaran 

guru kimia di SMU Negeri Kota Padang dapat dilihat pada tabel 1 .  
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Tabel 1. Distnbusi guru kimia di SMU Negeri Kota Padang. 

No I Sekolah I Jumlah Guru Kimia 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 -. 

Jum 1 

I 

I 

Sumber : Kandep Diknas Kota Padang 

SMUN 1 
SMUN2 
S M U N ~  
SAWN4 
SMUN5 
SMUN6 
SMUN 7 
SMUN 8 
SMUN9 
SMUN 10 
SMUN 11 
SMUN 12 
SMUN 13 

h Total 

Keterangan 
(tidak aktif mengajar) 

5 
6 
6 
6 
5 
3 
6 
4 
5 
4 
2 
3 
3 

5 8 

1 orang kepala sekolah 
1 orang kepala sekolah 

I orang kepala sekolah 

1 orang kepala sekolah 
1 orang petugas pustaka 

1 orang kepala sekolah 
6 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Hasil yang 

diperoleh melalui penelitian sampel digeneralisasikan kedalam populasi. 

Generalisasi dari sampel ke populasi ini rnengandung resiko bahwa akan terdapat 

kekeliruan atau ketidak-tepatan, karena sampel tidak akan mencerminkan secara 

tepat keadaan populasi. Untuk memperkecil kekeliruan generalisasi dari sampel 

ke populasi, s~.mpel haruslah representatif yaitu sampel yang benar-benar 

mencerminkan populasinya. Dengan demikian teknik pengambilan sampel sangat 

penting peranannya dalam penelitian. Arikunto ( 1987 : 107) menyatakan sebagai 

berikut : 

"Untuk sekedar ancar-ancar (dalam pengambilan sampel) maka 
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih bai k diambil semua sehingga 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika j urnlah 
subjeknya besar dapat diambil antara 10 - 15 % atau 20 -25% atau 
lebih, tergantung setidak-tidaknya dari kemambuan peneliti dilihat 
dari segi waktu, tenaga dan dana; sempit luasnya wilayah pengamatan 
dari setiap subjek dan besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh 
peneli ti". 



Sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam kutipan diatas maka selnua guru kiinia 

yang sedang mengajar diseluruh SMU Negeri Kota Padang yang berjumlah 52 

orang akan dijadikan sampel penelitian (total sampling). Dari 52 orang jum lah 

sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu guru-guru kimia yang 

mengajar di SMUN Pusat Kota yaitu SMUN 1, 2, 3, 4, 10 dan guru-guru kimia 

yang mengajar di SMUN Pinggir Kota yaitu SMUN 5, 6, 7, 8, 9, 1 1, 13, 13. 

C. Instrumen Penelitian 

Pada bagian ini akan dibahas proses penyusunan dan pengembangan 

instrumen, pengukuran dan uji coba istrumen penelitian. 

1. Penyusunan dan Pengembangan Instrumen 

Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian 

ini adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Kedua instrumen tersebut 

disusun dan dikembangkan sendiri oleh peneliti. Konsep yang mendasari 

penyusunan instrumen penelitian ini berawal dari defenisi operasional 

kepedulian guru kiinia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum. Indikator yang digunakan dalam pengidentifikasian kepedulian 

profesional kependidikan didasarkan kepada tugas-tugas yang harus 

diemban oleh para guru dalam melaksanakan kegiatan proses belajar 

mengajar yaitu perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran dan 

evaluasi proses maupun produk pembelajaran. Indikator -indikator tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : 



Tabel 2. lndikator Sikap Kepedulian Guru Kiinia Berdasarkan Profesinya sebagai 

Pengembang Kuri kulum. 

I Perencanaan pengajaran. 

I . Penentuan bahan pembelajaran dan 

~neru~nuskan tuj uan 

I 
.Pemilihan dan pengorganisasian 

materi, media dan suinber 

. Rancangan prosedur dan persiapan 

alat eval uasi 

Indikator d 
. Guru ~ne~nberikan bahan pelnbelajaranl 

sesuai dengan kurikuli~m. 

Perumusan tu-juan pein belajaran 

khusus sesuai dengan kriteria. 

Materi pembelajaran di organisasikan 

dengan bai k. 

Menggunakan alat bantu. menga-jar/ 

sesuai dengan inateri pelajaran. I Menggunakan suinber belajar >ran: 
I 

lengkap. 1 
I Menentukan strategi peinbelajaran' 

yang efektif dan efisien. 

Menentukan langkah-langkah; 

mengajar. I 
Merencanakan cara-cara lnelnotivas/ 

siswa. 

- Menentukan alokasi waktu bela-jaq 

mengajar. 

- Menentukan cara-cara 

pengorganisasian agar dapat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

- Menggunakan prosedur penilaia 

dengan baik.. 

- Me~nbuat alat-alat penilaian sesuai 

dengan tuj uan pernbelajaran. 
I 



Pelaksanaan pengajaran. 

a. Mengelola tugas rutin, fasilita 

belajar dan waktu. 

.Menggunakan strategi pembelaj aran 

.Berkomunikasi dengan siswa. 

. Mendemonstrasikan khasanah 

metoda mengajar. 

Guru lnelakukan kegiatan-kegiatan 

rutin mengelola proses belajar 

mengajar. 

Menyediakan alat bantu pembelajaran, 

dan sumber belajar yang diperlukan. 

Mengpnakan waktu pembelajaran 

secara efektif dan efisien. 

Menggunakan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan tujuan, siswa, materi, 

situasi dan lingkungan. 

Menggunakan alat bantu pembelajaia 1 
sesuai dengan tujuan, situasi da 1 

lingkungan. 

dalaln urutan yang logis. 

1 Melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

Memberi petunjuk dan penjelasa? 

yang berkaitan dengan isi pels-jaran. 1 
Mengklarifikasikan petunjuk 

mengerti. 

penjelasan apabila siswa 

Menggunakan respon dan pertanyaa 

kepada siswa dalaln pembelajaran. 

siswa. 

1 Menggunakan ekspresi lisan atau 

tertulis yang dapat ditangkap ole? 

I 
Mengilnplementasikan kegaiatan 1 

bela-jar dala~n urutan yang logis. 
I 
i 

~iiemperliha'tkan kernampuan I 

pernbela-jaran dengan niensgunakan 1 
berbagai nietoda yang tepat. I 

I 
I 



I materi penga-jaran dan rcle\ansin!.a pc..ntirig~i!a ropik matc'ri !an2 
1 ,  

/ denpan topih dan ketepalnn hahan dihicaralan 
i ! 
I ' 1 / penga.jara11 - \!lenguasai halian pengajaran. 
1 : 

! ' 
i I 

E Mendorong dan ~nenggaialikan - hlenggirnakan prosedur !.ang 

keterlibatan sisisa dalarii proses mclibatlian sisiia pada u\ \a l  

pesbela~aran. pengajaran 

- Me~nberikan kesempatsn kcpada 

sisivn untul; berpartisipasi dalarn 

pembelqjaran. 

- Memelihara keterlibatan sisica dalani~ 

per~ibela-jaran. 

L Guru berupaya ~neningkatkan' 

keterl~batan siswa dala~n proses 
I 

pembel,?jaran I 

I 

I Melaksanakan evaluasi proses I Melakranatan penilaian selarna proses 
! 

maupun produk pembelajaran I pembelajaran. I 

1 Melaksanakan penilaial? pada akhid 

i pembelajaran. i 
1 
1 Meinberi kan balikan kepada si swa. 

Melnberikan tindak lanjut kepada 

I 1  1 siswa yang belu~n berhasil ~nencapai 

1 i tu-j uan pengajaran. 

I 1  Mengelal uasi kcefektifan proses 

pzrnbelajaran vang akan digunakan 

untuh rnerevisi perencanaan 

ILL- penga-jaran yang akan datang. 
-- - -- -- - - - - . 

Ru-iukan : Noeng Muhdjir (1984 : 17) 



lndikator-indikator profesi guru sebagai pengembang kurikuluni 

yang dikemukakan pada tabel 2 di atas dike~nbangkan men.jadi instrumen 

penelitian ini. 

Setiap item dala~n kuesioner tersebut dibangun oleh pernyataan- 

pernyataan yang diikuti dengan 5 altematifjawaban menurui skala 1-ikert 

dengan variasi dari selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan jarang sekal~ 

dengan bobot masing-masing 5 ,  4, 3. 2, 1 .  Skor dari jaivaban responden 

adalah jumlah dari nilai tiap-tiap butir pernyataan. 

2. Uji Coba Instrumen 

Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen 

dilakukan uji coba instrumen melalui guru kilnia yang tnengajar di SMU 

Adabiah dan SMU Pembangunan UNP Padang sebanyak 5 orang 

responden. Uji coba ini juga bertujuan agar responden mernahami apa 

yang dimaksudkan oleh peneliti dalam kuesioner sehingga diperoleh data 

yang baik. 

Setelah diujicobakan, maka dilakukan uji validitas, yaitu dengan 

menganalisis butir item dengan mengkorelasikan skor setiap item (X) 

dengan skor totalnya (Y). Tingkat kesahihan instrumen penelitian ini 

ditentukan dengan mengukur validitas internal dengan cara analisis butir 

soal melalui teknik korelasi Product Moinent dengan menggunakan rumus 

beri kut : 



Keterangan 

r \? = Korelasi Product Mo~nent. 

X = Skor responden dalam setiap item 

Y = Skor total. 

- -. 

x = X -,I,, di~nana .\- = skor rata-rata X 

- 

4' = Y - Y ,  dimana 7 = skor rata-rata Yang 

Item yang dianggap tidak baik adalah item yang mempun!.ai harga 

korelasi product moment keci 1 dari 0,20. Artinya i tein yang mempunvai 

koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,20 , Inaka item tersebut 

dapat dikatakan valid. Menurut Suharsimi Arikunto (1999:75) interprestasi 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut : 

a. Antara 0,800 sampai dengan 1,00 = sangat tinggi 

b. Antara 0,600 sampai dengan 0,800 = t ~ n g g ~  

c. Antara 0,400 sampai dengan 0,600 = cukup 

d. Antara 0,200 sampai dengan O:-tOO = rendah 

e. Antara 0,000 sampai dengan 0,200 = sangat rendah 

Hasil u-ji val iditas kuesionzr Lepedulian guru kimia tzrhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulu~n di SMU Adabiah dan SMU 



Pembangunan UNP Padarrg dapai dilihat dala~n tabel 3 berikut dan hasil 

Mengingat keberadaan item no. 1, 9, 21, 28, 29, 36, 43, 44 cukup 

Tabel 3.  Ringhasan Hasil UJi Validitas Butir Kuesioner Kepedulian Guru 
Kirnia terhadap Profesinya sebagai Pengeinbang Kurikulu~n di SMU 
Swasta Padang 

-- - - -- - 

diperbaiki / Item yang valid 
--1 

~ 

No. 0 1 I i 0 I 
I NO. 09 ! - 0,23 I 

i i 
No. 2 1 I 0 I 

diperlukan, maka terhadap item ini diadakan perbaikan sedemikian rupa 

i No. 28 1 ! 
I No. 29 i 

NO. 36 
No. 43 

10 N o  44 / no. 02 - 08 
j no. 10 - 20 

i no. 27 
j no. 30 - 35 
! no. 37-42 

no. 45 - 50 

sehingga kesalahan responden diperkirakan berkurang. 

- 0,29 
0 

- 0,06 

0,45 - 0,7? 
0,212 - 0,99 

0,73 
0,45 - 0,83 
0,3 1 - 0,66 
0,23 - 0,74 , - 

Untuk menguji reliabilitas suatu pernyataan pada kuesioner 

digunakan rulnus sebagai berikut : 

(Suharsimi Arikunto, 1998 :193) 
Keterangan : 

r I I = reliabilitas internal kuesioner 

k = jumlah itern kuesioner 

2 o bZ = jumlah varians butir item 

o t2 = varians total 



(jumlali skor per item)' 
Jumlah kcladrat skor per item - , . . 

b' = )cimlah responden - 
Jumlah responden 

(jim-ilah skor total)' 
Jumlah kuadrat skor total - - 

3 
&- = jurnlah responden - - 

.lumlah responden 

Hasil uji reliabilitas internal kuesioner yang digunakan dalarn 

penelitian in i  dapat dilihat dalarn tabel 4 berikut dan perhitungannya dapat dilihat 

pada Lam piran 1 . 

Tabel 4. Ringkasan Hasil lJji Reliabilitas Kuesioner Penelitian 

Variabei 
i Tingkat 1 ~ I I  ' 1 
I Reliabilitas i 

1 u t - u  Kimia terhadapEofesinya p - 8 5 9  I Tinggi I 
I sebagai Pengembang Kurikulum I I I I I I 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ktiesioner kepedulian guru 

kilnia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum di SMU 

memiliki reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, instrumen penelitian 

ini telah meineriuhi persyaratan validitas dan reliabilitas untuk digunakan 

di dalam pengumpulan data. 

