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ABSTRAK 

STUDI KEPEMIMPINAN GURU DALAM PEMBELAJARAN ILMU 
PEN GET AHUAN ALAM ( IP A) Dl SMA NEGERI 01 MUKOMUKO 

Syafriyani 
Syafriyani .mko2@gmail.com 

.Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepemimpinan guru 
sebagai, fasilitator, motivator, pemicu belajar dan sebagali inspirator dalam 
pembelajaran JPA di SMA Negeri 01 Mukomuko. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi 
data, sajian data dan kesimpulan/veri:fikasi. Hasil penelitian ini terdapat empat hal 
yaitu guru sebagai, fasilitator, motivator, pemicu belajar dan inspirator. 
kepemimpi_nan guru sebagai fasilitators dalam pembelajaran IP A di SMA Negeri 01 
Mukomuko adalah: a) menyia.pkan perangkat pembelajaran JPA, b) pembelajaran 
mengacu pada kurikulum, c) mengua:sai materi ajar 1P A, d) mampu menggunakan 
alat peraga dan media pembelajaran IP A, e) menciptakan inte:raksi pembelajaran lP A 
yang mudah dipahami siswa, t) mampu mengelola kelas dengan baik dan 
menyenangkan, g) mampu memberikan umpan baJik yang positif terhadap respon 
siswa. Kepemimpinao guru sebagai motivator dalam pembelajaran 1P A di SMA 
Negeri 01 Mukomuko adalah a) memperjelas tujuan pembelajaran IPA yang ingin 
dicapai, b) membangkitkan minat siswa dalam pe mbelajaran IP A, c) menciptakan 
suasana yang menyenangkan dalam belajar, d) memberi pujian yang 'Najar terhadap 
setiap keberhasilan siswa, e) menciptakan persaingan dan kerja sama dalam 
pelaksanaan pembelajaran. Kepemimpinan guru sebagai pemicu belajar dalam 
pembelajaran JPA di SMA Negeri 01 mukomuko adalah a) meningkatkan wawasan 
siswa> b) memberikan kesempatan siswa untuk dapat bcrekspJorasi dalam 
pembelajaran IP A, c) memberikan materi yang menghubungkan dengan kejadian 
sehari-hari dalam pernbelajaran IP~ d) membuat wadah peminatan, e) 
mengembangkan ekstrab.\1rikuler. Kepemimpinan guru sebagai inspirator dalam 
pembelajaran IPA di SMA Negeri 01 Mukomuko adalah a) mampu menarik dan 
mendorong minat siswa dengan tenang sehingga menyukai pelaj aran IP A , b) 
mengakumulsi potensi dalam diri siswa untuk meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitasnya dalam pembelajaran lP A, c) melakukan perubahan menuj\IJ arah 
pencapaian cit-cita hidup baikjangka pendek maupunjangka panjang. d) memberikan 
inspirasi I petunjuk yang baik bagi kemajuan siswa. 

Kata kunci: kepemimpinan guru, pembelajaran JPA 

li 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penetitian 

SMA Negeri 01 Mukomuko merupakan SMA tertua eli Mukomuko yang 

terletak di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko Bengkulu. SMAN 01 

Mukomuko yang terletak clipusat kota menjadikan sekolah ini menjadi idaman 

oleh orang tua dan siswa-siswa untuk belajar di Sekolah ini. SMAN 01 yang 

berdiri sejak tahun 1985. Luas area kampus sekolah adalah 30.000 meter persegi. 

Status kepemilikan tanah adalah milik Pemerintah daerah kabupaten Mukomuko. 

Sejak tahun 2014, SMA N 01 Mukomuko dipimpin oleh Bapak Agus Mustopa, 

S.Pd. M,TPd. Dengan empat orang wakil kepala sekolah yang terdiri dari wakil 

kurikulum, Bapak Zuardi, S.Pd, wakil kesiswaan Bapak Ampera, S.E, wakil 

sarana prasarana Bapak. Nasution, S.Pd, dan wakil hubungan masyarak.at Bapak 

Jasni Bahri, S, Pd. Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kepenclidikan (PI'K) 

sebanyak. 55 orang, dengan 45 Orang tenaga pendidik (guru) dan 10 orang 

Tenaga kependidikan (tenaga tata usaha). JumJah ruang belajar yang digunakan 

untuk proses belajar mengajar saat ini adalah 22 rombongan belajar. Dengan 

jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 55 orang, 45 orang guru dan 10 orang 

tenaga tata usaha Jumlah ruang belajar pada tahun 2015/2016 adalah 22 

Rombongan Belajar (Rombel). Tabel berikut memuat data siswa yang masih 

tercatat aktifbelajar di SMA Negeri 01 Mukumuko. 

43 
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Tabel4.1 

Keadaan siswa SMA Negeri 01 Mukomuko (per Maret 2016) 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X 112 148 260 

2 XI 70 178 248 

3 xn 75 147 222 

Jumlah 258 473 731 

Sumber: Laporan bulanan SMAN 01 Mukomuko akhir Maret 2016 

SMA Negeri 0 I Mukomuko, juga di fasilitasi dengan saran a 

prasarana fisik yang meliputi adanya ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 

wakil-wakil kepala sekolah, ruang kelas, ruang laboratorium kimia dan biologi, 

ruang laboratorium multimedia, ruang BK, dan ruang OSIS, serta ruang UKS, 

Mushola, serta adanya kantin sekolah dan beberapa fasilitas yang lain 

mendukung penyelengaraan kegiatan belajar mengajar. Adapun visi dan misi 

serta tujuan dari sekolah adalah: 

a Visi SMA Negeri 01 Mukomuko 

" Unggul berprestasi berlandaskan 1MT AQ berwawasan lingkungan menuju 

globalisasi". 

b. Misi sekolah SMA N 01 Mukomuko adalah: 

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif,kreatif dan inovativ 

2. Menumbuhkan pendidikan karakter 
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3. Mengoptimalkan sarana prasarana sekolah 

4. Mengembangkan kultur budaya sekolah yang religius dan berwawasan 

lingkungan 

5. Mengembangkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan secara 

optimal 

c. Tujuan Sekolah adalah: 

1. Menghasilkan lulusan yang kornpetitif 

2. Terpenuhi sarana pasarana sekolah 

3. Terpenuhi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan asri 

4. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

5. Terpenuhi pelayanan prima terhadap siswa dan masyarakat 

Dengan visi dan rnisi. Jumlah tenaga guru sebanyak 45 orang, 

8 orang di tenaga kependidikan, dengan jumlah guru lP A sebanyak 7 orang 

dengan guru kimia sebanyak 2 orang, guru Fisika 2 orang, guru Biologi 

sebanyak 3 orang . 
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Tabel 4 .2 

DataResponden g uru IPA SMA Negeri 01 Mukomuko 

No Nama Jenis 
Tingkat Lama 

lnisial Kelamin Usia Pendidi Menga Jadwal wawancara 
kan Jar 

1 
YD Laki-laki 36 tahun S2 15 tahun Kamis, 3 lmaret 2016 

2 
MA Perempuan 39tahun Sl 16 tahun Jumat, 1 April2016 

3 
NH Perempuan 48 tahun Sl 29 tahun Jumaat, 1 Apri1 2016 

4 
NY Perempuan 33 tahun Sl 6 tahun Sabtu, 2 April2016 

5 
LD Perempuan 30 tahun S2 6 tahun Sabtu, 2 April 2016 

6 
KE Perempuan 35 tahtm Sl 10 tahun Sabtu, 2 April 2016 

7 EM Perempuan 33 tahun SI 6 tahun Senin, 4 April 2016 

B. Basil 

N 
0 

l. 

1. Kepemimpinan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran IPA 

Tabe14.3 . 
Kepemimpinan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 1P A di SMA 

Negeri 01 Mukomuko 

J a waban in forman 

Aspek 
Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 
YD MA NH NY LD KE EM 

Cara Menyia Menye Memf M enye Memfa Mem Memper 
memf pkan dia kan asili dikan silitasi berikan siapkan 
asili sum ber sum ber tasi sumber sumber sumber sumber 
tasi bela j ar, bela sum bel ajar, belajar, belajar, lbelajar, 
SISWa mem Jar, her mem mem mem !mem 
dalam buat mem bela buat buat buat lbuat 
bela media buat Jar, media media media fn1edia 
jar pem media mem pembe bel ajar pembe tpembela 

Ket 
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Jawaban informan 

N Aspek Ket 
0 Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 

YD MA NH NY LD KE EM 

belaja pem buat lajaran, RPP. lajaran, aran, 
ran, belaja media meny1a menyta menyiap 
meny1a ran , pem pkan pkan kan 
pkan menyta belaja RPP. RPP. RPP. 
RPP. pkan ran, 

RPP. meny1 
apkan 
RPP. 

2. Penge Dibuat Dikem Dike RPP di Dikem Dikem Dikem 
mban melalui bang mban buat bang bang bang 
gan MGMP kan kan sendiri kan kan kan 
RPP dari sila dari dan di dari dari dari 

bus sila kern silabus si labus silabus 
yang bus bang yang yang 
sudah yang kan sudah sudah 
ada sudah dari ada ada 

ada silabus 
yang 
sudah 
ada 

3 Proses DiJaku MeJak Diusa Disesu Dilaksa Sesuai Sebagi 
pem kan sanakan hakan aikan nakan acuan an 
belaja secara kegia men dengan sesuru kegia besar 
ran sistema tan atau dekati proses skena tan sudah 

ti s urutan kese pembe no pembe disesu 
pembe sua. an lajaran pembe lajaran aikan 
lajaran de lajaran dengan 

ngan RPP 
RPP 

4. Me to Bervari Bervari Berva Berm a diskusi, Berma seperti 
de dan as1, as1: n as1, cam- cerama cam- diskusi, 
media seperti diskusi, sepe mac am h, mac am cera 
pem diskusi, cera rti seperti, Tanya seperti mah, 
belaja cera mah, disku diskusi, jawab,p diskusi, Tanya 
ran mah, Tanya si, cera raktek cera jawab, 

Tanya jawab, cera mah, di mah, praktek 
jawab, praktek mah, Tanya I abo rat Tanya di 
praktek di Tanya jawab, on urn jawab,p laborat 
di Jabora jawab, praktek raktek orium 
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J awaban infonnan 