D. Metode1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan dats: adalah teknik 

ko~nunikasi tidak langsung dengan menggunakan angkct (kuesioner) dan teknik 

ko~nunikasi langsung (wawancara). Instrumen yang digunakan berupa kuesioner 

berbentuk kalilnat pernyataan yang diikuti dengan 5 alternatif jawaban menurut 

skala Likert sebagailnana yang telah di-jelaskan pada bagian instrumen penelitian. 



E:. Teknik Analisis Data 

Data yang penulis peroleh dari hasil penelitian semuanya diolah dan 

dianalisa dengan menggunakan teknik analisis statistik !;ang sesuai guna 

~nen-jawab permasalahan yang dikemukakan. Pada tahap awal dilakukan 

pentabulasian data, perhitungan skor total, skor rata-rats? standar deviasi guna 

mendiskripsikan data masing-masing variabel 

Untuk mengidentifikasi kecenderungan sikap kepedulian guru ki~nia  

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum, skor rata-rata vang diperolah 

dibandingkan dengan skor rata-rata harapan. Skor rata-rata harapan diperoleh 

dengan menjumlahkan nilai rata-rata terendah dan nilai rata-rata tertinggi yang 

mungkin dicapai responden dibagi dua. Jika nilai rata-rata observasi besar dari 

nilai rata-rata harapan, keadaan ini menunjukkan sikap kepedulian guru kimia 

terhadap profesinya cenderung tinggi. Apabila nilai rata-rata obseniasi lebih kecil 

dari nilai rata-rata harapan maka ha1 ini menunjukkan bahwa sikap kepedulian 

guru terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum cenderung rendah 

(Usman Bakar, 1997 : 62). Kriteria yang dapat digunakan dapai dilihat dalam 

Tabel 5 berikut ini : 

Tabel 5. Kriteria Standar Skor Kepedulian Guru Kimia terhadap Profesinya 
sebagai Pengembang Kurikul um. 

1 di bawah 46% 1 -- Sangat rendah 1 
Surnber : Masidjo, 1995 : 157 

Tingkat Kepedulian Guru Kimia terhadap 
Profesinya 

I<ri teria 

81%- 100% I Sangat tinggi 
66% - 80% Tinggi 
56% - 65% 1 Cukup tinggi 

I 46 % - 55% I Rendah 



Sejauh niana kepedulian guru k ~ l n ~ a  terhadap proti-sin!,a sebagai 

pengembang kurikulum dapat diketahui dari hasil pendisliripsian skor rata-rata 

iawaban responden dalam bentuk gralik hatang. 

Sebelum melakukan pengu-iian terhadap hipotesis penelitian ini  secara 

statistili, terlebih daliulu dilakukan ~ ! j i  persJraratan analisis statistik !.aitu uji 

nor~nalitas dan holnogenitas populasi (Suharsimi Ariliunto, 1998 : 309). 

I .  tlji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan unti~k ~nengetahili apakah sebaran skor 

variabel kepedulian guru kimia terhadap profesinya berdislribusi normal atau 

tidak. Teknik yang digunakan adalah uji Lilliefors (Nana Sudjana, 1989 : 

466). Langkah pengu-jiannva adalah : 

a. Menprutkan data tingkat kepedulian guru dari skor terendah sampai 

b. Data tingkat kepedulian guru sebagai pengembang kurikulum XI, xz, . . . . 
x, dijadikan bilangan baku zl, zl, . . . , z,, dengan rumus: 

Keterangari : 

zi = bilangan baku 

x, = skor tingkat kepedulian guru 

- 
x = rata-rata skor tingkat kepedulian swnl 

1 s = si~npangan baku 



c. Menghitung peluang F (2,)  untuli simpangan baku digunakan dafiar 

distribusi normal. 

d. Menghitung proporsi skor baku zl, zz. . . ., z, yang lebih kecil atau sama 

dengan zq, proporsi ini  dinyatakan dengan s (2,) maka : 

Banyaknya z,, z,, . . . , zn 5 z, 
s (Zi) = 

I1 

e. Menghitung selisih F (zi) dengan s (zi), kemudian tentukan harga 

mutlaknya. 

f. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih F (2,) - 

s (zi), harga terbesar ini disebut Lo. 

g. Membandingkan harga Lo dengan nilai kritis L untuk uji Lilliefors yang 

terdapat dalam tabel pada a = 0,05 jika Lo < L tabel, inaka data 

terdistri busi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kepedulian guru 

kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum antara guru kimia 

yang mengajar di SMU pusat kota dengan guru kimia yang mengajar di SMU 

pinggr kota homogen atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji Bartlett. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam uji Bartlett menurut Nana Sudjana 

(1 989 : 46 1) adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung vanans masing-masing kelas. 

b. Menghitung varians gabungan dari kedua sampel dengan rumus : 

s'= ( E ( n i -  I ) s i 2 / S ( n i -  1 )  j 

c. Menghitung harga satuan B dengan rumus : 



B = (  logs' ) L ( n i  - 1 )  

d. Menghitung harga chi kuadrat (x') dengan rurnus : 

x 2 = (  In10 ) ; B - Z ( n i  - 1 )  1ogSi2 \ 

e. Membandingkan harga x2 I:,,,,, dengan x' un tuk  uji Bartlett yang 

tzrdapat dalam tabel chi kuadrat pada a - 0,05, jika X 2  hitling.= %' i,llr\, 

maka data terdistribusi homogen. 

3. Analisis Varians 

Analisis wrians dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum 

antara guru kimia di SMU pusat kota dan di pinggir kota Padang. Analisis 

varians mengacu kepada pengukuran perbedaan mean skor kepedulian 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum antara guru kimia di 

SMU pusat kota dan SMU di pinggr kota . 

Dalam teknik analisis varians ini perlu diketahui jumlah kuadrat total 

(SS total) jumlah kuadrat perlakuan (SS treat) dan jurnlah kuadrat 

penyimpangan (SS error) dengan rumus sebagai berikut : 

? ( X . Y ) ~  
SS total = C s- - --- 

.I' 

r_l,? (1.~)~ 
SS treat = ---- 

17 ,v 
SS error = SS total - SS treat 

(Suparman, 1995 : 276) 

Keterangan: 

n = jumlah sub-iek dalarn kelo~npok 



N = Jumlali sub-jeli secara total 

Tj = Jumlah skor dalam kelompok 

rx - = ju~nlah skor secara total 

Jika harga F observasi (Fo) rnenun~ukkan harga yang signifikan, maka 

analisis varians i r i i  dilanjutkan dengan u.ji t. Uji ini dimaksud untuk mean 

antara kelompok sampel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Keterangan : 

M I  = Mean sampel 1 

M2 = Mean sampel2 

MS error = Mean square error (rata - rata kuadrat penyimpangan ). 

4. Uji Hipotesis 

Setelah semua syarat dipenuhi, selanjutnya dihitung keefisien korelasi 

dengan rumus product moment dari Pearson : 

Keterangan : r = koefisien korelasi. 

n = Jumlah sampel. 

X = Skor rata-rata tingkat kepedulian gun1 kiinia. 

Y = Nilai rata-rata NEM siswa! nilai rapor rata-rata siswa 

kelas I,  11, 111. 

Jika r hitllnll > r maka hipotesis diterima. 



Sika r 1 ,,,,,,,, :> r ,:,,,,l, niaka hipotesis diterima. 

Sebelu~n dia~nbil liesirnpulan apakah r (koefisien korelasi) berarti atau tidal;, 

~naka dilakukan uji t terlebili dahulu. 

Keteran2an : r = Loefisien korelasi 

n = jumlah sampel. 

Bila t hltung > t rat>cl, pada dk (n-2) dan taraf signifikasinya 59.0 maka koefisien 

korelasi berarti. 

(Nana Sudjana , 1991 : 379) 



A. Deskripsi data 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada guru 

kimia di SMU Negri Kota Padang diperoleh data yang dapat dilihat pada 

Lampiran V. Penyebaran angket dilakukan pada guru ki~nia di SMU 1 ,  2, 2, 4. 10 

(SMU pusat kota) dan SMU 5, 6, 7, 8.9. 1 1 ,  12, 13 (,SMU pinggir kota). 

Sesuai dengan jumlah item kepedulian guru kimia terhadap profesinya 

sebagai pengembang kurikulum maka skor terendah yang mungkin dicapai oleh 

setiap responden adalah 50 X 1 = 50 dan skor yang tertinggi adalah 50 X 5 = 250. 

Dengan demikian skor rata - rata ideal untuk tingkat kepedulian guru ki~nia 

terhadap profesInya sebagai pengembang kurikulum adalah 50 + 250 dibagi 2 

=150. Dari data yang diperoleh ternyata bahwa kepedulian guru kimia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikuium, skor terendah adalah 150 dan skor 

tertingg adalah 240 untuk guru kimia di pusat kota, sedangkan untuk guru kimia 

di pinggir kota skor terendah yang diperoleh responden adalah 181 dan skor 

tertinggi adalah 241. Data tersebut di atas diolah secara statistik, diperoleh skor 

rata- rata dan standar deviasi dalam Tabel 6 berikut : 

Tabel 6 . Skor Rata - rata dan Standar Deviasi Kepedulian Guru KimiaTerhadap 
Profesinya Sebagai Pengembang Kurikulum. 

No 

1. 
2. 
3. 

Kepedulian Guru Terhadap i Rata - 
rata 

212,27 
213,04 
2 12,70 

profesi Pengembang Kurikulum 
' Guru Kimia di pusat Kota 

N 

22 

Standar 
Deviasi 
21,79 
15,34 
18,25 

Persen 
(%) 

84,9 1 
85,22 
85,08 

Guru Kimia di Pingsir Kota / 28 
Guru Kimia (secara keseluruhan) 50 



Dari tabel 6 di atas terlihat ba1iii.a nilai rata-rata kepedulian guru kimia di 

pusat kota terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum adalah 2 12.17 dan 

standar deviasinya adalah 21,79. di pinggir kota adalah 213.04 dan standar 

deitiasinya adalah 15.34. Sela~ijutn\.a berdasarkan data skor kepedul~an ~ U ~ L I  

dapat dikemukakan distribusi frekuensi dan grafik histogram u n t u k  setiap sampcl 

seperti tertera dalam Tabel 7 dan ga~nbar  1 untuk SMU pusat kota ( I ,  2, 3, 4-10) 

I'adang serta Tabel 8 dan gambar 2 untuk S M U  pinggir kota ( 5 .  6, 7, 8. '1; I 1 .  13. 

13) Padang. 

'Tabel 7. Daftar Distribusi Frekuensi Skor Kepedulian Guru Kimia terhadap 
Profesinya sebagai Pengembang Kurikulum di SMU Pusat Kota Padang. 

I I 
No I Lelas lnterval Frekuensi , I 

I 1 Persentase ('%,) ; 
1 

Rerdasarkan data Tabel 7 di atas dapat dilukiskan gratik histogram 

kepedulian guru ki~nia terhadap profksinya sebagai pengembang kurikulum 

seperti tertera dalani grafik di ba\\.ah ini :  

I I 

1 .  ! 150-167 1 1 
i I 

4,55 
I 

i 
1 

3. 1 1 6 8 1 8 5  i - 7 I 9,09 i 
3. 

4. 

9,09 

40,9 1 

I 
I 
I 

186 - 203 

204 - 221 

3 1,82 

4 3 5  

100,O 1 

2 

9 

7 

I 

22 

5 .  I 222 - 239 

6 .  240 - 257 

Jumlah 



Kelas Interval 

Ganibar 1 : Grafik Histogram Skor Kepedulian Guru Kimia terhadap 
Profesinya Sebagai Pengembang Kurikulum di SMU Pusat 
Kota Padang. 

Dari tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sebaran skor 

kepedulian guru ki~nia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum di 

SMU pusat kota Padang dimulai dari 150 sampai 240 dengan rata-rata 2 12,27 

dan standar deviasi 2 1,79. Pada tabel distribusi frekuensi 40,9 1 % kepedulian 

guru kimia berada pada rata-rata kelas interval (tingkat 4), 31,82 % di atas 

rata-rata kelas interval (tingkat 5) dan 9,09 9.6 di bawah rata-rata kelas interval 

(tingkat 2). 

Tabel 8. Daftar Distribusi Frekuensi Skor Kepedulian Guru Kimia terhadap 
Profesinya sebagai Pengembang Kuriliulum di SMU Pinggir Kota 
Padang. 

1 Persentase (YO) 
3 3 7  

2.  191 -200 1 5 i 
I 

17,86 
3. 201-210 1 8 I 28,57 

21 1-220 i 5 ! 17,86 
221 - 230 , 4 1 14,29 
23 1 - 240 I 4 I 

i i 14,29 
24 1 - 250 i 1 

-I- 
3,57 



Berdasarkan Tabel 8 di atas tfapa~ diluhiskan gral'ili histogra~ii 

kepedulian guru kilnia terhadap prot'esi!i>;a sebagai pengembang kuril;ululn 

seperti terlcra dalani gambar di ba\iali i n i .  

Kelas interval 

Gambar 2 : Grafik Histogram Skor Kepedulian Guru Kiinia 
terhadap Profesinya sebagai Pengembang Kurikuluni di 
SMI! Pinggir Kota Padang. 