N Aspek Ket 
0 Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 

YD MA NH NY LD KE EM 

labora torium prak di di 
tori urn. tek di labora I abo rat 

labor tori urn orium 
5. Penge Dise Sesuai Sesuai Berusa Dikemb Berusa Sesui 

mban suaikan materi materi ha angkan ha kurikul 
gan dengan dan yang menge dengan menge urn 
bah an kurikul disesuia akan mbang kuriku mbang yang 

aJar urn kn diajar kan I urn kan berlaku 
yang dengan kan sesuru yang dengan 
berlaku kurikul kuriku berlaku kuriku 

urn tum I urn 
yang yang 
berlaku berlaku 

6. Men M enge M emva Meng Menu Menga Memva M emva 
cipta lola riasikan aktif kar jak riasikan nasi 
kan kelas, temp at kan 

.. 
siswa letak kan pOSlSI 

duduk temp at /posisi 
.. 

suasa menc1p SlSWa supaya pOSISl 
na takan SlSWa bela duduk tidak temp at SlSWa 
bela suasana Jar di siswa mono duduk supaya 

Jar yang lingku ton SJSWa tidak 
kondu ngan dalam mono 
sif beJajar ton 

dalarn 
bel ajar 

7. Jnte Mem M encip Kura M em Mem Mencip Tergan 
raksi beri takan ngnya buat beri takan tung 
deng umpan interak waktu focus urn pan interak waktu, 
an batik s1 yang mem SlSWa batik Sl jika 
stswa yang baik buat dalam yang pembe cukup 

positif dengan SlSWa belajar positif lajaran hanya 
terha SlSWa kura terha yang menya 
dap ng dap mudah mpru 

respon merna respon dip aha kan 
SISwa hami SISwa ffil materi 

in for SJswa saJa 
masi 
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Kepemimpinan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran IPA, 

banyak hal yang dila.kukannya sebagaimana di tuangkan dalam basil 

wawacara dengan guru Yd seperti di bawah ini: 

"Cara guro dalam memfasilitasi pada kegiatan pembelajaran yaitu 
dengan memberikan kemudahan kepada siswa, dengan menyediakan 
sumber be/ajar, media be/ajar serta gunJ sebelum mengajar 
menyiapkan RPP, RPP di susun untuk setiap satu 
semesterlpersemester, silabus dan RPP dibuat me/alui MGMP, untuk 
RPP disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau karakter siswa 
karena RPP meropakan Rencana Pengajaran Pembelajaran yang 
yang dilakukan secara sistematis yang meliputi; kegiatan awal, 
kegiatan inti dan kegiatan akhir dalam pembelajaran guro 
menggzmakan metode dan media yang digunakan bervariasi dalam 
mengajar dan selalu menyesuaikan materi pelajaran dengan 
mengembangkan bahan ajar dengan buku-buku yang ada di kurikulum 
yang berlaku. guro mengajar berpedoman dengan buku dan sesuai 
dengan materi pelajaran guro harus menguasai materi pelajaran, 
guro juga menunjukan sikap tanggap dalam mengelola kelas dengan 
membuat /etak tempat duduk yang bervariasi sehingga siSlva belajar 
menjadi senang, sehingga tercipta suasana yang kondusif supaya saat 
be/ajar tercipta interaksi pembelajaran yang mudah dipahami siswa. 
Guru juga dapat memberi umpan balik yang positif terhadap respon 
siswa dalam be/ajar " 

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan guru MA, terungkap bahwa: 

"Cara guru dalam memfasiliasi kegiatan be/ajar yaitu berusaha 
memberikan kemudahan kepada siswa dalam be/ajar, menyediakan 
sumber belajar, media belajar, serta guro sebelum mengajar haros 
mempersiapkan RPP, RPP tersebut dibuat, setiap satu 
semester/persemester yang dituronkan dari silabus yang sudah ada 
dikembangkan, RPP di sesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah di 
tentukan sudah, karena RPP yang digunakan sebagai acuan dan 
proses pembelajaran di kelas. RPP bisa dijadikan pedoman bagi guru 
dalam melaksanakan kegiatan atau unllan pembelajaran di kelas baik 
pda pembukaan, kegiatan inti serta kegiatan akhir atau penutup . 
dengan metode yang bervariasi ada ceramah, diskusi, presentasi, 
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tanya jawab, dan penugasan dan praktek di laboratorium. media yang 
digunakan power poin dengan alatnya dan alat peraga yang sesuai 
dengan materi.Ya, saya sudah mengembangkan bahan ajar sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku. Guru memvariasikan tempat duduk 
siswa, sehingga siswa tidak bosan, agar tercipta interaksi 
pembelajaran yang mudah dipahami siswa sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman tentang injom1asi yang disampaikan, serta dapat 
memberi umpan balik yang positif terhadap respon sin-va ". 

Sementara itu basil wawancara dengan guru Nh, terungkap bahwa: 

"Dalam memfasilitasi kegiatan be/ajar sin -va guru memberikan 
kemudahan kepada siswa dan menyediakan sumber be/ajar, media 
be/ajar dan sebelum mengajar guru membuat RPP yang dibuat 
persemester, serta di kembangembangkan dari silabus yang dibuat 
melalui MGMP adapun metode yang digunakan bervariasi seperti 
ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan dan praktek 
di laboratorium serta media yang digunakan: power poin dan a/at 
peraga, dan guru mengembangkan bahan ajar dan sesuai dengan 
materi yang ada dikurikulum. guru sering mengajak siswa be/ajar 
dialam atau tentang lingkungan sekitamya sehingga siswa tidak bosan 
be/ajar diruangan/kelas, guru kadang-kadang waktunya tidak cukup 
sehingga ada siswa yang tidak memahami apa yang disampaikan 
sehingga kurang tercipta interaksi yang baik dengan siswa ". 

Hal senadajuga diungkapkan oleh guru NY yang menyatakan bahwa: 

"Untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran guru berusaha memberi 
kemudahan kepada siswa dengan menyediakan sumber be/ajar, media 
be/ajar dan saya se/alu menyiapkan RPP dan silabus. Guru membuat 
RPP setiap satu semesterlpersemester saja kadang-kadang ada yang 
pertahun saja.RPP saya buat sendiri, dan dikembangkan melalui 
silabus yang sudah ada.Dalam proses pembelajaran, saya sudah 
sesuaikan dengan RPP yang telah ada, dan sesuai dengan /angkah
langkah dalam pelaksanaannya yang mengacu pada kegiatan awal 
atau pembukaan, kegialan inti dan penutup dalam pembelajaran 
metode yang digunakan bervariasi ada ceramah, saya juga sering 
melakukan diskusi dengan siswa-siswa, presentasi, tanya jawab, dan 
penugasan dan praktek di laboratorium. media yang digunakan power 
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poin dan a/at peraga sesuai dengan materi yang akan dipelajari.Ya, 
saya bem saha mengembangkan bahan ajar yang ada di laJrikulum 

yang berlaku.Kadang-kadang saya menukar posisi tempal duduk siswa 
supaya siswa tidak jenuh di tempat yang sama saja ya, saya berusaha 
membuat siswa focus dalam be/ajar sehingga mereka paham dengan 
apa yang sudah dipelajarinya, kadang-kadang, karena tergantung 

waktu yang tidak mencukupi, sehingga saya Iebih memilih 
menyampaikan materi saja ". 

Hasil wawancara yang berkaitan dengan kepemimpinan guru sebagai 
fasilitator dengan guru LD. terungkap bahwa: 

"Dalam memfasilitasi kegiatan be/ajar adalah dengan menyediakan 
sumber be/ajar, media be/ajar, serta menyiapkan RPP dan silabus 
yang saya buat RPP setiap satu semester/persemester saja kadang

kadang ada yang p ertahun saja. RPP saya buat sendiri, dan 
dikembang kan melalui silabus yang sudah ada dalam proses 
pembelajaran, saya sudah sesuaikan dengan RPP yang telah ada, dan 

sesuai dengan langkah-langkah dalam pelaksanaannya yang mengacu 
pada keg iatan awal atau pembukaan, kegiatan inti dan penutup dalam 

pembelajaran metode yang digunakan bervariasi ada ceramah, saya 
j uga sering melakukan diskusi dengan siswa-siswa, presentasi, tanya 
jawab, dan penugasan dan praktek di laboratorium, mediaedia yang 

digunakan power poin dan a/at peraga sesuai dengan materi yang 
akan dipe/ajari, gum berusaha mengembangkan bahan ajar yang 

ada di kurikulum yang berlaku, kadang-kadang saya menukar posisi 
Lempat duduk siswa supaya siswa tidak jenuh di tempat yang sama 

saja, gum berusaha membuat siswa focus dalam belajar sehingga 
mereka paham dengan apa yang sudah dipelajarinya kadang-kadang, 
karena tergantung waktu yang tidak mencukupi, sehingga guru lebih 
memilih menyampaikan materi saja ". 

Hal ini juga diungkapkan oleh guru KE menyatakan bahwa : 

"Cara saya dalam memfasilitasi adalah dengan memberikan 
kemudahan kepada siswa dalam be/ajar, menyediakan sumber belajar, 
media belajar, serta menyiapkan RPP dan silabus. RPP dibuat 
sendiri dan dikembangkan dari silabus yang sudah ada dan direvisi 

sesuai dengan kebutuhan!ya, hams sesuai dengan RPP karena RPP 
merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai 
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dari kegiatan awa/ (pembukaan), kegitan inti dan penutup. Semua 
haros di/akukan oleh guru supaya pembelajaran dapat terlaksana 
sesuai dengan yang diharapkan metode yang digunakan bervariasi 
ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan dan praktek di 
laboratorium. media yang digunakan berupa a/at-a/at peraga. Guru 
berusaha mengembangkan bahan ajar dengan kurikulum yang 
berlaku dengan cara mengaktijkan siswa dalam belajar dan merubah 
posisi /letak tempat duduk siswa sehingga siswa tidak monoton dalam 
be/ajar, supaya saat be/ajar tercipta interaksi pembelajaran yang 
mudah dipahami oleh siswa ". 