Dari tabel dan galnbar di atas dapat disi~npulkan bahii~a sebaran skor 

kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikululn di 

SMU pinggir kota Padang dimulai dari 1 8 1 sainpai 241 dengan skor rata-rata 

2 13,04 dan standar deviasi 15,34. Pada tabel distribusi frekuensi terlihat 

28,5794 kepedulian guru kirnia berada pada rata-rata kelas interval (tingkat 3), 

17,86 % berada di atas kelas interval (~ingkat 2 )  d m  17,86 % berada di bawah 

kelas interval (tingkat 4). 

B. Analisa Data 

I .  IJji Normalitas 

Hasil uji normalitas data sampel ut~tuk variabel kepedulian guru kimia 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum dl SMU pusat kota dan di 

SMU pinggir kota dengan menggunakan u-ji Lilliefors dapat dilihat pada Tabel 9 

beriliut ini. 



I S  

Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Noniialiias Data 
I 

Varia be1 I I I n LO , L,.M (0.05: 1 

profesinya 
kurikul urn 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bah\va untuk kepedulian guru kimia 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum diperoleh nilai Lo (0,0606) 

lebih kecil dari nilai L,z,kl pada taraf nyata 0,05 (0,1253). Dengan deinikian data 

tentang kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum berdistribusi normal. Perhitungan secara lengkap tentang uji Lilliefors 

terhadap data kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum dapat dilihat pada Lampiran VIII. 

2. Uji Hornogenitas 

Uji hornogenitas diperlukan karena akan dilakukan perbandingan 

kepedulian anatara guru kimia di SMU pusat kota dan di SMU pinggir kota 

terhadap profesinya sebagai pengembang kuri kulum. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah skor kepedulian guru kimia di SMU pusat kota dan SMU 

pinggir kota tersebut terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum 

mempunyai varians pang homogen atau tidak. Dalaln ha1 ini digunakan teknik uji 

Bartlett. Hasil uji homogenitas data kepedulian guru kimia terhadap profesinya 

sebgai pengembang kurikulum untuk SMU di pusat kota dan di pinggir kota dapat 

dilihat pada Tabel 10 berikut. 



Tabel 10. Ringkasan Hasil U.ii Hornogenitas Data. 
-- - -- - 

1 
Jenis Kelompok 1 S' 1 t (0,OS) XZ h 

________ .____-- 

I .  Kepedulian guru kimia di / 474,8011 i I 1 ; pusat kota I 
I 

I 
1 1  i I 2,9344 
1 2 1 Kepedulian guru liilnia di 1 235.3156 
I I i . 
i / pinggir kota I I 

Dari Tabel 10 di atas terlihat bahwa nilai x' hiti~ng untuk kedua kelompok 

variabel tersebut di atas (2,9344) lebih kecil dari nilai X2 tabel pada taraf alpha 

0,05 (3,8400). Dengan delnikian harga varians skor kepedulian guru kimia untuk 

SMU pusat kota dan SMU pinggir kota tidak berbeda secara berarti. Dengan kata 

lain skor kepedulian guru kimia di SMlJ pusat kota dan pinggir kota terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum mempunyai varians yang homogen. 

Perhitungan secara lengkap tentang uji Bartlett terhadap data kepedulian guru 

kimia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum dapat dilihat pada 

Lampiran IX. 

3. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini terdapat 4 rumusan hipotesis yang perlu diuji 

kebenarannya. Untuk uji hipotesis pertama digunakan teknik analisis statik 

deskriptif. Untuk hipotesis kedua digunakan teknik analisis varians (ANAVA). 

Hasil pengu.iian hipotesis tersebut dapat dikemukakan dalain uraian berikut: 

a. Hipotesis pertatna berbunyi : "Kepedulian guru kimia terhadap profesinya 

sebagai pengembang kurikulum di SMU Negeri Kota Padang cenderung 

tinggi". 



U n t u k  ~nenguji Lecenderungan kepedulian guru k.irnia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kur ikul  um rnaka per1 u dibandingkan 

antara nilai rata-rata yang diperoleh (diamati) dari hasil analisis data 

dengan nilai rata-rata ideal yang mungkin dicapai responden. Sesuai 

dengan deskripsi data yang dikemukakan di atas ternyata bahwa nilai rata- 

rata ideal yang mungkin dicapai oleh responden dalam hai kepedulian 

curu kilnia terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulurn adalah 
L 

150. 

Jika nilai rata-rata yang diperoleh lebih besar dari nilai rata-rata 

ideal maka kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai 

pengem bang kuri kululn cenderung tinggi atau sebal i knya. Dari hasi l 

analisis data skor kepedulian guru kimia untuk SMU pusat kota terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum sebesar 212,27. Hasi: 

perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata observasi (2 12,27) jauh 

lebih besar dari nilai rata-rata ideal (150). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kepedulian guru kimia untuk SMU pusat kota 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum cenderung tinggi. 

Hasil analisis data kepedulian guru kimia untuk SMU pinggir kota 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum sebesar 2 13,04. Hasil 

perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata obsenlasi (213,04) 

lebih besar dari nilai rata-rata harapan (150). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa liepedulian guru kimia untuk SMU pinggir kota 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum cenderung tinggi. 



Dari hasil analisis data Lepedulian guru kilnia terhadap profesin!-a 

sebagai pengembang kurikulu~n secara keseluruhan adalah 212,70. Hasil 

perhitungan ini menuii.iukkan bali\i.a nlla~ rata-rata observasi (212.70') 

lebih besar dari nilai rata-rata ideal ( 150). Hal ini  berarti bahwa kepedulian 

guru kimia terhadap profksinya sebagai pengembang kurikulu~n cenderung 

tinggi. Dengan demikian, hipotesis pertama yang berbunyi : '- Kepedulian 

guru kilnia terhadap profesinya sebagai pengenibang kuri kulum di S MU 

Negeri Kota Padang cenderung tinggi" dapat diterima. 

b. Hipotesis kedua (hipotesis no!) dalam penelitian ini berbunyi: "Tidak 

terdapat perbedaan yang berarti dalam ha1 tingkat kepedulian guru kimia 

terhadap profesinya sebagai penge~nbarig kurikulum antara guru liimia 

yang mengajar di S M U  pusat kota dengan guru kimia yang mengajar di 

SMU pinggir kota Padang". Untuk menguji hipotesis ini dipnakan teknik 

analisis statistik varians (ANAVA). Hasil analisis varians ini tersebut 

dapat dilihat dala~n Tabel 11 dan perhitungannya secara lengkap dapat 

dilihat pada Lampi ran X. 

Tabel I I .  Ringkasan Hasil Analisis Varians 

1 Surnber 

Dari Tabel 1 I di atas ternyata harga Fo yang diperoleh (0,02 1 1 ) 

lebih kecii dari harga F ,,hi pada taraf signifikasi 0,05 (4,0300). Dengan 

demikian kepedulian guru kimia di SMU pusat kota dan pinggir kota 

I 

Total A- "' 

dk ( k -  1)  

1 
I 

I 

SS MS : FO / Ftsbrl(O,OS) / 
Treatments l 1  

1 Error I 
7,18 7,18 0,0211 1 4.0300 

I 1 
1632 1,32 ' 340.03 I 



terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum tidak berbeda secara 

berarti. 

Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan tidak terdapat 

perbedaan yang berarti dala~n ha1 kepedulian guru kimia terhadap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum antara guru kimia yang 

~nengajar di SMU pusat kota dengan guru kimia yang mengajar di SMU 

pinggir kota Padang dapat diterima 

c. Hipotesis ketiga yang berbunyi: '' Terdapat hubungan yang positif antara 

kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum dengan hasil belajar siswa baik berupa NEM maupun nilai 

rapor rata-rata kelas I, 11, 111". Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

rumus korelasi product moment dengan menghubungkan skor rata-rata 

kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum (X) dengan hasil belajar (Y). Hasil belajar yang akan 

dihubungkan dengan skor rata-rata kepedulian itu berupa NEM dan nilai 

rapor rata-rata kelas I, 11, IIi. Perhitungannya dapat di lihat pada Lampiran 

11 dan 12. 

Dari perhitungan yang dilakukan terlihat bahwa skor rata-rata 

kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum dengan hasil bela-jar NEM siswa mempunyai hubungan 

(korelasi) yang positif sebesar r = + 0,303. Jika dibandingkan nilai r yang 

diperoleh dengan nilai r ,,bl pada taraf a = 0,05, maka r hlme (+ 0,303) 



lebih kecil dari r ,;,,,,I (t 0,553). Sela~i-jutnva diuji keberartian dari koefisien 

regresi dengan menggunakan u-ji t yaitu: 

Dari perhitungan didapat harga t h,tunp adalah 1,054 sedangkan dari daftar 

distribusi t diperoleh harga t ,nbcl adalah 1,80 pada a = 0,05 dan dk = (n-2) 

= 13 - 2 = 1 1 .  Ternyata harga t hirune lebih kecil dari t ,,&I maka dapat 

dikatakan tidak terdapat koefisien regresi yang berarti secara statistik. 

Sedangkan untuk perhitungan skor rata-rata kepedulian guru kimia 

terhadap profesinya sebagai pengembang kurikulum dengan hasil belajar 

nilai rapor rata-rata kimia siswa ~nempunyai hubungan (korelasi) yang 

positif sebesar r = + 0,583. Jika dibandingkan nilai r yang diperoleh 

dengan nilai r tabe] pada taraf a = 0,05, maka r hiw (+ 0,583) lebih besar 

dari r (+ 0,553). Selanjutnya diuji keberartian dari koefisien regresi 

dengan menggunakan uji t yaitu: 

Dari perhitungan didapat harga t hitunp adalah 3,979 sedangkan dari daftar 

distribusi t diperoleh harga t adalah 1,80 pada a = 0,05 dan dk = (n-2) 



= 13 - 2 = 1 1. Ternyata harga t hiilinc lebih besar dari t ,ah, malia dapat 

dikatakan terdapat koefisien regresi yang berarti secara statistik. 

Dari analisa yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan 

antara kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum dengan hasil belajar kimia siswa baik berupa NEM maupun 

nilai rapor rata-rata kelas I, 11, III memberikan korelasi yang positif. 

Dengan deinikian hipotesis ketiga yang berbunyi: " Terdapat hubungan 

yang positif antara kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai 

pengembang kurikulum dengan hasil belajar siswa baik berupa NEM 

maupun nilai rapor rata-rata kelas I, 11,111" dapat diterima. 

C. Pembahasan 

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepedulian guru kimia terhadap 

profesiya sebagai pengembang kurikulum sangat tinggi. Baik untuk guru lumia di 

SMLJ pusat kota yang terdiri dari SMUN 1, 2, 3, 4, 10 Padang dengan skor rata- 

rata 212,27 jauh lebih besar dari skor rata-rata harapan ( X i d M l  = 150) dengan 

tingkat kepedulian 84,9 1 %, maupun untuk guru kimia di SMU pinggir kota yaitu 

SMUN 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 Padang dengan skor rata-rata 213,04 lebih besar 

dari skor rata-rata harapan dengan tingkat kepedulian 85,22 %. Secara 

keseluruhan dengan skor rata-rata 212,70 juga lebih besar dari skor rata-rata 

harapan dengan tingkat kepedulian 85,08 %. Hal ini sesuai dengan kriteria standar 

bahwa tingkat kepedulian guru kimia dinyatakan sangat tinggi. Kenyataan ini 

sangat relevan dengan apa yang telah diraih oleh Sumbar pada hasil ujian akhir 

Nasional melalui paket soal dari pusat bah~va Sumbar memperoleh peringkat I 

dalam bidang studi IPA (untuk tahun ajaran 200 112002). 



Temuan ini cukup menggembirakan karena dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan kimia kepedulian guru terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum yang meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi proses maupun produk pembelajaran kimia merupakan salah satu 

faktor yang sangat rnenentukan. Kepedulian ini perlu ditumbuhkan, dibina dan 

dike~nbangkan oleh setiap guru secara individu terutama bagi guru kirnia. Hal ini  

sesuai dengan pendapat T. Raka Joni (1984 : 12) yang menyatakan bahwa guru- 

guru profesional yang terandalkan layanan keahliannya rnerupakan sal-ah satu 

syarat bay  tenvujudnya hasil pendidikan yang bennutu. Pengembangan 

profesional kependidikan yang dilakukan oleh guru kimia dalam aktivitas belajar 

dan mengajarnya terutarna dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi proses maupun produk pembelajaran akan dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas 

pendidikan kimia. 

Kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum antara guru kimia di SMU pusat kota dan SMU pinggir kota tidak 

berbeda secara berarti, kemungkinan ha1 ini disebabkan karena kualifikasi antara 

guru kimia di pusat kota dan di pinggr kota hampir dikatakan sama, dapat di lihat 

dari segi umur, pendidikan, pangkatlgolongan, beban mengajar, masa kerja 

sebagai guru yang tidak jauh berbeda (lihat pada Lampiran 2). Meskipun 

kepedulian guru kilnia di SMU pusat kota dan di SMU pinggir kota tidak berbeda 

jauh (tidak berbeda secara berarti) dapat di lihat pada hasil uji homogenitas dan 

analisis varians pada Lampiran 9 dan 10. Namun bila di lihat dari hasil belajar 



siswa untuk kedua kelompok SMU ini sangat jauh berbeda terutama NEM rata- 

rata kimia dapat di lihat pada Lampiran 6. 