Wawancara berikutnya dengan guru EA1 , menytakan bahwa : 

"Dalam memfasilitasi kegiatan be/ajar siswa ada/ah dengan 
memberikan kemudahan kepada siswa dalam be/ajar, menyediakan 
sumber be/ajar, media be/ajar, serta menyiapkan RPP dan si/abus 
sebelum be/ajar serta RPP yang buat setiap di awa/ pembelajaran 
atau di awal semester. RPP dibuat sendiri dan dikembangkan dari 
silabus yang sudah ada, pada proses pembelajaran sebagian besar 
sudah disesuaikan dengan RPP, karena dengan RPP sebagai acuan 
yang digunakan da/am proses pembelajaran yang meliputi, 
pembukaan, kegiatn inti dan penutup.Saya menggzmakan metode yang 
bervariasi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 
Media yang digunakan praktikum di laboratorium dan menggzmakan 
a/at peraga.Ya, kadang-kadang seSI.Jai dengan bahan ajar dan buku
buku yang ada di kurikulum yang berlaku, dan sesuai dengan materi 
yang akan di ajarkan dengan memvariasikan letak tempat duduk siswa 
sehingga siswa tidak monoton dalam be/ajar dan siswa senang dalam 
be/ajar kadang-kadang, tergantung alokasi waktu yang telah ada jika 
tidak hanya memberikan materi saja ". 

Dari kutipan wawancara tersebut mengandung makna bahwa 

kepemimipinan guru sebagai fasil itator , adalah melakukan aktivitas-akti:fitas 

menyusun rencana pengajaran, menetapkan (metode pembelajaran bervariatif 

yang sesuai dengan tuntutan materi dan tujuan pembelajaran) menyiapkan 

buku-buku pembelajaran dari berbagai sumber baik yang disiapkan sendiri 
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atau disiapkan sekolah serta menyampaikan materi selalu berpedoman 

dengan buku atau kurilrulum yang berlaku. 

Guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran seyogyanya melakukan 

refleksifmtrospeksi atas apa yang sudah dilakukan di dalam proses belajar 

mengajar di kelas sambil berupaya memberikan perbaikan atau peningkatan. 

Untuk dapat tampil dengan penuh percaya diri, guru hendaklah melakukan 

perencanaan-perencanaan yang matang untuk pelaksanaan KBM yang 

diselenggarakannya termasuk evaluasinya. Ketika perencanaan ini Juga, 

seorang guru dapat membayangkan kira-kira metode apa atau gaya 

kepemimpinan bagaimana yang tepat diterapkan pada situasi dan kondisi 

kelasnya Bersikap ramah ketika mengajar di dalam kelas dapat menciptakan 

rasa aman di kalangan murid-murid. Jika murid merasa aman dan tenang, 

pembelajaran dapat dilaksanakan secara ringan, mudah dan menyenangkan. 

Dalam kondisi seperti ini sangat dimungkinkan sikap positif anak baik 

terbadap guru maupun pelajarannya dapat timbul. Sehingga siswa tidak 

menggangap bela jar IP A itu sulit, membosankan, sehingga mereka tidak 

konsentrasi dalam pembelajaran. Sebagai seorang pernimpin dalam 

pembelajaran diharapkan dapat mendorong anak untuk belajar lebih baik lagi. 

Di samping itu, guru pun dapat mengidentifikasi keadaan siswa ketika 

mengajar. Berikan contoh/teladan yang baik, bangunlab semangat anak untuk 

belajar, serta tanamkan pengaruh-pengaruh yang baik pada anak supaya 
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selanjutnya mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar 

pula 

Dan untuk membuat siswa semangat belajar guru juga menciptakan 

suasana kelas yang menyenangkan dengan memvariasikan posisi tempat 

duduknya, sehingga terciptanya suasana yang kondusif dan interaksi antara 

guru dengan siswa mudah dipahami siswa Guru juga dapat memberikan 

umpan balik yang positifterhadap respon s iswa dalam belajar. 

2. Kepemimpinan Guru Sebagai Motivator Dalam Pembelajaran 

Tabel4.4. 
Kepemimpinan guru sebagai motivator dalam pembelaj aran 1P A di SMA 

Negeri 01 Mukomuko 

Jawaban Informan 
Aspek ket 

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 
YD MA NH NY LD KE EM 

Guru Memb Mem Mem Mem Membe Penti Meng 
memo angkit peiJe beri beri rikan ngnya arab 
tivasi kan las pengara pengara contoh ilmu kan 
SISWa min at tujuan han han orang- untuk cita-

SlSWa peJaja penting penting orang mas a cita 
ran nya nya yang depan untuk 

belajar bel ajar telah mas a 
berhasil de pan 

nya 
Pem Hadiah Me me Tidak Mem Pernah Per Per 
berian berupa bri pemah berikan membe nah nah 
ha puJtan, hdiah hadiah rikan mem mem 
diah huku tidak dan hadiah beri beri 
dan man per huku dan kanha kan ha 
huku menyu nah, man huku diah diah 
man tub hu saat man dan dan 

bel ajar kum proses pad a huku huku 
kemba per bel ajar stswa man man 
li nah menga pad a 
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Jawaban Informan 
No Aspek ket 

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 
YD MA NH NY LD KE EM 

jar SISWa 
3. Cara Berupa Hanya Hadiah Hadiah Hadiah Mem Ha 

mem puJian mem diberi dikasih berupa beri diah 
beri dan beri kan saat puJlan, kanha beru 
ha hukum kan untuk akhi r huku diah pa 
diah an puJian SISWa semes man beru pujtan 
dan berupa untuk yang ter SISWa pa huku 
huku membe SISWa be rpres disuruh bend a man 
man rsihkan yang tasi kembali : alat- beru 

kelas berpre menger alat pa 
stasi jakan tulis tegu 

soal- ran 
soal . yang 

mem 
ban 
gun 

4. Pem Setiap selalu Setiap Setiap Setiap Setiap Setiap 
berian akhir setiap akhir akhir akhir akhir akhir 
lati pelaja akhir pelaja pelaja pelaja pelaja pelaja 
han ran pelaja ran ran ran ran ran 
/tug as ran 

5. Pem Reme Rem e Reme Remedi Reme Reme Reme 
berian dial dial dial al bagi dial dial dial 
Reme bagi dilaku bagi SISWa bagi bagi bagi 

dial siswa kan SJSWa yang SISWa SJSWa SlSWa 
dan yang pad a yang mendap yang yang yang 

penga mend a SJSwa mendap at nilai mendap mend men 
yaan pat yang at nilai di at nilai apat dapat 

nilai di men di bawah di nilai nilai 
bawah dapat bawah KKM, bawah di di 
KKM, nilai KKM, penga KKM, bawah bawah 
penga di penga yan: penga KKM, KKM, 
yan: bawah yan: menger yan: penga penga 
mengr KKM, menger jakan menger yan : yan: 

jakan penga jakan tugas j akan mengr meng 
soal - yan: tug as- soal jakan er 
soal me tugas Jatihan soal. jakan 
kemba nger soal 
li jakan lati 

soal- han 
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Jawaban Informan 
Aspek ket 

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 
YD MA NH NY LD KE EM 

soal 
kern 
bali 

Kepemimpinan guru sebagai motivator dalam pembelajaran IP A, 

banyak hal yang dilakukannya sebagaimana di tuangkan dalam hasil 

wawacara dengan guru Yd, seperti berikut ini: 

"Guru sebagai motivator, sebelum be/ajar selalu memberikan 
motivasinya kepada siswa dalam pembelajaran dan memberi 
wejangan-wejangan dengan memperjelas tujuan pembelajaran dan 
menyatakan tentang pentingnya be/ajar dan manfaatnya be/ajar dalam 
kehidupan sehari-hari untuk meraih cita-citanya. Guru juga 
menciptakan suasana yang menyenangkan dalam be/ajar sehingga 
siswa bersemangat dalam be/ajar. gunJ sebagai motivator juga dapat 
memberi hadiah saat ada yang berprestasi dan memberikan hukuman 
saat ada yang mencontek dalam be laja, guru juga memberi hadiah yang 
di berikan berupa pujian saat ada siswa yang berprestasi atau 
mendapat niai tertinggi, serta hukuman saat siswa bem1asalah dan 
lebih sering disuruh membersihkan kelas atau be/ajar kembali 
pelajaran tersebut. hal ini diharapka supaya siswa lebih semangat lagi 
be/ajar dan tidak membuat kesa/ahan-kesalahan lagi ". 

Hal tersebut juga di sampaikan oleh guru MAyang menyatakan bahwa: 

"Guru sebagai motiVator, sebelum be/ajar selalu memnDengan cara 

memperjelas tujuan pembelajaran dan menyatakan bahwa materi ini 
nanti bem1anjaat di dalam kehidupan sehari-hariMemberi hadiah tidak 

pemah, memberi hukuman pemah.hanya memberi pujian untuk siswa 
yang berprestasi dan menyumh dan be/ajar /cembali saat ada yang 

kurang seangat belajar,dan mengerjakan tugas-tugas.ya, setiap selesai 
be/ajar memberi soaVlatihan supaya saya mengetahui bahwa siswa 
sudah paham atau belum dengan materi yang di ajarkan, bagi siswa 
yang mendapatkan nilai di bawah KKM saya memberikan remedial, 
sedang untuk siswa yang mendapat nilai di atas KKM jarang dilakukan 
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pengayaan,yang sering di surnh mengerjakan tugas-tugas atau soal
soal". 

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan guru NH terungkap bahwa : 

"Gun1 sebagi motivator bernsaha membangkikan minat siswa dalam 
be/ajar pengarahan-pengarahan ten tang pentingnya be/ajar. Tidak 
pemah, hadiah bernpa pujian saya berikan saat ada siswa yang 
berpestasi atau mendapat niai tertinggi, serta hukznnan saat ada siswa 
yang bersalah dan mengerjakan tugas-tugas kedepannya.setiap selesai 
be/ajar saya sela/u memberi soal/latihan Ya, siswa yang mendapatkan 
nilai di bawah KKM saya akan memberikan remedial kepada siswa 
sementara , pengayaan, hanya saya surnh mengerjakan tugas-tugas 
a tau soal-soal dalam buku leks". 

Hal tersebut juga senada dengan yang diungkapkan o1eh guru NY bahwa: 

"untuk memotivasi siswa gurn berusaha memberi pengarahan soja 
supaya untuk lebih giat be/ajar dan ingat orang tua yang sudah 
membioyai sekolah mereka.Ya, saya pemah memberi hadiah dan 
memberi hukuman kepada siswa saat da/am proses be/ajar 
mengajarhadiah yang saya kasih saat di akhir semester ada berupa 
buku-buku dan perlengkapan be/ajar, saat dike/as soya hanya memberi 
pujian saja untuk sin-va yang berprestasi dan mendapat nilai tertinggi. 
serta hukuman saya berikan saat ada sinfla yang bennasalah dengan 
memberi teguran.ya, selalu setiap selesai be/ajar memberi soal/latihan 
supaya saya mengetahui keberhasilan siswa dalam be/ajar. Ya, soya 
se/a/u siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM saya memberikan 
remedial, sedang untuk sinva yang mendapat nilai di atas K.KM saya 
melakukan pengayaan, dengan mengerjakan tugas-tugas atau soal
soal". 

Hal ini juga diungkapkan oleh guru LD yang menyatakan bahwa : 

"untuk memotivasi siswa da/am be/ajar yaitu dengan memberi contoh
contoh orang-orang yang berhasi/, serta menciptakan suasana yang 
menyenangkan dalam belajar.Pemah, soya memberi hadiah dan 
hukuman. hadiah yang saya berikan ada benJpa barang dan berupa 
pujian untuk siswa yang berprestasi atau mendapat niai tertinggi, serta 
hukuman saat ada siswa yang bermasalah dengan menyuruh 
mengerjakan soalltugas kembali.ya, selalu setiap selesai be/ajar 
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memberi soalllatihan supaya saya mengetahui tenlang pengetahuan 
materi yang sudah diajarkan.Ya, lentu bagi siswa yang mendapatkan 
nilai di bawah KKM saya berikan remedial, sedang untuk siswa yang 
mendapat nilai di atas KKM di /akukan pengayaan,yang sering di suroh 
mengerjakan soa/-soa/". 

Berkaitan dengan kepemimpinan guru sebagai motivator ini juga , salah 

seorang guru KE, mengemukakan bahwa: 

"Gunt dalam memotivasi siswa dapat dilakukan dengan memberi 
contoh-contoh orang-orang yang berhasil! serta menciptakan suasana 
yang menyenangkan dalam belajar.Pemah, saya memberi hadiah dan 
hukuman. hadiah yang saya berikan ada benpa barang dan benpa 
pujian untuk siswa yang berprestasi atau mendapat niai tertinggi, serta 
hukuman saat ada siswa yang bermasalah dengan menyun1h 
mengerjakan soal/tugas kemhali.ya, selalu setiap selesai be/ajar 
memberi soal/latihan supaya saya mengetahui tentang pengetahuan 
materi yang sudah diajarkan bagi siswa yang mendapatkan nilai di 
bawah KKM saya berikan remedial, sedang untuk siswa yang mendapal 
nilai di atas KKM di lakukan pengayaan yang sering di suroh 
mengerjakan soal-soal". 

Hal tersebutjuga sejalan dengan yang diungkapkan oleh guru EM 

yang menyatakan bahwa : 

"Guru membangkitkan minat siswa dalam be/ajar dengan memberi 
pengarahan tetang penting be/ajar untuk masa depan demi mencapai 
cita-cita yang diinginkan nantinya.Ya, saya pemah memberikan hadiah 
kepada siswa juga pemah memberikan hukuman hadiah yang saya 
hanya berupa pujian saja saya saat ada siswa yang berprestasi atau 
mendapat niai tertinggi, serta hukuman saat ada siswa yang bemasalah 
hanya beropa teguran yang membangun saja setiap selesai be/ajar 
memberi soal/latihan supaya saya mengetahui bahwa siswa sudah 
paham dalam be/ajar bagi siswa yang mendapatkan nilai di bawah 
KKM maka saya memberikan remedial, sedang bagi siswa yang 
mendapat nilai di alas KKM dilakukan pengayaan, yang /ebih sering 
siswa hanya mengerjakan tugas-tugas a tau soal-soal ". 
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Dari informasi yang diperoleh dari wawancara m1 mengandung 

makna bahwa guru sebagai motivator, memberi motivasi dalam bentuk 

pengarahan dalam pembelajaran. Selain guru memberi pengarahan ada 

kalanya guru memberikan sangsi terhadap siswa yang melanggar 

peraturan,dan juga guru memberikan pujian atas keberhasilan belajar siswa. 

Berbeda halnya dengan yang disampaikan guru Ke, yaitu " Saya pemah 

memberikan hadiah dan hukuman pada siswa, hadiah yang saya berikan ada 

yang berupa barang, seperti perlengkapan sekolah, permen dan coklat, ada 

juga berupa pujian saya berikan saat ada siswa yang berprestasi atau mendapat 

niai tertinggi, serta hukuman saya berikan berupa teguran kepada siswa yang 

bermasalah " . berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

memberikan hadiah, tidak hanya berupa pujian tetapi juga ada barang berupa 

alat-alat tulis seperti buku, pena, pensil, penghapus rautan) bahkan permen 

dan coklat selama hal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar. Hal 

ini dimaksudkan supaya siswa dapat termotivasi dengan pemberian hadiah 

tersebut sehingga tetap semangat dalam belajar. 

Untuk penguatan atau umpan balik dalam proses pembelajaran guru 

Juga rnemberikan ulangan harian sebagaimana diungkapkan dari basil 

wawancara dibawah ini : 

"Sesudah be/ajar siswa diberi soal/latihan supaya gum mengetahui 
bahwa siswa sudah paham a tau belum dengan materi yang di ajarkan, 
dan di akhir setiap lwmpetensi dasar diberikan ulangan harian 
dimana gum selalu mengembalikan hasil ulangannya hal ini, sebagai 
upaya untuk mengetahui Lingkat pemahaman siswa terhadap materi 
yang di pelajari. bagi siswa yang mendapatkan nilai yang rendah di 
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bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dilakukan remedial, 
sedang untuk siswa yang mendapal nilai yang baik di atas KKM 
jarang di/akukan pengayaan, yang sering di suruh mengerjakan 
tugas-tugas atau soal-soal". 

Hasil wawancara ini mengandung makna bahwa guru sebagai 

motivator dapatjuga diwujudkan dengan memberikan ulangan-ulangan, tugas-

tugas dan memberikan soal-soal. Sehingga guru dapat mengetahui apakah 

siswa sudah mengerti dengan materi yang telah diajarkan. Bagi siswa yang 

belum mencapai nilai batas KKM (75) di wajibkan mengikuti remedial, 

sedangkan bagi siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM di berikan 

program pengayaan ataupun berupa penugasan menyelesaikan soal-soal. 

3. Kepemimpioan Guru Sebagai Pemicu Belajar Dalam Pembelajarao 

No 

1. 

2. 

Tabei 4.5 
Kepemimpinan guru sebagai pemicu belajar dalam pembelajaran IP A di 

SMA Negeri 01 M ukomuko 

Jawaban Informan 
aspek Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 

YD MA NH NY LD KE EM 
Men urn Mem Meni Penti Penting Mem Mem Mening 
buhkan beri tik ngnya nya beri beri kat kan 
partisi kan be rat tekno bel ajar kan wawa pengeta 
past penga kan logi IPA nase san huan 
stswa rahan pad a untuk hat dan ten tang 

kepa materi mas a dan pengara penting 
da pelaja de pan penga han nya 
SISWa ran rahan beelajar 

IPA 
Mencip Mem Mem Mem Membe Mem Mem Siswa 
takan berikn bern buat rikan ben bentuk bel ajar 
persru kesem tuk eli sku stswa tuk kerja mandiri 
ngan patan kerja Sl untuk kelom kelom dan 

bereks kelom kelom bereks pok pok dan melak 
plora pok pok presi dan diskusi sanakan 

ket 
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Jawaban Informan 
aspek Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru ket 

YD MA NH NY LD KE EM 
Sl dalam disku diskusi 

bel ajar 51 kelom 
pok 

Me man Mem Mem Memb Membe Mem M em Membe 
cmg beri beri erikan rikan ber berikan rikan 
rasa kan kan hubu hubung ikan hubung hubung 
mgm hubu hubu ngkan kan hubun an an 
tahu ngkan ngkan deng dengan gan d dengan dengan 
SlSWa de de an kejadi eng an kejadi lingkun 

ngan ngan kejadi an kejadi an gan 
kejadi kejadi an diling an sehari-
an an sehari kung an sehari hari 
sehari sehari -hari masmg- -hari 
-hari -hari masmg 

Peman Menja Merna Terga Siswa Menyi Me man Sesuai 
faa tan dikan nfaat ntung ikut apa faatkan materi 
sumber lingku kan de berparti kan bahan- aJar 
belajar I ngan bara ngan stpast bah an bah an 
media alam ng- materi dalam - yang 
bel ajar seba bara yang mem bah an mudah 

gat ng akan buat untuk didapat 
media bekas diajar media prak kan 
bela kan dan alat tek 

Jar peraga bersa 
rna 
SlSWa 

Kepemimpinan guru sebagai pemicu belajar dalam pembelajaran 

IP A, ban yak hal yang dilakukannya sebagaimana di tuangkan dalam basil 

wawacara dengan guru, Y d seperti berikut ini : 

"guru sebagai pemicu be/ajar harus mempunyai srkap baik dan suara 
yang lantang, guru juga dapat memberi kesempatan siswa untuk 
berekplorasi dalam be/ajar, dengan membentuk kerja kelompok dan 
melalui diskusi kelompok. Guru bisa memberikan materi dengan 
menghubzmgkan dengan kejadian sehari-hari. karena dengan 
menjadikan lingkungan a/am sebagai media be/ajar dengan 
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menunjukan contoh-contoh kongkrit yang berada pada lingkungan 
hidupnya.serta membuat wadah peminatan dalam pengenwangan 
ekstrakurikuler, sehingga siswa dapat aktif dalam be/ajar". 

Hal tersebut juga disampaikan oleh guru MA yaitu: 

"Guru sebagai pemicu be/ajar lebih menitik beratkan ke materi 
pelajaran, dengan memberikan pengarahan tentang p entingnya 
belajar.dengan membenn1k kerja kelompok dan dengan her diskusi 
serta presentase hasil, guru juga memberikan materi dengan 
menghubungkan dengan lingkungan dan kejadian terjadi sehari-hari. 
Guru juga dapat melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan 
sumber be/ajar/media pembe/ajaran dengan menyuruh siswa 
memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat a/at peraga 
da /am be/ajar". 

Guru NH juga mengungkapkan tentang kepemimpinan guru sebagai 

pemicu beJajar bahwa : 

"Guru memberi pengarahan tentang pentingnya be/ajar teknologi, 
dan tentang pentingnya be/ajar IPA untuk masa depan. Dan membuat 
kelompok-kelC?mpok /cecil untuk berdiskusi diskusi di kelas.Kadang
kadang, menghubungkan materi dengan kejadian sehari-hari.Kadang
kadang, tegantung dengan materi yang akan dipelajari, ka/au media 
dan sumber sudah tersedia siswa hanya /angsung menggunakannya ". 