Berbedanya NEM siswa antara SMU pusat kota dengan SMU pinggir kota 

di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang siswa yang diterima di 

SMU pinggir kota (input). Umumnya SMU pusat kota inemiliki input dengan 

NEM yang cukup tinggi, terutama SMU yang tergolong favorit, sudah jelas 

setelah proses pembelajaran akan menghasilkan output yang lebih baik pula. 

Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi orang tua siswa. Pada 

umumnya siswa yang bersekolah di SMU pusat kota tergolong ekonomi cukup 

tinggi, maka ada kemungkinan siswa-siswa tersebut mengikuti berbagai macam 

les tambahan (Bimbel) yang dapat membantu meningkatkan hasil belajamya. 

Sedangitan siswa-siswa di SMU pinggir kota kebanyakan berasal dan keluarga 

ekonomi lemah, sehingga mereka tidak dapat mengikuti les tambahan di luar jam 

pelajaran. Bahkan ada diantara siswa tersebut yang harus membantu orang tua 

seperti; bekeja di sawaMadang, berjualan, dan sebagainya. Akibatnya 

kesempatan belajar bagi siswa tersebut berkurang sehingga mempengaruhi hasil 

belajar. 

Diantara faktor-faktor yang dikemukakan di atas, salah satu faktor penting 

dan menentukan hasil belajar kimia di sekolah adalah sarana dan prasarana 

penunjang seperti pemanfaatan dan kelengkapan laboratorium. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru-guru kimia di SMU Kota Padang, ternyata untuk SMU di 

pusat kota Padang laboratorium telah dimanfaatkan dan dilengkapi dengan baik. 

Sedangkan untuk SMU pinggir kota Padang laboratonum masih belum 



dimanfaatkan sebagaiinana inestinya. U~numnya laboratorium yang tersedia di 

SMU pinggir kota dipakai secara bersama untuk tiga bidang studi (Kimia, Fisika, 

Biolog) dengan istilah "Three in One-'. Hal ini menyebabkan pelaksanaan 

praktikum tidak berjalan sebagaimana inestinya, karena sulitnya mengatur jadwal 

untuk jumlah siswa yang cukup banyak. Akibatnya proses pembelajaran yang 

menuntut adanya praktikum dilaksanakan melalui metoda demonstrasi atau 

cera~nah saja. 

Bila diperhatikan angket yang disebarkan kepada responden, sehubungan 

dengan pemanfaatan laboratorium ternyata kepedulian guru kilnia di SMU pinggir 

kota cenderung rendah. Mereka ternyata mengalami masalah dalam ha1 

keterbatasan sarana dan prasarana penunjang laboratorium seperti alat dan bahan 

laboratorium tidak tersedia secara lengkap, fasilitas air dan listrik kurang 

menunjang, tenaga laboran tidak ada serta penyediaan waktu di luar jam mengajar 

untuk rnempersiapkan alathahan yang diperlukan kurang cukup. Sehingga proses 

pembelaj aran yang hams ditunjang dengan praktikum belum be j alan dengan 

baik. Tentu ha1 ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitaslmutu pendidikan, 

khususnya pendidikan kimia. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelajaran kimia merupakan salah satu 

mata pelajaran yang sulit untuk dipahami secara kongkrit karena konsep-konsep 

dalam ilmu kimia ini sangat abstrak, artinya ilmu kimia akan mudah dipelajari 

~nelalui gejala-gejala yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Moedjadi ( 1985: 1 )  

bahwa, "Ilmu kimia ialah ilmu yang berlandaskan percobaan. Dengan melakukan 

praktikurn siswa dapat menga~nati langsung proses atau gejala kimia, dapat 



melatih keterarnpilan berfikir ilmiah, ~nengembangkan sikap illniah dan 

memecahkan berbagai masalah baru melalui metoda ilmiah. Oleh karena itu 

sangat dituntut kepedulian guru kimia terhadap kegatan praktikum, sehingga 

dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap ilmu kimia, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa ke arah yang lebih optimal 

Dari analisa data hubungan kepedulian guru kimia terhadap profesinya 

sebasai pengembang kurikulum dengan hasil belajar siswa berupa NEM 

mempunyai hubungan yang positif namun tidak berarti secara statistik dengan 

t hitllncn (1,054) < t hhl (1,80). Tapi bila dilihat hubungan kepedulian guru kimia 

terhadap hasil belajar siswa berupa nilai rapor rata-rata ternyata mempunyai 

hubungan yang positif dan berarti secara statistik dengan t hibne (3,979) > t ,&I 

(1,80). Bila kita perhatikan NEM rata-rata siswa pada mata pelajaran kimia 

memang rendah seperti terlihat pada lampiran 6, dan keadaan seperti ini juga 

te qadi di tingkat Nasional. Rendahnya mutu pendidikan kita dewasa ini memang 

sudah menjadi pembicaraan berbagai pihak, tentu banyak faktor-faktor yang perlu 

dibenahi agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Tingginya 

kepedulian guru terhadap profesinya sebagai pengembang Icrikulum, bila tidak 

didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai peningkatan mutu pendidikan 

yang diharapkan tidak akan terwujud seperti telah diuraikan di atas. 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap guru-guru kimia 

di SMU Negeri Kota Padang, terungkap bahwa lnateri kimia dalam GBPP sangat 

padat, sehingga guru-guru kimia tidak punya waktu yang cukup untuk 

melaksanakan proses pembelajaran kimia melalui pendekatan keterampilan proses 



(inquiry). Mereka selalu didesak waktu agar materi yang ada dalam GBPP dapat 

dselesaikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah disediakan. Tentu ha1 ini 

akan menyebabkan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. 

Disisi lain team pembuat soal Evaluasi Ujian Nasional indikatornya tentu GBPP. 

Mungkin ha1 ini yang menyebabkan rendahnya hasil belajar rata-rata siswa dalam 

bentuk NEM, karena materi dalam soal EBTANAS belum sepenuhnya dipahami 

siswa. 

Namun kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum berkorelasi positif dan berarti secara statistik dengan hasil belajar yang 

diperoleh siswa berupa nilai rapor rata-rata. Hal ini tentu bisa kita maklurni bahwa 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembang kurikulum akan 

melaksankan evaluasi sesuai derigan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Hasil penilaian ini akan digunakan guru u n t k  perbaikan dan penyempurnaan 

proses pembeiajaran. Jika ditemui hasil belajar siswa yang belurn memuaskan, 

tentu guru akan berusaha meremedial siswa baik itu secara kelompok kecil 

maupun secara klasikal sehingga tujnan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Berarti kepedulian guru sangat menentukan terhadap keberhasilan siswanya. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian teori dan pengolahan data pada bab terdahulu, penulis 

mengambil kesirnpulan sebagai berlkut: 

1 .  Tingkat kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum di SMU Negeri Kota Padang cenderung tinggi dengan skor rata-rata 

observasi lebih besar dari skor rata-rata harapan (ideal). 

2. Tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam hal tingkat kepedulian guru kimia 

terhadap profesinya sebagai pengembang kwikulum antara guru kimia yang 

mengaiar di SMU pusat kota dan guru kimia yang mengajar di SMU pinggir kota 

Padang, d e w  Fh,,, < Fuk1. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan berarti antara kepedulian guru kimia 

terhadap tugasnya sebagai pengembang kurikulum dengan hasil belajar siswa 

krupa nilai rapor sedangkan dengan hastl belajar berupa NEM hkorelasi 

secara positif tetapi tidak berarti secara statistik. 

4. Belurn berfungsinya laboratoriurn secara maksimal, terutama pada SMU pinggir 

kota dalam menunjang proses pembelajaran yang disebabkan oleh beberapa kal 

antara lain; 

- fasilitas laboratoriurn, seperti alat dan bahan serta ruang labor yang belum 

memadai, tenaga laboran yang belum tersedia. 

- rnateri pelajaran dalam GBPP sangat padat, sehingga guru tidak punya waktu 

untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan metoda eksperimen. 



B. Imptikasi Penelitian 

Berpedornan kepada pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan penelitian 

yang dikemukakan di atas maka dapat dike~nukakan irnplikasi hasil penelitian dalanl 

uraian berikut ini. 

Pertama, adanya kecenderungan kepedulian gum kimia terhadap profesinya 

sebagai pengembang birihilum yang cukup tinggr di SMU Negeri Kota Padang 

lnemberi peh~njuk bahwa gnu kimia mempunyai dedikasi keqa yang cuh~p tingg 

terhadap tugasnya sebagai seorang guru. Tentu perilaku seperti ini palu terus dipelihara 

dan diliernbangkan dalam usaha memiai hasil pendidikan kimia yang bamutu. 

Kedua, tidak adanya perbedaan yang berarti kepedulian guru kimia yang 

mengajar di pusat kota dengan di pinggir kota menunjukkan bahwa disiplin guru 

kimia dalarn melaksanakan tugas profesinya cukup baik, tidak terpengaruli oleh 

ternpat dimana dia mengajar. Tentt.~ ha1 ini dapat menjadi masukan vang berharga 

bagi siswa atau orang tua yang akan memasukkan anaknya pada SMU. Mereka tidak 

perlu terlalu memilih SMU mana yang akan mereka mas&, karma kepedulian guru, 

kualitas guru cli setiap SMU di Kota Padang tidak berbeda secara berarti. 

Ketiga, adanya hubungan yang positif antara kepeddian guru kimia terhzdap 

profesinya sebagai pengembang kurikulum dengan hasil belajar siswa (nilai rapor) 

memberikan petunjuk tingkat kepedulian guru kimia erat kaitannya dengan 

pencapaian hasil belajar siswa. Namun tingginya tingkat kepedulian guru kimia kalau 

tidak di tunjang oleh sarana dan prasarana belajar yang memadai tentu juga tidak 

akan mernberikan hasil belajar yang bermutu. 

C. Saran 

Berkenaan dengan pengembangan kepedulian gun1 kimia terhadap profesinya 

sebagai pengembang kurikulum di sekolah-sekolah, maka penulis menyarankan agar: 



1 .  Pengembangan kepedulian g u n 1  ki~nia terhadap profesltlya sebagai pengembang 

kurikulum di sekolah-sekolah, hendaknya terus ditingkatkan. Kepedulian guru 

kimia terl~adap profesinya sebagai pengembang kurikulum perlu diterapkan pada 

setiap aktivitas belajar mengajar bidang studi kimia. Untuk itu pihak Kanwil 

Dikuas, barangkali perlu lebih ~neningkatkan 1 tnelengkapi sarana-prasarana 

penunjang tenltama fasilitas laboratorium (khususnya unh~k SMU di pinggir 

kota) dan mengaktifkan peraturan-peraturan serta pemantapan kerja guru dalam 

upaya mempalinggi kepedulian gun1 terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum. Sehingga proses belajar mengajar khususnya kimia di sekolah lebih 

berkualitas. Di samping itu UNP Padang khususnya jurusan kimia, sebagzi 

lembaga penghasil tenaga kependidlkan hendaknya lebih berusaha 

mengembangkan kepedulian calon guru terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulum melalui berbagai bentuk peningkatan, pernantapan dan pengembangan 

pembinaan sikap profesional calon guru. 

2. Sekolah-sekolah khususnya SMU yang merniliki sarana dan prasarana kurang 

memadai s e p d  kurangnya peralatan dan palengkapan laboratorium, media dan 

alat bantu pengajaan, dapat bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang 

khususnya jurusan arn ia  untuk merancang berbagai macam media pengajaran 

yang dapat membantu memperlancar proses belajar mengajar. Diantaranya; kit 

praktikum untuk setiap bidang studi tertentu, transparansi berwarna dan media 

kaset untuk beberapa pokok bahasan. Dengan adanya kit praktikum kita dapat 

melaksanakan praktikum tidak hanya di dalam laboratorium tapi dapat 

dilaksanakan di ruang kelas dan tidak memakan waktu lama, karma mudah 

dibawa, alat dan bahan sudah tersedia sehingga proses belajar mengajar dapat 

terlaksana sesuai dengan harapan. 
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Lampiran 1 

Tabel Analisis Butir Skor Uji Coba Kuesioner 

Keterangan: 

I .  Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Scientific Calculator Casio Fx-3600 Pv 

2. r = Korelasi skor item dengan skor total 

3. Koefisien alpha ( rl,) dihitung sebagai berikut : 

Nomor Responden 

1. 

2. ~ 

3. 

4. 
5. 

Jumlah 

Jml. Kuadrat 

Korelasi ( r ) 

csb2 

I t e m  

22 

24 

116 

0,73 

0,16 

1 

5 

25 

125 

0,OO 

0,OO 

- 
24 

24 

116 

0.73 

0.16 

23 

~ 

-. 