Hal senadajuga disampaikan oleh Guru NY bahwa: 

"Guru memberikan nasehat dan pengarahan tentang pentingnya 
be/ajar untuk masa depan dengan cara memberi kesempatan siswa 
untuk berekspresi dalam be/ajar, dengan membentuk kerja kelompok 
dan dengan diskusi-diskusi yang nantinya dipresentasikan hasi/nya 
guru j uga memberikan materi dengan menghubungkan dengan 
kejadian sehari-hari. Guru juga melibatkan peran siswa dalam 
pembuatan dan pemanfaatan sumber be/ajar/media pembelajaran 
karena sering melakukan praktikum maka siswa se/alu 
mengikutsertakan siswa dalam menyiapkan a/at dan bahan di 
laboratorium, j ika a/at dan bahan yang tidak ada maka saya 
menyun.1h siswa yang untuk menyiapkannya bersama-sama ". 
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Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan guru LD yaitu: 

"Cara menumbuhkan partisipasi siswa dalam be/ajar dengan cara 
memberikan pengarahan tentang pentingnya be/ajar IP A, membentuk 
kerja kelompok dan dengan diskusi. Guru juga memancing rasa ingtn 
tahu dari siswa sesuai dengan materi yang akan diajarkan, dengan 
cara memberi pertanyaan yang menarik dan yang dekat dengan 
lrehidupan sehari-hari. Tidak adanya labor fi siko maka saya 
menyiapkan bahan-bahan untuk praktek untuk demonstrasi dike/as 
bersama dengan siswa-siswa ". 

Hal tersebutjuga di sampaikan oleh guru KE yaitu: 

"Guru Memberikan wmvasan dan pengarahan tentang pentingnya 
belajar.dengan membentuk kerja kelompok dan dengan diskusi 
kelompok.Ya, saya memberikan materi dengan menghubungkan 
kejadian sehari-hari. Ya, sebagai a/at peraga untuk demonstrasi maka 
saya melibatkan siswa untuk membuatnya dengan memanfaatkan 
bahan-bahan yang mudah didapatkan ". 

Hal tersebutjuga diungkapkan oleh guru EM bahwa : 

"Guru menumbuhkan partisipasi siswa untuk Meningkatkan 
pengetahuan siswa dengan memberikan pengarahan tentang 
pentingnya be/ajar IPA.Degan cara memberi kesempatan siswa unh1k 
be/ajar mandiri, dengan membentuk kerja kelompok dan dengan 
diskusi ke/ompokKadang-kadang, saya hanya memberikan materi 
yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari dalam 

masyarakat.Kadang-kadang, sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan ". 

Dari informasi yang diperoleh dari wawancara ini mengandung 

makna bahwa guru sebagai pemicu belajar, selalu berusaha berikap yang baik 

dan mernpunyai suara yang lantang sehingga siswa menjadi tertarik dan 

semangat belajar. Selain itu guru juga harus memberi pengarahan tentang 

pentingnya belajar untuk masa depan mereka, sehingga siswa dapat 
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bereksplorasi dengan mengeluarkan bakat-bakat yang ada dalam dirinya. 

Siswa dapat belajar berkelompok atau berdiskusi dengan teman-temannya 

sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya 

Selain itu guru juga dapat memberikan materi dengan menghubungkan 

dengan kejadian sehari-hari, dengan menunjukan contoh-contoh kongkrit yang 

berada di lingkungan hidupnya. Guru juga dapat membuat wadah peminatan 

yang berhubungan dengan bakat alarni yang dimiliki siswa misal 

mengembangakan ekstrakurikuler sehingga potensi yang dimiliki Stswa 

nantinya dapat membuat mereka semakin semangat dalam belajar. 

4. Kepemimpinan Guru Sebagai Inspirasi Dalam Pembelajaran 

Tabel4.6 
Kepemimpinan guru sebagai pernicu belajar dalam pembelajaran IP A di 

egen omu o SMA N . 01 Muk k 
Jawaban informan 

No Aspek Ket 
Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 
YD MA NH NY LD KE EM 

1. Men gin Mem Mem Men Cerita Con Mem M em 
spHasl beri beri cerita tenta toh beri beri 
SlSWa kan kan kan ng orang kan kan 

con wawa orang- orang- yang con penge 
toh san orang orang sudah toh tahu 
orang yang yang yang berha alum an 
yang luas berha sudah sil m yang 
sudah sil berha dalam yang luas 
berha sil dunia te lah tent a 
sil p endi sukses ng 

dikan dalam perke 
bela mba 
Jar ngan 

zaman 
2. Mengi Bern Meli Meli Bersi D ari Meli Beru 

dentifi saba hat hat kap cara h at saba 
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Jawaban informan 
Aspek Ket 

Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru 
YD MA NH NY LD KE EM 

kasi terbu bakat secara terbu bela secara men 
bakat ka dan urn urn ka Jaf gans ingkat 
dan terha min at dari terha sehari besar kan 
min at dap SISwa cara dap -hari rasa 
SISWa res dalam belaj res perca 

pon bela ar pon ya diri 
SISWa Jaf SISwa siswa SlSWa 

dalam sehari untuk 
kegiat -hari mera 
an ih 
bela cita-
Jar cita 
sehari 
-hari 

Kepemimpinan guru sebagai inspirasi dalarn pembelajaran IPA, 

banyak hal yang dilakukannya sebagaimana di tuangkan dalam hasil 

wawacara dengan guru, Y d seperti di bawah ini : 

"Guru sebagai inspirator mengarahkan dan memberi wawasan yang 
/uas kepada siswa mela/ui p engalaman atau cerita-cerita Jentang 
orang-orang yang sudah berhasil. Serta membuat siswa tertarik dan 
berminat dengan pelajaran lP A. Guru j uga berusaha menciptakan 
model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak 
didik merasa tidak jenuh dalam belajar.dan memberi ide-ide 
kemajuan dalam dunia pendidikan , tentang pentingnya teknologi 
yang semakin canggih. Guru j uga berusaha terbuka terhadap setiap 
respon dari siswa dan melihat dari cara be/ajar sehari-hari, serta 
meningkatkan polensi yang ada dan meningkatkan rasa percaya diri 
siswa sehingga bisa mencapai cita-citanya di masa yang akan 
datang ". 

Hal terse but juga diungkapkan oleh Guru MA bahwa: 
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Guru memberi wawasan yang /uas kepada siswa me/a/ui pengalaman 
atau cerita-cerita tentang orang-orang yang sudah berhasi/. Dan 

menarik serta mendorong minat siswa sehingga siswa suka dengan 
pelajaran IPA, serta menciptakan model pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan sehingga anak didik me rasa tidak jenuh dalam be/ajar 
dan memberi ide-ide kemajuan da/am dunia pendidikan, tentang 
pentingnya teknologi yang semakin canggih serta dapat me/ihat ten tang 
bakat, minot, potensi serta kesulitan be/ajar masing-masing siswa dari 

dari kesehariannya dalam p roses be/ajar mengajar. 

Hal senada juga diungkapkan oleh guru NH bahwa: Saya memberi wawasan 

yang luas kepada siswa, kadang-kadang melalui cerita orang -orang yang 

sudah terkenal dan berhasil dan tentang pentingnya teknologi yang semakin 

canggih dalam dunia pendidikan.Kadang-kadang, saya hanya melihat secara 

umum dari basil dan cara belajar siswa yang sudah diperoleb siswa. Guru NY 

juga mengungkapkan bahwa : Saya memberi wawasan yang luas kepada siswa 

atau dengan cerita-cerita tentang orang-orang yang sudah berhasil. Ya, kadang-

kadang saya berusaha terbuka terhadap setiap respon dari siswa Saya juga 

dapat melihat dari cara belajar dan keaktifannya di kelas mana siswa yang 

benar-benar ingin belajar. Berdasarkan basil wawancara dengan guru LD 

menyatakan bahawa guru memberi pengetahuan tentang pentingnya belajar dan 

memberi contoh-contoh orang-orang yang berhasil dalam dunia pendidikan dan 

teknologi yang semakin canggih. Untuk mengetahui atau untuk 

mengidentifikasi dengan benar minat, bakat, potensi siswa dapat dilakukan 

dengan melihat cara belajar dalam kesebariannya saja. Hal tersebut juga 

disarnpaikan oleh guru KE yaitu guru memberi wawasan yang luas sehingga 

siswa terinspirasi untuk semangat belajar dengan mencontohkan alumni-alumni 
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yang sudah sukses dalam belajar. Untuk mengetahui minat, potensi dan bakat 

siswa kadang-kadang sulit tercapai karena waktu yang kurang atau tidak 

mencukupi sehingga hanya melihat siswa secara garis besar saja Semen tara itu 

berdasarkan wawancara dengan guru EM bahwa: guru memberi pengetahuan 

dan wawasan yang luas kepada siswa tentang ilmu pengetahuan zaman 

sekarang yang sudah maju. Dan untuk mengetahui minat , potensi, serta bakat 

sisiwa tergantung alokasi waktu, yang ada guru juga berusaha meningkatkan 

potensi yang ada dalam diri siswa serta meningkatkan rasa percaya diri siswa 

sehingga bisa mencapai apa yang dicita-citakannya 

Ungkapan di atas menjelaskan makna bahwa guru sebagai inspirasi, 

dapat membangkitkan minat siswa dengan mengarahkan dan memberikan 

wawasan yang luas kepada siswa,baik melalui pengalarnan - pengalaman guru 

maupun dengan menceritakan tentang orang-orang atau tokoh-tokoh yang 

sudah berhasil dalam hidupnya, Sehingga siswa terinsirasi untuk mencontoh 

tokoh-tokoh tersebut dan dapat membuat siswa tertarik dan semakin senang 

dan berminat dengan pembelajaran IP A, guru juga membangkitkan berbagai 

pemikiran dan ide-ide tentang kemajuan dunia pendidikan ,tentang pentingnya 

teknologi yang semakin canggih. Guru juga berusaha terbuka atas setiap 

respon s1swa dan melihat cara beJajamya sehari-hari, serta dapat 

meningkatkan potensi yang ada dan meningkatkan rasa percaya diri siswa 

sehingga bisa mencapai cita-citanya di masa yang akan datang. 
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C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan 

guru sebagai fasilitator, motivator, pernicu belajar, dan inspirator dalam 

pembelajaran IPA di SMA Negeri 01 Mukomuko. Berdasarkan hasil yang di 

peroleh dari wawancara, selanjutnya akan di di lakukan pembahasan tentang 

hasil penelitian masing-masing kepemimpinan guru dalam pembelajaran IP A 

sebagai berikut 

1. Kepemimpinan Guru Sebagai Fasilitator Dalam Pembelajaran IPA 

Kegiatan utarna guru sebagai fasilitator adalah mengusahakan agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan optimal, sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh guru Y d, bahwa sebelum mengajar harus selalu 

menyiapkan perangkat mengajar seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), karena RPP beTfungsi sebagai scenario atau acuan proses pembelajaran 

agar lebih mempermudah, dan menciptakan pembelajaran yang lebih terarah. 