25 

125 

0,OO 

0,OO 

4 

23 
109 

0,73 

0,64 

12 

- . . 

19 

75 

0,50 

0,56 

25 

23 

107 

0,79 

0.24 
I 

14 

5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5  

. 

23 

107 

0,32 

0124 

13 

5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 2 4 5 5 5 5 4 1  -. - - 
5 5 5 5 5 ~ 5 ~ 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4  

5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 1 2 5 5 5 5 5 5  
5 4 5 3 3 3 2 2 5 2 4 3 4 5 2 1 2 3 2 4 5 4 5 4 5  

24 

116 

0,73 

0,16 

2 

5 

24 
116 

0,73 

0,16 

5 

- 

22 

100 

0,50 

0,64 

3 

20 
100 

-0,29 

4,OO 

6 

-- 

23 

109 

0,73 

0.64 

15 

22 
104 

0,73 

1,44 

17 

15 

47 

0,75 

0,40 

16 

15 

51 

0,94 

1,20 

7 

15 

47 

0,88 

0,40 

1R 

16 

58 

-0.21 

1,36 

8 

16 

56 

0,45 

-0,84 

19 

--p...-.-.----..-.-.........--..---. 

12 

30 

0,57 

0,24 

9 

-- 

22 

98 

-0,23 

0,24 

20 

21 

89 

0,45 

0,16 

- 
21 

I 25 
125 

0,OO 

0.00 

10 

- 

19 

77 

0,99 

0,69 

11 

22 

98 

0,91 

0,24 



Harga koefisien alpha = 0,859 
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Lampiran 2 

Daftar Keadaan Guru Kimia SMU Negeri Kota Padang ( N = 50 ) 

b. Pendidikan terakhir 
- Sarjana Muda Pendidikan 7 7 14 14 
- PGSLA 3 6 



Lampiran 3. 

KUESIONER 

Pengantar 

Kuesioner ini kami sampaikan dengan tujuan untuk memperoleh data 

tentang pengembangan profesi guru kimia di lapangan. Untuk maksud ini, kami 

mohon kesedian BapaWIbu memberikan jawaban atas setiap pemyataan dalam 

kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang BapakiIbu alami secara jujur dan 

objektif. 

Partisipasi BapakAbu dalam memberikan data merupakan sumbangan 

yang sangat berharga bagi dunia pendidikan, terutama dalain pendidikan dan 

pengajaran kimia di SMU. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan 

terima kasih .yang sebesar-besamya atas partisipasi dan ke jasama BapaMlbu. 

Petunjuk Pengisian 

Kuesioner ini terdiri dari pernyataan-pernyataan, setiap pernyataan di ikuti 

dengan 5 (lima) macam kemungkinan jawaban dengan skala sebagai berikut: 

Berilah tanda cek ( V ) pada salah satu kotak yang menurut keadaan BapaWibu 

sangat cocok sebagai jawaban terhadap pernyataan yang tersedia. 

BapakObu juga diharapkan melengkapi format pada halaman 2 disebelah 

ini sebelum menjawab kuesioner. 

Selamat Bekerja 

Jarang sekali 

(Js) 

Selalu 

(S1) 

Kadang-kadang 

(K) 

Sering 

(Sr) 

Jarang 

(4 



Lengkapilah fonnat berikut sssuai dengan yang di~ninta 

SMtl Negeri 

1 .  Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Pada saat diangkat sebagai guru kimia 

a. Golongan ruang 

b. Tahun 

c. Pendidikan terakhir 

4. Pada saat sekarang 

a. Golongan ruang 

b. Pendidikan terakhir 

c. Sedang melanjutkan kuliah di 

Perguruan tinggi di 

5. Masa ke rja sebagi guru kimia 

6. Beban mengajar per minggu 

a. Di SMU tempat bertugas 

b. Disekolah lain 

7. Pergi mengajar ke SMU Negeri 

tempat bertugas pada umumnya 

menggunakan kendaraan 

8. Jabatan yang dipegang di sekolah 

selain mengajar di kelas 

: a. Kendaraan umum 

b. Kendaraan pribadi 

: a. Kepala Sekolah 

: b. Wakil Kepala Sekolah 

: c. Wali Kelas 

: d. Kepala Labor 

: e. . . . . . . . . . . . . . . .  



Yo. I Pernyataan 
I 

I / Sebrlum proses belajar rnengacar dilzksanakan 
I 

1 saya terlebih dahulu membuat sendiri 
I 

perencanaan program pen, cTa j aran. 

Sa!.a berusaha mengenal dan merancang program 

pengajaran berdasarkan kurikulum guna 

meningkatkan kuali tas pembela.jaran kimia. 

Dalam merancang strategi pembelajaran kimia 

saya menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi tidak hanya satu atau dua macam 

strategi saja. 

Saya berusaha merencanakan langkah-langkah 

pengajaran saya berpedoman kepada tujuan 

pengajaran, bahan pengajaran, dan kemudahan 

memperoleh media yang diperlukan. 

Saya membuat alat penilaiadevaluasi secara 

lengkap untuk setiap tujuan instruksional khusus 

yang telah dijabarkan. 

5 .  

6.  

7. 

mengajar dengan terorganisir demi tercapainya 

proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. 

Saya ber~saha merencanakan suatu proses 

pengajaran agar siswa tern~otivasi untuk belajar 

kimia serta terlibat secara aktif dalam proses 

pem belaj aran. 

Dalam mempersiapkan suatu program pengajaran 

saya berusaha menggunakan alat bantu (media 

pengajaran) agar materi pelajaran mudah 

dipahami oleh siswa. 

Dalam memilih suatu media dalam program 



- - -. - - 
Pernyataan i S1 i Sr 

- I 

Dalam pengorganisasian materi pe~nbelajaran saya ; I 
menggunakan buku-buku surnber secara lengkap. ' 1 i I 

I 

Dalam menetapkan metode mengajar saya merujuk / 
1 i 

pada metodeipendekatan yang dicantumkan dalam 

kurikulum. 
I i 
I 
I I 

Saya berusaha menghindari penggunaan metode I 1 I i 

agar siswa terlibat secara aktif dengan arti kata 

siswa tidak hanya mendengarkan uraian guru. 

ceramah saja dalam merancang suatu program 

pengajaran. 

Persiapan pembelajaran yang telah saya buat 

benar-benar saya laksanakan dalam proses belajar 

mengajar. 

Jika terdapat kelemahan-kelemahan dalam 

persiapan pengajaran setelah dilaksanakan di kelas, 

ha1 ini saya jadikan umpan balik dala~n merancang 

1 

persiapan pengajaran yang akan datang. 

Mengingat keterbatasan fasilitas yang dimiliki 

sekolah, seperti media, alat-alatfbahan 

Dalam proses belajar mengajar saya menginginkan / 

laboratoriurn saya berusaha mencari alternatif lain I I 
agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. 

Pada awal proses belajar mengajar berlangsung , 
I 

saya menyampaikan tujuan instruksional dengan I I 
jelas apa yang diharapkan dari siswa setelah 

I mereka mempeiajari materi yang bersangkutan 

agar mereka lebih terarah dan termotivasi dalam I I 
belajar. 



Sebelum proses pembelajaran berlangsung saya 

mempersiapkan media yang akan digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Jika media pengajaran tidak tersedia di sekolah 

saya berusaha merancang sendiri agar tujuan 

pernbelajaran berhasil dengan baik. 

Sebagai guru kilnia saya melakukan kegiatan- 

kegiatan rutin seperti membuat persiapan 

mengajar, memperhatikan kehadiran siswa, 

membuat catatan-catatan khusus. 

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar saya 

menggunakan waktu pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam GBPP. 

Sesuai dengan profesi saya sebagai pengembang 

kurikulum kegiatan pembelajaran yang saya 

laksanakan sesuai dengan tujuan, materi dan 

keadaan siswa. 

Di awal pelaksanaan proses pembelajaran saya 

memberikan suatu appersepsi agar siswa 

terkonsentrasi dalam belajar. 

Sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung saya 

mengamati siswa yang kurang perhatian dan 

memberikan teguran agar dia berkonsentrasi dalam 

belajar. 

Dalam menjelaskan suatu materi pelajaran say2 

gunakan urutan yang logis sesuai kurikulum. 
L. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung saya 

memberikan kesempatan kepada sis\va untuk 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

Pernyataan 



7 - 

Pernyataan / S1 No. j 

26. 

I I 
i 

27, I 
i 
I 
i 
I 

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 

materi yang diberikan saya berusaha menyelipkan 

beberapa pertanyaan pada waktu proses 

pembelajaran berlangsung. 

Terhadap siswa yang kurang memaharni materi 

pelajaran says menjelaskan kembali tentang hal-ha1 

p a n  belum dipahaminya. 

Sebagai guru kimia saya berusaha untuk 

memperkaya bahadmateri pengajaran dari 

berbagai sumber yang relevan. 

Saya membaca beberapa buku sumber dalam 

rangka mempe jelas makna dari setiap konsep yang 

ada di dalam setiap pokok bahasan. 

Saya menggunakan beberapa pndekatanlstrategi 

belajar mengajar agar siswa bisa belajar secara 

optimal. 

Untuk memotivasi siswa dalam belajar saya 

berusaha mengatur interaksi multi arah antara guru 

dan siswa serta siswa dan siswa. 

Disamping berusaha meningkatkan kreativitas 

siswa dalam belajar saya juga mengembangkan 

Imenumbuhkan sikap percaya diri siswa. 

Sewaktu proses pembelajaran berlangsung saya 

berusaha merespon 1 memberikan penguatan 

terhadap siswa yang berprestasi. 

Jika ada pertanyaan-pertanyaan dari slswa saya 

memberikan kesempatan kepada siswa yang lain 

untuk menanggapinya terlebih dahulu. 

28. i 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

I 

34. 1 



Po. I i Pernyataan / SI 
I. . , D~samp~ng rnemberikan pengajaran dikelas saya i 

) j uga memberi kan latihan-latihan kepada para siswa 

'agar siswa lebih memahami rnateri yang 

I i  lingkungan siswa. i 

36. 

1 bersarna siswa sehagai urnpan balit. 
i 

1 8 .  / Matcri pengajaran kimia yang memerlutan proses I 

dipelajarinya. 

Setiap latihadtugas yang diberikan saya diskusikan 

37. 

I / pengamatanketerampilan laboratoriurn saya / 

Dalaln mengajarkan kimia saya berusaha 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

I I alat sederhana yang terdapat dilingkungan. I 

39. 

berusaha melaksanakan secara konsisten sesuai 

yang dituntut dalam kurikulum. 

Alat-alat laboratorium yang tidak tersedia secara 

lengkap saya berusaha melengkapinya dengan alat- 

40. 

I / laboratoriurn dalam rangka mempersiapkan / 

Sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia 

selalu saya manfaatkan dalam rangka 

41. 

meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. 

Saya menyediakan waktu tersendiri diluar jam 

mengajar bila akan melakukan pnktlkum di 

/ 43 I Saya memberi tan pertanyaan-pertanyaan kepad 4 

42. 

siswa selama berlangsungnya proses pembelajara 

untuk mengetahui seJauh mana siswa 

alathahan yang diperlukan. 

Sebelurn melaksanakan praktikum saya mencoba 

terlebih dahulu apakah kegiatan praktikum yang 
I 

akan dilaksanakan berhasil atau tidak. 

1 / lnernaharni materi kimia yang diberitan. I 



I No. i Pcrnyataan 
i 

1 44. ! Setiap akhir jam pelajaran saya melakukan 
! 

1 1 penilaian yang berupa tes kecil sesuai dengan 

1 ti~juan pembelajaran. i ! I 
45. Sa).a melaksanakan tes formatif setelah selesai 

I 
/ rnengajarkan satu pokok bahasan. 
I 

46. / Setiap melaksanakan tes saya bcrusaha 

1 mengetnbalikan kertas ujian kepada siswa dan 
I 
I 
j memberi kesempatan unruk menyampaikan I i / tanggapannya. 

Saya memberikan remedial kepada siswa yang 

kurang memahami materi pelajaran dengan baik 

I dengan menyediakan waktu diluarjam pelajaran. 

Setelah selesai melaksanakan pembelajaran saya 

mengzvaluasi keefektifan proses pernbelajaran 

yang akan digunakan untuk merevisi perencanaan 
I 

I I saya menanamkan sikap ilmiah dan prinsip-prinsip 

49. 

50. 

kimia kepada siswa. 

pengajaran yang akan datang. 

Saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah saya persiapkan 

sebelumnya. 

Dalam proses pendidikan dan pengajaran kimia 



Lampiran 4. 

1 .  Masalah-masalah apa yang Bapak/lbu hadapi dalain lnembuat suatu rencana 
pengajaran (tahunan, triwulan ) dan satuan peiajaran ? 

Jawab : 

2. Apakah WISP yang Bapak/Tbu buat itu hanya bersifat forrnalitas saja, seperti: 
- Karena ditugaskan Iakan diperiksa oleh atasan 
- Merupakan suatu kelengkapan saja, tapi jarang dipedomzni dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

Jawab: 



3. Apakah lnateri yang tersedia dalaln GBPP sesuai dengan waktu yang tersedra, 
jika trdak sesuar usaha apa yang Bapak!Ibu lakukan untuk mengatasi ha1 
tersebut ? 

4. Apakah disekolah Rapak/Ibu tersedia dengan lengkap media pembelajaran 
seperti; charta,model (molymod), OHP. Jika tidak tersedia ,apa usaha yang 
BapaklIbu lakukan untuk menyampaikan materi pelajran yang bersifat abstrak 
? 
Jawab : 



5. Dalarn proses pembelajaran, apakah metoda pembelajaran yang dicantumkan 
dalam GBPP dapat Bapalu Ibu laksanakan dengan baik, jika tidak masalah- 
masalah apa yang menjadi kendalanya ? 

Jawab 

6. Dalam perencanaan program pengajaran, BapaW Ibu membuat suatu alat 
penilaian ( untuk satu pokok bahasan ) . Apakah Bapak/ Ibu dapat 
melaksanakannya dalam proses pembelajaran (sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan ). 

Jawab 



7. Apakah BapaWIbu mengalam i hainbaian dalaln pelaksanaan metoda 
eksperi~nen atau praktikum misalnya : 
- Fasil itas alatibahan yang tidak mencukupi 
- Fasilitas airllistrik yang tidak menuniang 
- Tidak adanya tenaga laboran 
- Ruangan laboratoriu~n yang selnpit (tidal; cukup iiienanipung jumlah sislva 

untuk sztu kelas) 
- Waktu yang tidal; cukup. karena bapak!ibu harus menge.iar farget agar 

kurikulm dapat selesai. 
- Dan lain-lain 

8. Apakah fasilitas perpustakaan cukup tersedia dalarn rangka menunjang proses 
pembelajaran. Kalau tersedia, apakah selalu dimanfaatkan oleh siswa dan guru 
? 

Sawab : 



9. Apakah dalam proses pembelajaran sis\va dapat terlibat secara aktif. kalau 
tidak, apa penyebabnya ? 

Jawab : 

10. Masalah apa yang BapakIIbu temui dalam meremedial siswa yang hasil 
belajarnya kurang memuaskan ? 

Jawab : 







Lampiran 6 

Distribusi Nilai NEM Rata-rata Kirnia Siswa di SMU Negeri Kota Padang 

Rata-rata 

6-89 

Sekolah 

SMUN 1 

SMUN 2 

SMUN 3 

SMUN4 

SMUN 5 

SMUN 6 

SMUN 7 

SMUN 8 

SMUN9 

SMUN 10 

SMUN 11 

SMUN 12 

SMUN 13 

Tahun 

99/00 

7,48 

7,3 8 

6,44 

6,14 

4,70 

6,06 

6,40 

5,86 

4,6 1 

6,42 

4,43 

5,26 

3,75 

00101 1 01102 

7,09 

6-74 I 5983 
1 6,65 

6,lO 5 , I j  5,90 

7,22 4,80 6,05 

5,20 1 4,20 4,70 

6,lO 

5,22 

6,OO 

5,3 1 

4,24 

6,2 1 

3,67 

4,69 

3,87 

3,85 

4,64 

4,55 

4,25 

5,56 

1 2,79 

3,52 

2,82 

5,04 

5,68 

5,24 

4,37 

6,06 

3,63 

4,49 

3,48 



Lampiran 7 

Distribusi Nilai Rata-rata Rapor Kimia Siswa di SMU Negeri Kota Padang 

Sekolah 

SMUN I 

SMUN 2 

SMUN 3 

SMUN4 

SMUN5 

Kelas 

I 
I1 
I11 
I 
n 
rn 
I 
11 
IrI 
I 
I1 
In 
I 
II 
m 
I 

SMUN6 I1 

C a w  I 
7,37 
8,09 
8,09 
6,03 
6,07 
7,18 
6,4 1 
6,18 
6,50 
5,80 
6,4 1 
6,30 
6,53 
6,98 
7,2 1 
6,60 

, 

SMUN 7 

SMUN 8 

SMUN9 

SMUN 10 

s m  11 

SMUN 12 

SMUN 13 

7,lO 

6,57 

6,64 

6,2 1 

6,52 

6,3 1 

6,46 

6,40 

Rata-rata 
tiap c m ~ ~  

7,27 
7,83 
7,88 
7,12 
7,19 
7,9 1 
6,9 1 
6,88 
7,43 
6,36 
6,3 8 
6,9 1 
6,88 
6,97 
7,5 1 
7,03 

6,70 
7,15 
5,95 
6,17 
6,98 
6,70 
5,78 
7,30 
5,90 
5,90 
6,70 
6,OO 
6,lO 
7,20 
5,20 
6,lo 
6,50 
5,60 
6,50 
6,50 
5,40 
6,30 
6,5 1 

III 
I 
II 
m 
I 
11 
III 
I 
II 
III 
I 
rI 
III 
I 
n 
m 
I 
II 
m 
I 
II 
III 

Rata-rata 
kesduruhan 

7,66 

7,4 1 

7,07 

6,55 

7,12 

Nilai Rapor 
Cawu I1 

7,2 1 
8,09 
7,86 
739 
7,70 
8,07 
7,09 
7,11 
7,90 
6,47 
6,44 
7,lO 
6,92 
6,90 
7,26 
7,02 

Cawu ILI 
7,23 
7,30 
7,68 
7,73 
7,80 
8,48 
7,23 
7,35 
7,90 
6,80 
6,30 
7,33 
7,20 
7,02 
8,07 
7,48 

6,80 
7,50 
6,02 
6,07 
7,lO 
6,66 
5,80 
7,35 
5,80 
6,OO 
6,80 
6,25 
6,25 
7,30 
6,OO 
6,42 
6,90 
6,OO 
6,53 
7,OO 
6,lO 
6,5 1 
6,80 

7.00 1 6.83 
7,70 
6,70 
6,64 
7,5 5 
6,60 
5,90 
7,68 
5,80 
6,lO 
6,90 
6,35 
6,30 
7,40 
6,20 
6,5 1 
7,OO 
6,OO 
6,77 
7,20 
6,40 
6,62 
6,90 

7,45 
6,22 
6,29 
7,2 1 
6,65 
5,83 
7,44 
5,83 
6,OO 
6,80 
6,20 
6,22 
7,30 
5,80 
6,34 
6,80 
5,87 
6,60 
6,90 
5,97 
6,48 
6,74 



Lampiran 8 

Uji Normalitas Data Skor KepeduPian Guru Kmia terhadap Profesinya 
sebagai Pengembang Kurikulum 

Xi 

150 
177 
181 
185 
188 
191 
193 
195 
198 
199 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
209 
210 
213 
214 
2 15 
216 
217 
218 
2 19 
22 1 
222 
223 
224 
225 
228 
229 
23 1 
233 
235 
236 
240 
24 1 

fi 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
I 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Z  i 

- 3,44 
- 1,96 
- 1,74 
- 1,52 
- 1,35 
- 1,19 
- 1,08 
- 0,97 
- 0,81 
- 0,75 
- 0,59 
- 0,53 
- 0,48 
- 0,42 
- 0,37 
- 0,31 
- 0,20 
- 0,15 

0,02 
0,07 
0,13 
0,18 
0,24 
0,29 
0,35 
0,45 
0,5 1 
0,56 
0,62 
0,67 
0,84 
0,89 
1 ,OO 
1,11 
1,22 
1,28 
1,50 
1,55 

F (Zi) 

0,0006 
0,0250 
0,0490 
0,0643 
0,0885 
0,1170 
0,1410 
0,1660 
0,2090 
0,2266 
0,2776 
0,298 1 
0,3 156 
0,3372 
0,3557 
0,3783 
0,4207 
0,4404 
0,5080 
0,5279 
0,55 17 
0,5714 
0,5948 
0,6141 
0,6368 
0,6736 
0,6950 
0,7123 
0,7324 
0,7486 
0,7995 
0,8133 
0,84 13 
0,8665 
0,8888 
0,8997 
0,9332 
0,9394 

S (Zi) 

0,0200 
0,0400 
0,0600 
0,0800 
0,1000 
0,1200 
0,1400 
0,1600 
0,1800 
0,2200 
0,2400 
0,2600 
0,2800 
0,3400 
0,3600 
0,3800 
0,4000 
0,4200 
0,4600 
0,4800 
0,5000 
0,5200 
0,5600 
0,5800 
0,6200 
0,6600 
0,6800 
0,7200 
0,7400 
0,7800 
0,8000 
0,8400 
0,8600 
0,8800 
0,9000 
0,9400 
0,9800 
1,0000 

I F ( z ~ ) - ~ ( z i )  1 
0,O t 94 
o,O1 50 1 
0,0191 
0,O 157 
0,0115 
0,0030 
0,000 1 
0,0060 
0,0290 
0,0066 
0,0376 
0,0381 
0,0356 
0,0028 
0,0043 
0,OO 17 
0,0207 
0,0204 
0,0480 
0,0479 
0,05 17 
0,05 14 
0,0348 
0,0341 
0,0168 
0,0136 
0,0150 
0,0077 
0,0076 
0,03 14 
0,0005 
0,0267 
0,O 1 87 
0,0135 
0,0112 
0,0403 
0,0468 
0,0606 



Catatan : 

1. Dengan menggunakan kalkulator Casio fx - 3600 Pv diperoleh harga n = 

50, x i  =I 0635 ,  XI' = 2278393 , % = 2 12,70 dan s = 1 8,25 

2. Xi = skor sampel. 

fi = frekuensi sampel. 

xi -Xi 
Zi = bilangan baku, dihitung dengan rumus : Zi = --- 

S 

F (Zi) = proporsi skor baku i yang dihitung berdasarkan tabei distribusi 

nonnal. 

S (Zi) = proporsi skor baku yang sama atau iebih kecil dari Zi yang 

banyaknya Zi yang 5 Zi 
dihitung. dengan rumus : S (Zi) = 

n 

F (Zi) - S (Zi) = pengurangan dan diambil harga mutlaknya. 

Dari harga-harga yang diperoleh ditentukan harga yang paling tinggi dan 

selanjutnya disebut Lo. 

3. Dari hasil perhitungan dalam tabel di atas terlihat bahwa harga Lo pada 

kolom terakhir adalah 0,0606. Harga L yang diperoleh dari tabel pada taraf 

nyata (a ) 0,05 dengan harga n = 50 adalah 0,1253. Berarti harga Lo 

(0,0606) < L tabel (0,1253). Dengan demiluan data sarnpel terdistribusi 

normal. 



Lampiran 9 

Uji Homogenitas Data Skor Kepedulian Guru Kimia terhadap Profesinya 

sebagai Pengembang Kurikulum di SMU Pusat Kota ( SMUN 1,2,3,4,10) dan 

SMU Pinggir Kota ( SMUN 5,6,7,8,9,  l l ,12,13 ) Padang. 

Keterangan : 

1. dk = ni - I ,  Si = varians kelompok sampel 

Berdasarkan tabel distribusi harga - harga Chi-kuadrat dapat 

diperoleh harga Chi-kuadrat (2) pada taraf a = 0,05 dan dk = k - 1 = 2 - 1 = 

Sampel 
I 

SMU Pusat Kota 

1 adalah sebagai berikut : 

I /dk 

0,0476- 

x2 0,95 (1) = 3,8400 

Dari hasil perhitungan di atas ternyata bahwa harga 

2 tutung ( 2,9344) < X2 tabel (3,8400) 

Ni dk 

Hal ini menunjukkan bahwa harga varians skor kepedulian guru 

si2 
474,8041 

SMU Pinggir Kota 

Jumlah 

22 

kimia di pusat kota dan di pinggir kota terhadap profesinya sebagai 

235,3 156 

- 

' 21 

pengembang kurikulum tidak berbeda secara berarti. Dengan demikian skor 

I 

log ~ i '  

2;6765 

28 

- 

kedua macam varians di atas berdistribusi homogen. 

'(dk) log si2 
56,2065 

2,3717 

- 
27 1 0,0370 

I 

48 1 0,0423 

64,0359 

120,2424 



SS treat = 2262071,68 - 2262064,50 = 7,18 

SS error = SS total - SS treat = 16328,50 - 7,18 = 1632 1,32 

Dari tabel ringkasan di atas terlihat bahwa harga F yang diobservasi (Fo) 

adalah 0,021 1. Harga yang diperoleh dari tabel pada taraf a = 0,05 dengan dk 

pembilang 1 dan dk penyebut 48 adalah 4,0300. Ternyata bahwa harga : 

Fo (0,021 1)  < F tabel (4,0300) ; tidak berbeda secara berarti. 

Dengan demikian kepedulian guru kimia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulurn untuk SMU pusat kota dan pinggir kota tidak berbeda secara berarti. 

Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam hai kepedulian guru 

kimia di SMU pusat kota dan di pinggir kota terhadap profesinya sebagai 

pengembang kurikulurn. 