RPP yang dibuat tersebut bersifat khusus dan kondisional, karena tidak semua 

semua kondisi sekolah itu sama satu dengan yang Jainnya Sehingga bisa saja 

RPP di suatu sekolah tidak bisa diterapkan di sekolah yang lain. Pada tahap 

pelaksanan pengajaran, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan 

pengajaran yang dibuat, pemerian bahan pelajaran harus sesuai dengan urutan 

yang telah diprogramkan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan 

pembelajaran meliputi : kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti serta 

kegiatan akhir atau penutup. Dalam kegiatan awal atau pembukaan guru 
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memberikan petunjuk, pengarahan dan appersepsi atau mennyampaikan 

tujuan yang akan dicapai. Sementara itu dalam kegiatan inti, guru menjelaskan 

materi dengan mengunakan pendekatan metode dan teknik yang sudah 

ditentukan. Sedangkan pada saat kegiatan akhir atau penutup dapat b erupa 

penguatan , umpan balik dan penilaian. Oleh sebab itu dalam mencapai tujuan 

pembelajaran juga membuat percaya diri untuk menyampaikan ilmu 

pengetahuan guru mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan 

mengenai materi yang akan diajarkan. Dari pemyataan diatas penulis 

simpulkan bahwa guru melakukan perannya sebagai fasilitator karena sudah 

menyiapkan mengajar harus selalu menyiapkan materi ajar, perangkat 

mengajar, dan sumber-sumber belajar. serta membuat perangkat 

pembelajaran, menyiapkan materi ajar dan sumber-sumber belajar, guru juga 

menggunakan metode dan media yang bervariasi seperti alat peraga yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Hal ini dinyatakan oleh guru yaitu 

ketika pembelajaran berlangsung guru menggunakan metode yang bervariasi 

agar siswa tidak jenuh atau bosan dalam belajar. Dalam pembelajaran IP A 

siswa dapat mengalarni langsung dengan melakukan percobaan, makanya 

guru-guru harus bisa menggunakan media atau alat peraga yang tepat 

sehingga pembelajaran semakin bermakna Hal ini sesuai menurut 

Kartono,dkk (2012:9) bahwa: 

' 'Tujuan IP A secara umum membantu agar siwa memahami konsep
konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, memiliki 
keterampilan untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar 
maupun menerapkan berbagai konsep IP A untuk menjelaskan gejala 
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alam yang barns dibuktikan kebenarannya di laboratorium. Dengan 
dernilcian IP A tidak saja sebagai produk tetapi juga sebagai proses". 

Hal ini juga diungkapkan oleh sadiman, dkk (1990:10) bahwa : 
" media tidak lagi dipandang sebagi alat bantu belaka bagi guru untuk 

mengajar, tetapi lebih sebagai alat penyalur pesandari pemberi pesan ( 
guru, penulis buku, dan sebagainya) kepenerima pesan (siswa I pelajar 
) sebagai pembawa pesan, media tidak banya digunakan oleh guru 
tetapi lebih penting lagi dapat digunakan oleh siswa, oleh karena 
sebagi penyajidan penyalur pesan dalm hal-hal tertentu media dapat 
mewakili guru menyampaikan informasi secara lebih teliti, jelas dan 
menarik, fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tampa 
kehadiran guru secara fisik". 

Sebagai fasilitator guru diharapkan menggunakan media dalam 

pembelajaran, sehingga siswa dapat pengetahuan yang lebih banyak lagi serta 

dapat mengikuti pelajaran dengan baik seperti yang diharapkan guru. Sebagai 

fasilitator guru juga diharapkan tanggap terhadap pengelolaan kelas dengan 

membuat atau memvariasikan posisi tempat duduk siswa supaya tidak 

membosankan, sehingga tercipta Suasana yang kondusif dan menyenangkan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Winataputra (sebagaimana dikutip 

dalam Susastriani, 2013 :116) bahwa dalam penataan tempat duduk adalah 

salah satu upaya yang dilakukan guru dalam mengelola kelas. Karena 

pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan basil pembelajaran yang 

dicapai . Dengan penataan tempat duduk yang baik maka akan diharapkan 

menciptakan kondisi belajar yang kondusi±: juga menyenangkan bagi siswa 

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Djamarah ( 2008:45) bahwa: "sebagai 

fasi litator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan 

kemudahan kegiatan belajar anak didik, lingkungan belajar yang tidak 

menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja kursi yang 
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berantakan, fasilitas belajar yang tidak tersedia menyebabkan anak didik 

malas belajar". 

Guru yang peduli akan menciptakan iklim kelas yang positif yang 

membuat dinamika kelas yang kompleks sehingga Guru dan siswa menjadi 

kelompok yang terpadu, produktif dan saling mendukung. Dalam upaya 

untuk mengembangkan kemampuan ini, ingatlab semangat yang tulus akan 

kepedulian adalah inti dari pembelajaran yang efektif " pedagogik yang 

peduli dapat menciptakan atau mengembalikan kepercayaan diri yang 

dibutuhkan untuk ikut serta dalarn kesempatan belajar yang positif dalarn 

kelas. Keadaan kelas yang diharapkan meliputi jumJah siswa dalam kelas dan 

fasilitas yang ada dalam kelas, seperti papan tulis, meja, kursi, ventilasi, dan 

lain-lain. Karena keadaan kelas sangat mempengaruhi konsentrasi belajar 

siswa maka baik guru maupun siswa pasti sangat tidak nyaman dalam proses 

pembelajaran jika keadaan kelas yang kotor, posisi duduk yang monoton, 

oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan guru sebagai fasi litator dalam 

mengelola kelas. Sehingga guru mencari atau menemukan ide yang dapat 

mengubah suasana kelas menjadi menyenangkan bagi siswa Sehingga Jangan 

sampai suasana kelas yang panas, gerah, penuh debu kapur beterbangan, 

sumpek, ditambah dengan pembelajaran yang monoton dan tidak menarik, 

akan menambah sumpek dan tidak siswa tidak semangat belajar di kelas. 

Untuk mengatasi keadaan seperti itu maka kepemimpina guru sebagai 

fasi litator dapat dengan merencanakan pembelajaran yang banyak mengajak 
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siswa beraktivitas di luar kelas, suasana yang berbeda akan dapat menarik 

perhatian siswa. Ataupun dalam pembelajaran tetap diadakan di kelas, tetapi 

siswa sering diajak belajar sambil bermain, atau ceramah diselingi humor 

sehingga dapat menghidupkan suasana nyaman, dan siswa tidak bosan belajar 

di kelas. 

Berdasarkan basil wawancara Yd, Ma, Nw, Em, Ld, Ny, Ke di atas , 

peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang responden lakukan 

berupa penataan tempat duduk siswa yang bervariasi akan membuat siswa 

merasakan suasana yang berbeda, sehingga siswa belajar tidak menjadi 

mono ton. 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disirnpulkan bahwa sebagai 

fasilitator guru bertugas memberi kemudahan belajar bagi seluruh siswa agar 

mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh 

semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. 

Dengan cara menyiapkan perangkat pembelajaran sebelurn mengajar, 

pembelajaran yang harus mengacu kepada kurikulurn, mampu menggunakan 

alat peraga damn media pembelajaran IPA, mampu mengelola kelas dengan 

baik dan menyenangkan serta guru harus dapat memberikan urnpan balik yang 

positifterhadap respon siswa 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerjaan seorang guru memang berat, 

tetapi bila semua dijalani dengan senang hati dan keikhlasan akan menjadi 

sesuatu yang menyenangkan. Salah satu kepemimpinan guru sebagai 

fasilitator adalah mempersiapkan pembelajaran yang akan dilaksanakan yang 
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di dalamnya tennasuk menyusun perencanaan pembelajaran dalam bentuk 

RPP. RPP akan terlaksana dengan baik dan mantap hila penyusunannya 

didasarkan pada pertimbangan berbagai hal yang berkaitan dengan kelancaran 

pelaksanaannya, seperti kondisi siswa. sarana prasarana, keadaan kelas, 

lingkungan sekolah, dan lain-lain. Selain itu RPP harus mampu 

mempersatukan tujuan, mate ri ajar, metode, media, dan evaluasi dalam satu 

kesatuan yang kompak dan utuh , saling berkaitan secara sistematis. Dengan 

demikian ketika pembelajaran mengalami kegagalan guru dengan mudah 

dapat menelusuri penyebab dan kemudian memecahkannya 

B erdasarkan hasil temuan penelitian diperoleh informasi bahwa 

kepemimpinan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran IP A di SMA 

Negeri 01 Mukomuko dilakukan dengan:(a) menyiapkan perangkat 

pembelajaran, (b), Pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang berlaku, 

(c) menguasai matei ajar, (d) menggunakan alat peraga dan media 

pembelajaran, (e) pengelolaan kelas yang baik (f) interaksi pembelajaran IP A 

yang mudah di pahami, (g) memberi umpan balik yang positif 

2. Kepemimpinan Guru Sebagai Motivator Dalam Pembelajaran 

Hasil penelitian tentang guru sebagai motivator dalam pembelajaran 

bahwa guru sebelum melakukan pembelajaan berusaha membengkitkan minat 

siswa dan selalu memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan 

pengarahan tentang pentingnya belajar dan manfaat belajar daJam kehidupan 

sehari-hari untuk meraih cita-citanya di masa depan, dengan mempetjelas 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



74 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya Guru harus menciptakan suasana 

yang menyenangkan sehingga siswa tennotivasi untuk belajar. Hal seperti 

yang di ungkapkan oleh Sardiman (2010:145) menyatakan bahwa peran guru 

sebagai motivator ini penting artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan 

dalam mengembangkan kegiatan belajar siswa Guru harus dapat merangsang 

dan memberikan dorongan serta Reinforcement untuk mendinamisasikan 

potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta ( kreativitas), 

sehingga akan tetjadi dinamika dalam proses belajar mengajar. Dari basil 

penelitian juga di temukan juga bahwa: 

"Guro sebagai motivator juga dapat memberi hadiah saat ada yang 
berprestasi dan memberikan hukuman saat ada yang mencontek 
dalam belajar. G11ro juga memberi hadiah yang di berikan beniJXl 
pujian saal ada siswa yang berprestasi a tau mendapat niai tertinggi, 
serta hukuman saat siswa bermasalah dan /ebih sering disunth 
membersihkan kelas atau belajar kembali p elajaran tersebut. Hal ini 
diharapka supaya siSl'lla lebih semangat lagi belajar dan tidak 
membuat kesalahan-kesalahan lagi ". 