Sumber 

Treatments 

Error 

Total 

dk (k-1 ) 

1 

48 

49 

ss 
7,18 

1632 1,32 

MS 

7,18 

340,03 

FO 

0,021 1 

F tabei (0,05) 

4,0300 



Lampiran 10 

Hasil Analisis Varians (ANAVA) Skor Kepedulian Guru Kimia terhadap 

Profesinya sebagai Pengembang Kurikulum di SMIJ Pusat Kota ( SMUN 1, 2, 

3,4, 10) Dan SMU Pinggir Kota ( SMUN 5,6,7 ,8 ,9 ,  11, 12,13 ) Padang. 

I 
p~ 

Skor Kepedulian Guru Kimia 
1 Di SMU Pusst Iiota I Di SMII Pingair Kota 

1 Total i 

Perhitungan : 

N 

Total (Tj) 

~ e a n  (2 ) 
S.D 

Varians 

cx2 

SS total = CX' .- 
( c x  )* 

= 2278393 - (10635)~ 
= 2278393,OO - 2262064,50 

N 5 0 

SS total = 16328,50 

22 

4670,OO 

212,27 

2 1,79 

527,16 

1 00 1280,OO 

z a 2  ( c x )2 46702 5965 (10635)~ 
SS treat = ------- - 

n N =[F+G]- 50 

SS treat = (99 13 13,64 + 1270758,04) - 2262064,50 

28 

5965,OO 

N = 5 0  

Cx = 10635,OO 

2 13,04 1 2 12,66 

15,34 

235,32 

1 8,57 

12771 13,OO / 2278393,OO 



SS treat = 2262071,68 - 2262064,50 = 7,18 

SS error = SS total - SS treat = 16328,50 - 7,18 = 1632 1,32 

Dari tabel ringkasan di atas terlihat bahwa harga F yang diobservasi (Fo) 

adalah 0,021 1. Harga yang diperoleh dari tabel pada taraf a = 0,05 dengan dk 

pembilang 1 dan dk penyebut 48 adalah 4,0300. Ternyata bahwa harga : 

Fo (0,021 1) < F tabel (4,0300) ; tidak berbeda secara berarti. 

Dengan demikian kepedulian guru kirnia terhadap profesinya sebagai pengembang 

kurikulurn untuk SMU pusat kota dan pinggir kota tidak berbeda secara berarti. 

Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang berarti dalam ha1 kepedulian guru 

kimia di SMU pusat kota dan di pinggir kota terhadap profesinya sebagai 

pengembang kurikulurn. 

Sumber 

Treatments 

Error 

Total 

dk (k-1 ) 

1 

4 8 

49 

SS 

7,18 

1632 1,32 

MS 

7,18 

340,03 

Fo 

0,021 1 

1 
F rnbel (0,05) 

4,0300 



Lampiran 1 1  

Uji Hipotesis Hubungan antara Kepedulian Guru Kirnia terhadap Profesinya 
sebagai Pengembang Kurikuium dengan Kasii Belajar (NEM) Kirnia Siswa 
di S M U  Negeri Kota Padang 



Uji Hipotesis Hubungan antara Kepedulian Guru Kimia terhadap Profesinya 
sebagai Pengembang Kurikulum dengan Hasil Belajar (Nilai Rapor) Kimia 
Siswa di SMU Negeri Kota Padang 



Tnbol Harga Kri i ik  dari r P r o d u c t  - Moment. 90 

i N - jumlah p a s a n g a n  y e n o  d igunakan  untuk r n a n ~ h i t u n g  r. 

f i  

(11 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 : 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Sulnber : Conover, W. J, Practical Nonpara~netric Statistics, John Wiley & Sons, 

I Inc, 1973 
I 
I 

I n t a r v a l  

05% 

(21  

0,097 

0,950 

0,878 

0.41 1 

0,754 

0,707 

. 0,666 

'1'0,632 '. 
0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

0,497 

0,482 

0.4GU 

0,45G 

0,444' 

0.433' 

0,423 

0,413 

0,404. 

0.396 

N 

(11 

2 G  

27 

20 

2 3 

30 

3 1 

32 

33 

34 

35 

36 

3 7 

38 

33 

40 

4 1 

4 2 

43 

44  

45 

. 46 

47 

4 8  

49 

50 

K a p o r c l y a a n  

W X  

(31 

0,939 

0,990 

0,959 

. 0,917 

0,87 4 

0,87 4 

0,798 

0,765 

0.735 

0,708 

0,684 

0,GG 1 

0,64 1 

0.G23 

O,GOG . 
0,590 

0.57 5 

0,501 

0,549 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

N 

(1)  

5 5 

60 

65 

70 
I 

7 5  

80 

85 

90 

95 

I00 

125 

150 

- 175 

200 

300 

400 

500 

GOO 

700 

800 

900 

1000 

I n t a r v a I  

05% 

( 2 )  

0,388 

0381  

0,374 

0,367 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

0.3 12 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

I n t e r v a l  

0 5 %  
( 2 )  

0.2GG 

0,254 

0,244 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

0,138 

0,113 

0,038 

0.003 

0,000 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

K a p a r u y a a n  

W X  
(3) 

0.43G 

0,487 

0,478 
I 

0,470 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

0,430 

0,424 . 

0,418 

0,413 

0,408 

0,403 

C,39G 

0,393 

0.3U'J 

0,384 

0 8 0  

0,276 

0372 

0,368 

0,364 

OJG1 

Kapercayaan 

W% 
(3) 

0.34 5 

0,330 

0,3'17 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

0,263 

9.256 

0,230 

0,210 

0,194 

0,181 

0,148 

C,128 

0,115 .'+- 0,105 

0,997 

0.09 1 

0,088 

0.08 1 



O A F T A R  X l i ; ( \  I )  

N l C A I  K n l T l S  L  U N T U K  UJI L I L L I E F O R S  

S ~ m k r :  Conmer. W.J., P rac t~ca l  N o n p r r a m c t r i c  Statistics. John Wiley & Sonr, Inc..  

1373. 



Lampiran 15 

HARGA KRITIK CHI KUADRAT 

Sumber : Conover, W. J, Practical Nonparametric Statistics, John Wiley & Sons, 

lnc, 1973. 

d.b 

1 
2 
3 
4 
S 

G 
7 
8 
9 ' 

1 0  

11 
12 
1 3  

I 4 .  
IS 

16. 
17: 
1 8  
1 9  
20 

2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5  

2 6 
27 
.28. 
2 9 
30 

4 0: 

m, 
GO: 

70.  

8 0  

6-3 

100  

d.b 

- 

lntorvnl K e p e r c o y a ~ n  

80% 

6 - 6 3  
9-2 1 

1 1 2  
13.3 
15.1 

16.8 
1n.s 
20.1 
21.7 
23.2 

2 4 . 7  
, 26.2 

27.7 
29.1 

' 30.6' 

32.0 
33.4 
34.8 
36.2 
37.6 

05% 

3-84 
5.90 
7,U 1 
9.49 
11.1 

12.6 
14-1 
15.5 
16.0 
10,3 

19,7 
21.3 
22.4 
23.7 
25.0 

26.3 
27.6 
21.9 
30.1 
31.4 

WX 

2.7 1 
4.6 1 
0.25 
7-78  
9.2 4 

10.G 
12.0 
13,4 
14.7 
1 G.0 

17,3 
18.5 
19.0 
21,l 
22.3 

23.5 
24.0 
26.0 
27.1 
20.4 

38.9 1 32.7 29.6 
30.8 
32.0 
33.2 
34.4 

35.6 
36.7 
37.9 
39.1 
40.3 

51.8 

GJ.2 

74.4 

05 , s  

06.6 

107,6 

1 18 , s  

10% 

4 0 2  
41,6 
43.0 
44.3 

45.6 
47,O 

. ' 48.3 
49.6 
'A .O 
. . 

53.7 

8U.4 

80.4 

100.4 

112.3 

124.1 

135.8 

1% . 

7 5k 

1.32 
2.7 7 
4.1 1 
5.39 
6.63 

7-84 
0.04 

10.2 
11.4 
12.5 

13.7 
14.8 
16.0 
17,l  
18.2 

19.4 
20.5 
21.7 
22.7 
23.8 

33 .9 
35.2 
35.4 
37.7 

3.9 
40.1 
41.,3 
42.6 
4 3.11 

55.8 

G7.5 

79.1 

Q0.S 

101,9 

11 3.1 

124.3 

5% 

2 4.9 
- '26.0 

27.1 
2 8 2  
2 9 2  

30.4 
31.5 
32.6 
33.7 
34.0 

45.6 

5 6 2  

67 .O 

77.6 

88.1 

983 

106.4 

2 5 %  

Taraf 

50% 

0.455 
1 3 0  
2 2  7 
3.36 
4 .35 

5.3 5 
6.35 

7.34 
0 2 4  
Q.34 

103 
1 1 2  
12 2 
1 3 2  
1 4 2  

15.3 
16.3 
17  J 
18.3 
19.3 

25% 

0,102 
0.575 
1 2 1  
1 9 2  
2.67 

3.4 5 .  
4.25 
5.07 
5.90 
6.7 4 

7.58 
8,44 
9.30 
10.2 

. 11.0 

11.9 
12.8 ' 

13.7 
14.6' 
15.5 

20.3 
2 1.3 
22.3 
2 3 2  
24.3 

25.3 
2 6.3 
27.3 
28.3 
2 9 , 3  

39.9 

492 

S9,3 . 

a.3 
7 9 2  

-2 
99.3 

50% 

Signif ibnsi 

1% 

OPOQ2 
0.020 1 
0.115 
0 3 9 7  
0,554 

0.8 7 2 
1.2 4 

1.65 
2,oo 
2.56 

3.05 
3.57 
4.1 1 
4.66 
5.23 

5.8 1 
6.4 1 
7.01 

-'7.63 
8.2 6 

1 6 2  
17.2 
18.1 
1 Q,O 
1 9 9  

20.8 
21.7 
22.7 
23.6 

. 24.5 

33.7 

42.9 

52.3 
6 1.7 

71.1 

80.6 

90.1 

7 5 %  

IMC 

0.0158 
0 2 1 1  
0,584 
1.06 
1.61 

2 2 0  
, 2.83 

3,4Q 
4.1 7 
4.87 

5.58 
6.30 
7-04  
7.7 9 
8.55 

9 3  1 
10,l 
1 0 9  
11.7 
1 2 4  

8.90 
9.54 

10.2 
1 0 9  
11.5 

12.1 
1 2 9  
13.6 
14.3 
15.0 

22.2 

26.7 
, . .  

37.5 

45.4 

53.5 

61.8 

70 , l  

1009C 

5% 

O p x S  
0.103 
0 2 5 2  
0.7 11 
1.1 5 

1.64 
2.17 
2.7 3 
3.33 
3.94 

4.57 
5.23 
5.89 
6.57 
7.26 

7.98 
8.67 
9 3 6  

10.1 
10.9 

13.2 
14,O 
14,8 
15.7 
16 , s  

17 J 
18.1 
18,9 
19.8 
20.6 

. 29.1 

37.7 

4 6;s' 

55.3 

64.3 

73.3 

82.4 

90% 

. 

11.6 
12.3 
13.1 
13.8 . 

14.6 
. , <. 

15.4 
16.2 
16.9 
17.7 
18.5 

26.5 

34.2 
. . 

43.2 

51.7 

60.4 

a.1 

77.9 

95% 

I 



L 

Appendix F Crilical Valucs or [he F Dislribulion Alpha = 0.05 

Dcgrces 01 Freedom for Numeralor 

7 2 3 4 5 G 7 0 3 @ 1 0  1 5  20 25 30 40 50 

161.4 199.5 215.8 224.8 230.0 233.8 236.5 238.6 240.1 242.1 245.2 248.4 248.9 250.5 250.8 252.6 
18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.43 19.44 19.46 9 . 7  19.48 19.44 
10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.70 8.66 8.63 8.62 S.59 8.5S 
7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 -6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.70 
6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.62 4.56 4.52 4.50 4.16 4.44 

5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 3.94 3.87 3.83 3.81 3.77 3.75 
5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.51 3.44 3.40 3.38 3.34 3.32 
5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 ' 3.44 3.39 3.35 3.22 3.15 3.11 3.0s 3.04 3.02 
5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3 . 2 9 , ' 3 . 2 3  3.18 3.14 3.01 2.94 2.89 2.86 2.83 2.80 
4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.85 2.77 2.73 2.70 2.66 2.64 
4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.72 2.65 2.60 2.57 2.53 2.51 
4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.62 2.54 2.50 2.47 2.13 2.40 
4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 1.67 2.53 2.46 2.41 2.38 2.31 2.31 
4.60 3.74 3.34 3.11 2.9.6 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.46 2.39 2.34 2.31 2.27 2.24 
4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.40 2.33 2.28 2.25 2.20 2118 
4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.35 2.28 2.23 2.19 2.15 2.12 
4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.31 2.23 2.18 2.15 2.10 2.08 
4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.27 2.19 2.14 2.11 2.06 2.04 
4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 2.00 
4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.20 2.12 2.07 2.04 1.99 1.97 
4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.15 2.07 2.02 1.98 1.94 1.91 
4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.11 2.03 1.97 1.94 1.89 1.86 
4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.07 1.99 1.94 1.90 1.85 1.R2 
4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.23 2.24 2.19 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.79 
4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.01 1.93 1.88 1.84 1.79 1.76 
4.08 3.23. 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 1.92 1.84 1.78 1.74 1.69 1.G6 
4.03 3.18 2.79 2.56 2.40 2.29 2.20 2.13 2.07 2.03 1.87 1.78 1.73 1.69 1.63 1.60 
4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.84 1.75 1.69 1.65 1.59 1.50 
3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.75 1.66 1.60 1.55 1.50 1.46 
3.89 3.04 2.65 2.42 2.26 2.14 2.06 1.98 1.93 1.88 1.72 1.62 1.56 1.52 1.46 1.41 
3.86 3.01 2.62 2.39 2.23 2.12 2.03 1.96 1.90 1.S5 1.69 1.59 1.53 1.48 1.42 1.38 
3.85 3.01 2.61 2.38 2.22 2.11 2.02 1.95 1.89 .1 .84  1.68 1.58 1.52 1.47 1.11 1.36 

Sumber : The entries in this table were computed by the author. - - ~ 

- ~ 

- 
~ - 

_ _ -  - - -- - - - ~  - 



Larger 
portion 

0.5000 
0.5040 
0.5oso 
0.5120 
0.5160 
0.5199 
0.5239 
0.5279 
0.5319 
0.5359 
0.5398 
0.5438 
0.547s 
0.5517 
0.5557 
0.5596 
0.5636 
0.5675 
0.5714 
0.5753 
0.5793 
0.5832 
0.5871. 
0.5910 
0.5948 
0.5957 
0.6026 
0.6063 
0.6103 
0.6141 
0.6179 
0.621 7 
0.6255 
0.6293 
0.6331 
0.6368 
0.6406 
0.6443 
0.6480 
0.6517 
0.6554 
0.6591 
0.6618 
0.6664 
0.6700 

Larger 
portion 

Appendix z The 

Snlaller 
portion Y 

0.5000 0.3989 
0.4960 0.3989 
0.4920 0.3989 
0.4880 0.3988 
0.4840 0.3986 
0.4S01 0.3953 
0.4761 0.3982 
0.4721 0.3980 
0.4681 0.3977 
0.4641 0.3973 
0.4602 0.3970 
0.4562 0.3965 
0.4522 0.3961 
0.4483 0.3956 
0.4443 0.3951 
0.6103 0.3945 
0.4364 0.3939 
0.4325 0.3932 
0.4286 0.3925 
0.4247 0.3918 
0.4207 0.3910 
0.4168 0.3902 
0.4119 0.3894 
0.4090 0.3885 
0.4052 0.3876 
0.4013 0.3867 
0.3974 0.3857 
0.3936 0.3847 
0.3897 0.3836 
0.3859 0.3825 
0.3821 0.3814 
0.3783 0.3802 
0.3745 0.3790 
0.3707 0.3775 
0.3669 0.3765 
0.3632 0.3752 
0.3594 0.3739 
0.3557 0.3725 
0.3520 0.3712 
0.3483 0.3697 
0.3446 0.3683 
0.3409 0.3668 
0.3372 0.3653 
0.3336 0.3637 
0.3300 0.3621 

Smaller 
portion 

No:rnal Distribution ( I )  

hiean t o  
I z 

0.45 0.1736 
0.46 0.1772 
0.47 0.1SOS 
0.48 0.1841 
0.49 0.1879 
0.50 0.1915 
0.51 0.1950 
0.52 0.1985 
0.53 0.2019 
0.51 0.2054 
0.55 0.2058 
0.56 0.2123 
0.57 0.2157 
0.58 0.2190 
0.59 0.2224 
0.60 0.2257 
0.61 0.2291 
0.62 0.2324 
0.63 0.2357 
0.64 0.2389 
0.65 0.2422 
0.66 0.2454 
0.67 0.2456 
0.68 0.2517 
0.69 0.2549 
0.70 0.2580 
0.71 0.2611 
0.72 0.2642 
0.73 0.2673 
0.74 0.2704 
0.75 0.2734 
0.76 0.2764 
0.77 0.2793 
0.78 0.28113 
0.79 0.2852 
0.80 0.2881 
0.81 0.2910 
0.82 0.2939 
0.53 0.2967 
0.81 0.2995 
0.85 0.3023 
0.SO 0.3051 
0.S: 0.3073 
0 S \  0.3106 
0 3%' 0.3133 



Laryer 
portion 

Snialler 
portion 

Ldrger 

portion 

0.9115 
0.9131 
0.9117 
0.9162 
0.9177 
0.9192 
0.9207 
0.9222 
0.9236 
0.9251 
0.9255 
0.9279 
0.9292 
0.9306 
0.9319 
0.9332 
0.9315 
0.9357 
0.9370 
0.93S2 
0.9394 
0.9406 
0.91 1 S 
0.9129 
0.9341 
0.9152 
0.9163 
0.9471 
0.9181 
0.9495 
0.9505 
0.9515 
0.9525 
0.9535 
O.Yj45 
0.9551 
0.9564 
0.9573 
0.95s; 
0.9591 
0.9599 
0.9608 
0.9616 
0.9625 
0.9633 

Smaller 
portion 



Larger Sn~al ler  
portion portion 

Ldrger Srndllrr 
podion portion 

~ p p e f l d ~ x  z (conr.) 

-;--i";- 
0.0790 
0.0775 
0.0761 
0.0748 
0.0734 
0.0721 
0.0707 
0.0694 
0.0681 
0.0669 
0.0656 
0.0644 
0.0632 
0.0620 
0.0603 
0.0596 
0.0584 
0.0573 
0.0562 
0.0551 
0.0540 
0.0529 
0.0519 
0.0508 
0.0498 
0.0188 

2.25 0.4S78 
2.26 0.4SS1 
2.27 0.4SS-1 
2.26 0 .487  
2.29 0.4S90 
2.30 0.4393 
2.31 0.4896 
2.32 0.4S98 
2.33 0.4901 
2.34 0 . 4 W  
2.35 0.4906 
2.36 0.4909 
2.37 0.4911 
2.38 0.4913 
2.39 0.4916 
2.40 0.4918 
2.41 0.4920 
2.42 0.4922 
2.43 0.4925 
2.44 0.4927 
2.45 0.4929 
2.45 0.4931 
2.47 0.4932 
2.48 0.4934 
2.49 0.4935 
2.50 0.4938 

0.0178 1 2.51 0.4940 
0.0168 2.52 0.4941 
0.0459 1 2.53 0.4943 
0.0449 
0.0440 
0.0431 
0.0422 
0.0113 
0.04% 
0.0396 
6.0387 
0.0379 
0.0371 
0.0363 
0.0355 
0.0347 
0.0339 
0.0332 
0.0325 

2.54 0.4945 
2.55 0.4945 
2.56 0.4945 
2.57 0.4949 
2.58 6.4951 
2.59 0.4952 
2.60 C.4953 
2.61 0.4955 
2.62 0.4956 
2.63 0.4957 
2.64 0.4959 
2.65 0.4960 
2.66 0.4961 
2.67 0.4962 
2.68 0.4963 
2.69 0.4964 



Appendix z (Conl.) 

h t e m  (O Larger Sn~aller 

z z portion portion v 

2.70 0.4965 0.9965 0.0035 0.0101 
2.71 0.4966 0.9966 6.0031 0.0101 
2.72 0.4967 0.9967 O.GO33 0.0399 
2.73 0.4965 0.9968 0.0032 0.0096 
2.74 0.4969 0.9969 0.0031 0.0093 
2.75 0.4970 0.9970 0.0030 0.01391 
2.76 0.4971 0.9971 0.0029 0.00S8 
2.77 0.4972 0.9972 0.0025 0.0066 
2.78 0.4973 0.9973 0.0027 0.00S4 
2.79 0.4974 0.9974 0.0026 0.00S1 
2.80 0.4974 0.9974 0.0026 0.0079 
2.81 0.4975 0.9975 0.0025 0.0077 
2.82 0.4976 0.9976 0.0021 0.0075 
2.85 0.4977 0.9977 0.0023 0.0073 
2.84 0.4977 0.9977 0.0023 0.0071 
2.85 0.4975 0.9978 0.0022 0.0069 
2.86 0.4979 0.9979 0.0021 0.0067 
2.87 0.4970 0.9979 0.0021 0.0965 
2.8s 0.4980 0.9980 0.0020 0.0063 
2.89 0.4991 0.9931 0.0019 0.0061 

Mean l o  Larger Smaller 
z z portion portion y 

2.90 0.49SI 0.9YS1 0.0019 0 .~00o  
2.91 0.49S2 0.9982 . 0.0015 0 . 0 0 j , ~  
2.92 0.49SL 0.9982 ' 0.001s 0.0056 
2.93 0.49S3 0.9983 0.0017 0.005,' 
2.94 0.1984 0.99SJ 0.0016 0.0053 
2.95 0.4354 0.9934 0.0016 0.005! 
2.96 O.JYS5 0.9955 0.0015 0.00511 
2.97 0.49S5 0.YYSS 0.0015 0.004s 
2.98 0.49S6 0.9956 0.0014 0.0041 
2.99 0.4986 0.9986 0.0014 0.0046 
3.00 0.1YS7 0.9937 0.0013 0.00-1-t 

. . .  ... . . .  0 . .  . . .  
3.25 0.4994 0.9994 0.0006 0.0020 

... . . .  . . .  . . .  ... 
3.50 0.493s 0.9998 0.0002 0.0009 

. . .  . . .  . . .  . . .  . . .  
3.75 0.4099 0.9939 0.0001 0.000: 

. . .  . . .  ... . . .  . . .  
1.00 0.5000 1.0000 0.0000 0.0001 

Sourcc: Thc cn~ricj in this [able \\ere C O I I I ~ U ~ L ' ~  by I ~ C  au111or. 



DEPARTEMEX PENDIDIKAS N A S I O S A L  R I  
Ullr'IVEKSITXS NEGERI PADXNG 

4 L 4 1 %  T I  4 1 %  P i v  '4 t~ t i  f 
J& bJ Dr. &aka h ~ r n  C T P  .-I+ T a w  Ruhuz 25L;i Tee. (0751) 51421; 

N ~ m r  :77,S!J31.1.j!PCi!l~iOl 
- - Lamp. . 

Hal. : Izin Penzlitian 

Kepada Yth. Sdr. Kepda  Dillas Pendidikan 
Kota P d a n g  
P.4DASS 

Dengan hormat, 
Bersama ini kami sampaikan keparla Swdara Lahwa Staf Pzngaiar karni &an 
melal;smd<an penzlif m darn lingL11ngzii Din= Pscdidi km Kota P a d a ~ g  

Untuk itu karni mohon kcsed im Smdwa nlr;~gizinkan dm mernb2rikatl surd izin bas; 
stdpengajar kami ; 

N a m a  : Dra. A s n i  B~:rhan, 31.Pd. !II:tuaFen?li:i) 
N I P  : 130365651 
Jurusaa : Kimia 

untuk melaksanakan penenelitim dengar judul, Iczkwi d m  wZ1,-tu seb%aitlu berikgt : 

Demikimlah kanli sampaikan, atas baltuill~ dan kzrjasmna vatlg Saudxa bzrikan, tal-l?biD 
dahutu kami sampaikan terima kasih. 



w PEMERINTAM KOT'A BADANG 

DINAS PENDIDIICAN 
Jalan Tan Malaka No. Telp. (0751) 21 554 - 21 825 Fax. (0751) 21 554 

I P A D A N G  
Kode Pos : 25121 

IZIN PENELITIAN 

I Kcpala Dirlas Pendiiiikatl Ibta Pa&@ Inrdaawkatl swat Deb PAalta~ biata~lirtika dat, hr 
Pengetahuan Alan Universitas Negeri Pajang Nomor. 725/J41.1.5/PG/2002 tanmzal 15 Mei 2007. 
pcr;Lhal izi 
penelitian 

it mc& 
tersebut 

-- ----- - 
;makm pnclitiaii pada prinsipiya drrpat rncrnbcrikan izin untuk rnctakm 
kepada : 

- - 
fiama : Dra. Asmi Burhan, M.Pd (Ketua Peneliti) 
NIP : 130365651 
Jurusa~ Iiinua 
~udul : Kcpcdulian Cnm Kimia T d a d s p  Pmfminya Scheai Pcnspnhang Kurikulurr 

Di ShCT Negeri Kota Padang 
Lokasi : SMU Negeri se - Kota Yadang 
lT73ktu : 20 hlei s.d 20 2C02 

1. Selama kegiatan berhgsung tidal; me-ggu proses belqjar mengqjar. 
2. Setelah selesai melaksanakan pengumpulan data penelitian agar memberikan laporannya satu 

ra~iglcap ke Dinas Pendic3im-t Kob Pahag Up. St?bdin Permcmmn Pertelit;,a dan 
Pengemhangan PenCidikan 

3. Keghtan dlmaksud Wsanaka?. di Iuar jam k la ja r  skwa 

, . . . 
' i '---.'l' DR. hmTOL&Y, M.pd # 
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