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa pemberian hadiah 

dapat diberikan pada siswa yang berprestasi di kelas dan hadiah yang 

diberikan guru tidak hanya berupa barang atau benda melainkan juga bisa 

berupa penguatan seperti pujian, ucapan selamat, dan sejemsnya Pemberian 

hadiah ini tentu saja sangat mempengaruru motivasi siswa selalu berbuat 

yang terbaik. Seperti yang diungkapkan oleh Djamarah (2008:160) bahwa 
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"Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan 

atau keneng- kenangan/cenderamata". Sedangkan Sardiman (2010:92) 

menyatakan bah wa: " Hadiah dapat dikatakan juga sebagai motivasi .... ". 

Demikian juga dengan pemberian hukuman juga akan memberikan 

motivasi pada seluruh siswa untuk berperilaku baik, tetapi pemberian 

hukuman ini harus bersifat mendidik dan sesuai dengan kesalahan yang 

diperbuat siswa artinya pemberian hukuman tidak boleh berlebihan Karena 

justru akan menimbulkan masalah barn seperti yang diungkapkan lukman 

(2012:3) bahwa: 

''Penerapan hukuman adalah dalam batas-batas wajar, karena hukuman 
untuk siswa haruslah ber:fungsi sebagi pendidikan, menghalangi 
teijadinya pengulangan perilaku yang tidak diharapkan dan dapat 
memperkuat motivasi siswa untuk menghindarkan diri dari perilaku 
yang tidak diharapkan. Jika penerapan hukuman ini salah dan tidak tepat 
pada anak, bisa teijadi bukanya terselesaikannya masalah perilaku 
siswa, tetapi malahan menimbulkan masalah baru pada siswa" 

Hal senada juga diungkapkan oleh Sardiman (2010:94) menyatakan 

hukuman sebagai reinforcement yang negative tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Penerapan hukurnan dan pemb~rian 

hadiah yang tepat dan benar pada siswa merupakan salah satu factor yang 
( 

penting dalam merilbentuk siswa menjadi makhluk social yang se'hat dan 

bertanggung jawab dalam hidupnya Untuk itu pemberian hadiah dan 

hukuman haruslah pula memperhatikan prinsip-prinsip tertentu seperti yang 

diungkapkan Ornstein dan Eggen (Kaufeldt, 2008:151) bahwa prinsip-prinsip 
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yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian hukuman kepada siswa sebagai 

berikut: 

"hukuman yang di berikan secara hormat dan penuh pertimbangan, 
berikan kejelasan atau alas an mengapa hukuman diberikan, hindarkan 
pemberian hukuman pada saat marah atau emosional, hukuman 
hendaknya diberikan pada awal kejadian dari pada akhir kejadian, 
hindari hukuman yang bersifat badaniah atau fisik, jangan menghukum 
kelompok/ kelas apabila kesalahan dilakukan oleh seseorang, jangan 
memberi tugas tambahan sebagai hukuman, yakini bahwa hukuman 
sesuai dengan kesalahan, pelajari tipe hukuman yang di izinkan oleh 
sekolah, jangan menggunakan standar hukuman ganda, jangan 
mendendam, konsisten dengan pemberian hukuman, jangan mengancam 
dengan ketidak mungkinan, dan jangan memberi hukuman berdasarkan 
selera" . 

Berdasarkan ungkapan di atas menyimpulkan bahwa hukuman yang 

diberikan guru SMA Negeri 01 Mukomuko memperhatiakan prinsip di atas, hal 

ini terlihat dari hasil observasi peneliti bahwa guru-guru memberikan hukuman 

yang bersifat mendidikdan tidak dalam keadaan emosi, selain itu hukuman yang 

diberikan tidak berbentuk hukuman badaniah atau fisik. 

Peneliti juga menemukan guru sebagai motivator dapat di wujudkan 

dengan memberi ulangan, tugas-tugas serta soal-soal latiahan, dimana bagi 

siswa yangbelum mencapai Kriteria ketuntasan Minimal (K.KM) diberikan 

Remedial atau pengulangan kembali belajar atau ujian ulang. Seperti yang 

diungkapkan oleh Prayitno (2008:284) bahwa " remedial merupakan suatu 

bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang 

menghadapi masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahandalam proses dan basil belajar". 
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Sementara bagi siswa yang sudah mendapat nilai di atas KKM di 

berikan program pengayaan atau diberikan soal-soal yang tingkat kesulitan 

lebih tinggi. Seperti yang diungkapkan o leh Sugihartono (20 12:186) bahwa 

"program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukan bagi pesreta didik 

yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang berarti dalah peserrta 

didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas belajamya". 

Hal senada juga di kemukan oleh Sukiman (2012:152) yang 

menyatakan kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta 

didik kelompok tercepat sehingga perserta didik tersebut menjadilebih kaya 

pengetahuan dan keterampilan atau lebih mendalam penguasaan bahan 

pelajaran dan kompetensi yang mereka alami. Berdasarkan ungkapan di atas, 

dapat disirnpulkan bahwa program remedial yang diberikan guru-guru SMA 

Negeri 0 I Mukomuko sudah memperhatkan prinsip-prinsip di atas, semen tara 

untuk program pengayaan guru-guru belum melakukannya secara optimal di 

lingkungan guru-guru di SMA Negeri 01 , mereka lebih cendrung hanya 

memberi tugas berupa mengedakan soal-soal yang ada dibuku teks .. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan guru 

sebagai motivator di SMA Negeri 01 Mukomuko, melakukan kegiatan 

membangkitkan minat siswa dengan memperjelas tujuan pembelajaran, 

menciptakan suasana yang menyenangkan, mernberikan hadiah dan hukuman, 

menciptakan persaingan dan keljasarna memberikan penilaian. 
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Berdasarkan basil temuan penelitian diperoleh informasi bahwa 

kepemimpinan guru sebagai motivator di SMA Negeri 01 Mukomuko, 

dilakukan dengan : a) memperjelas tujuan pembelajaran JPA yang ingin 

dicapai, b) membangkitkan minat siswa dalam pembelajaran IPA, c) 

menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, d) memberi pujian 

yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa, e) menciptakan persaingan dan 

kerja sama dalam pelaksanaan pembelajaran, g) memberikan harapan kepada 

SISwa. 

3. Kepemimpinan Guru Sebagai Pemicu Belajar DaJam Pembelajaran 

Hasil penelitian tentang kepemimpinan guru sebagi pemicu belajar 

siswa dapat dilakukan sebagai mana yang sudah di dapatkan yaitu bahwa 

guru-guru sudah melakukan tugasnya sebagai pemicu belajar : 

"guru sebagai pemicu be/ajar harus mempunyai sikap baik dan suara 
yang Jantang, guru juga dapat memberi kesempatan siswa untuk 
berekplorasi dalam be/ajar, dengan membentuk kerja kelompok dan 
melalui diskusi kelompok. ( suasana kompetensil persaingan) Guru 
j uga bisa memberikan materi dengan menghubungkan dengan 
kejadian sehari-hari ". 

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kepemimpinan ~ru 

sebagai pemicu belajar dapat di lihat dari sikap guru yang baik, dimana sikap 

guru hendaknaya menstimulasi sikap-sikap positif yang mengacu pada 

pembentukan kondisi yang nyaman. Guru yang bersahabat, simpatik, dan 

ramah, akan lebih disukai dan diminati pelajarannya ketimbang guru yang 

terkesan seram dan menakutkan. Dclim yang dibangun seorang guru 
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memudahkan seorang siswa untuk berintraksi, bertanya, jika kesulitan dan 

dengan bertukar pikiran. Sehingga pandangan siswa terhadap guru IP A ( 

berperilaku galak) tidak ada lagi dalam diri siswa sehingga siswa menjadi 

senang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian suara guru , awalaupun 

guru memiliki karakter suara yang berbeda-beda, guru haruslah dapat 

mengatur volume suaranya dalam setiap kondisi . Adakalanya guru harus 

bersuara lantang d<¥1 tegas saat menjelaskan materi dan bisa menggunakan 

suara yang lembut dan pel an saat menasehati siswa 

Kepemimpinan guru sebagai pemicu belajar juga dapat dilakukan 

guru dengan memberi kesempatan siswa untuk bereksplorasi atau menggali 

potensi yang ada dalam dirinya, dengan mengadakan ketja kelompok atau 

diskusi dapat memicu suasana persaingan dian tara siswa sehingga siswa dapat 

mengetahui kemampuan diri masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh 

Uno (2009:37) bahwa : 

" .... suasana persaingan ini memberikan kesempatan kepada para 
siswa untuk mengukur kemampuan dirinya melalui kemampuan orang 
lain dan dari pada itu, belajar dengan bersaing menimbulkan upaya 
belajar yang sungguh-sungguh, disini digunakan pada prinsip 
keinginan individu untuk selalu lebih baik dari orang lain". 

Selain itu sadiman (2010:93) juga menyatakan bahwa " saingan atau 

kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk medorong belajar 

siswa" . oleh sebab itu dengan adanya persaingan atau kondisi lingkungan 

yang kompetitif dapat mendorong siswa untuk semangat dalam belajar 
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sehingga siswa terpicu untuk berprestasi, lebih rajin dan giat lagi dalam 

bel ajar. 

Sebagai pemicu dalam belajar guru juga menjadikan lingkungan 

alam sebagai media belajar bagi siswa dengan menunjukan contoh-contoh 

kongkrit yang berada pada lingkungan hidupnya, serta membuat wadah 

peminatan dalam pengembangan ekstrakurikuler, sehingga siswa dapat aktif 

dalam belajar". Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan Mulyani (2007:60) 

bahwa "sebagai pemicu belajar, guru harus mampu melipatgandakan potensi 

peserta didik, dan mengembangkannya sesuai aspirasi dan cita-cita mereka di 

masa yang akan datang" . 

Kepemimpianan guru Sebagai pemacu melipatgandakan potensi siswa 

dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa 

yang akan datang. Hal ini sangat penting karena guru sangat berperan dalam 

membentuk perkembangan siswa untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 

optimal, minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki siswa 

tidak akan berkembang secara optimal tampa bantuan guru. Dalam kaitan ini 

guru memperhatikan siswa-siswa secara individual karena antara siswa satu 

dengan yang lainya memiliki perbedaaan yang sangat mendasar. Sehingga 

dalam memberikan bantuan memerlukan penanganan dan pembinaan yang 

berbeda. 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



81 

Uraian di atas menggambarkan bahwa kepemimpinan guru sebagai 

pernicu belajar sangat dibutuhkan karena dapat membuat siswa mengetahui 

bahwa pentingnya belajar untuk masa depan dan untuk menggapai cita-cita 

mereka di masa depan. 

Hasil penelitian tentang guru sebagai pem1cu belajar dalam 

pembelajran IPA di SMA Negeri 01 Mukomuko, maka guru telah melakukan 

aktivitas memberi kesempatan siswa untuk lebih bereksplorasi, memberikan 

materi dengan menghubungkan dengan kejadian-kejadian sehari-hari dalam 

pembelajaran, guru juga menjadikan lingkungan alam sebagai media belajar 

dengan menunjukan contoh-contoh kongkrit yang berada pada lingkungan 

hidup tempat tinggalnya. 

Berdasarkan basil temuan penelitian diperoleh informasi bahwa 

kepemimpinan guru sebagai pemicu belajar dalam pembelajaran IPA di SMA 

Negeri 01 Mukomuko dilakukan dengan : a) meningkatkan wawasan siswa, b) 

memberikan kesempatan siswa untuk dapat bereksplorasi dalam pembelajaran 

IPA, c) memberikan materi yang menghubungkan dengan kejadian sehari-hari 

dalam pembelajaran IPA, d) membuat wadah perninatan, e) mengembangkan 

ekstrakurikuler. 

4. Kepemimpinan Guru Sebagai Inspirator Dalam Pembelajaran 

Hasil penelitian tentang kepernimpinan guru sebagai inspirator dalam 

pebelajaran IP A dapat dilakukan sebagaimana yang s:udah di dapatkan dari 

basil wawancara yaitu sebagai berikut: 
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"Guro sebagai inspirator mengarahkan dan memberi wmvasan yang 
luas kepada siswa melalui pengalaman atau cerita-cerita tentang 
orang-orang yang sudah berhasil. Serta membuat siswa tertarik dan 
berminat dengan pelajaran lP A. Guru juga berusaha menciptakan 
model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak 
didik merasa tidak jenuh dalam be/ajar.dan memberi ide-ide 
kemajuan dalam dunia pendidikan , tentang pentingnya teknologi 
yang semakin canggih. guro juga ben1saha terbuka terhadap seliap 
respon dari siswa dan melihat dari cara be/ajar sehari-hari, serta 
meningkatkan potensi yang ada dan meningkatkan rasa percaya diri 
siswa sehingga bisa mencapai cita-citanya di masa yang akan 
datang". 

Dari hasil penelitian kepemimpinan guru sebagai inspirator dapat 

dilakukan guru dengan cara memberi pengarahan atau wawasan - wawasan 

yang luas tentang betapa pentingnya belajar untuk masa depan mereka 

nantinya Misalnya menceritakan pengalaman guru atau menceritakan tokoh -

tokoh yang sudah meraih kebemasilan dalam hidup mereka sehingga siswa 

terinspirasi untuk semangat belajar. Sehingga timbul gagasan atau ide-ide 

baru dalarn diri peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan mereka 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syaiful (2007:50) bahwa: 

"dalarn perannya sebagai inspirasi, guru haru dapat menjadi pencetus 
ide-ide kemajuan dalarn pendidikan dan mengajar, proses interaksi 
edukatif yang ada sekarang harus di perbaiki sesuai perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kompetensi guru 
harus di di perbaiki sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi 
abad ini•' 

Guru sebagai inspirator harus Marnpu Membangun Iklim 

Pembelajaran yang Inspiratif Dalam usaha untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang inspiratif, aspek paling utama yang harus diperhatikan 

oleh guru adalah bagaimana guru mampu untuk menarik dan mendorong 
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minat siswa untuk senang dan menyukai pelajaran. Rasa senang terhadap 

pelajaran akan menjadi modal penting dalam diri siswa untuk menekuni dan 

menggeluti pelajaran secara lebih optimal. Siswa akan bergairah dan 

senantiasa penuh semangat dalam belajar.Salah ssatu usaha penting yang 

dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar adalah mendesain 

pembelajaran dalam suasana yang menyenangkan 

Guru yang memiliki orientasi jauh lebih luas adalah guru yang 

inspiratif. Guru inspiratif tidak hanya terpaku pada kurikulum, tetapi juga 

memiliki orientasi yang jauh lebih luas dalam mengembangkan potensi dan 

potensi para peserta didik. Dunia memerlukan keduanya, seperti kita 

memadukan validitas internal (dijaga oleh kurikulum) dan validitas ekstemal 

(yang dikuasai oleh guru inspiratif) dalam penjelajahan ilmu pengetahuan. 

Guru yang inspiratif tidak hanya menekankan validitas internal yang 

bertumpu pada kurikulum, tetapi juga bagaimana konstektualisasinya dalam 

validitas ekstemal yang berupa beraneka sikap dan pandangan serta jiwa yang 

kukuh dalam memandang dan menghadapi setiap persoalan dan kehidupan 

yang kompleks. Guru yang inspiratif adalah guru yang mampu melahirkan 

peserta didik yang tangguh dan siap mengahdapi aneka tantangan dan 

perubahan yang hebat sekaliptm. 

Dengan demikian guru yang mengambil peran sebagai inspirator, 

secara langStmg dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, 

luwes dalam berkomunikasi, rendah hati, selalu ingin belajar dan bekeJja 
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keras, fleksibilitas dalam bergaul, berani bersikap, memiliki prinsip dalam 

kebenaran, dan paling utama tidak merasa bosan menjadi seorang pendidik. 

Di dunia pendidikan guru merupakan panutan bagi para siswa-siswanya untuk 

menjadi pribadi yang baik, maka dari itu kita sebagai caJon pendidik (guru) 

harus mengetahui cara-cara ataupun nilai-nilai agar kita terlatih untuk menjadi 

seorang inspirator untuk siswa-siswi kita dikemudian hari pada saat menjadi 

seorang pendidik. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian diperoleh informasi bahwa 

kepemimpinan guru sebagai motivator di SMA Negeri 01 Mukomuko, 

dilakukan dengan : a) mampu menarik dan mendorong minat siswa dengan 

tenang sehingga menyukai pelajaran IP A , b) mengakumulsi potensi dalam 

diri siswa untuk meningkatkan kapasita dan kapabilitasnya dalam 

pembelajaran IPA, c) melakukan perubahan menuju arab pencapaian cita-cita 

hidup baik jangka pendek maupun jangka panjang, d) memberikan inspirasi I 

petunjuk yang baik bagi kemajuan siswa. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesjmpulan secara umum bahwa kepernimpinan guru dalam 

pembelajaran IPA Di SMA Negeri 01 Mukomuko sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran IP A meliputi 

bahwa guru dapat memberikan kemudahan pada siswa dalam setiap proses 

belajar mengajar. Guru dapat menyediakan sumber-sumber belajar, berupa 

buku-buku penunjang yang relevan dengan materi ajar. Kemudian pada tahap 

pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan 

pengajaran yang sudah dibuat (RPP), pemberian bahan pelajaran disesuaikan 

dengan urutan yang sudah diprogram secara sistematis pada tahap persiapan. 

Adapun langkah-Langkah dalam pelaksanan pembelajaran meliputi; kegiatan 

awal atau pembukaan, kegiatan inti serta kegatan akhir atau penutup. 

Pembelajaran yang akan diberikan sudah mengacu kepada kurikulum yang 

berlaku serta guru harus sudah menguasi materi ajar, serta mampu 

menggunakann alat peraga dan media pembelajaran IP A sehingga guru 

menciptakan interaksi pembelajaran IP A yang mudah di pahami dan mampu 

mengelola kelas dengan baik serta mampu memberi umpan batik yang positf 

terhadap respon siswa sehingga siswa belajar menjadi bermakna. 
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2. Kepemimpinan guru sebagai motivator dalam pembelajaran 1P A yaitu untuk 

membangkitkan min at siswa dalam pembelajaran 1P A dilakukan dengan cara 

memberikan pengarahan guru memperjelas tujuan pembelajaran 1P A yang 

ingin dicapai serta dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam 

belajar dan untuk meningkatkan minat siswa guru dapat memberikan pujian/ 

hukuman yang wajar terhadap setiap keberhasilan/ kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa. Guru juga memberikan remedial atau pengayaan terhadap siswa 

yang mendapat nilai di bawah KKM atau di atas KKM. 

3. Kepemimpinan guru sebagai pemicu bela jar dalam pembelajaran 1P A meliputi 

guru memberi kesempatan untuk lebih bereksplorasi dengan memberikan 

materi yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari dalam pembelajaran. 

Dapat lebih mendalami kelebihan dan kelemahan siswa sehingga mampu 

mengoptirnalkan berbagai kemanpuan siswa untuk giat belajar. Mernbuat 

wadah peminatan melalaui ekstrakurikuler sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan diri secara rnandiri 

4. Kepemimpinan guru sebagai inspirator daJam pembelajaran IPA meliputi 

guru dalarn meningkatkan wawasan siswa supaya lebih luas, dapat Menarik 

dan mendorong minat siswa supaya menyukai pelajaran serta bersikap terbuka 

terhadap setiap respon siswa sehingga siswa terinspirasi untuk terus belajar 

dan belajar sehingga tercapai apa yang diinginkan siswa .. 
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B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah 

Lebih memperhatikan lagi aktivitas guru-guru dalam pembelajaran sehingga 

guru benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sebagai fasi litator,motivator, 

pemicu belajar dan sebagai inspirator sehingga tujuan pembelajaran yang 

diharapkan dapat terlaksana dengan baik. 

2. Bagi peserta didik 

Diharapkan bagi peserta didik untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

berlangsung secara aktif sehingga kegiatan proses bela jar mengajar menjadi 

lebih bermakna dan menyenangkan dan untuk selalu memotivasi diri untuk 

terus belajar. 

3. Bagi guru IP A 

Disarankan kepada seluruh guru IP A untuk selalu memperbaiki kineijanya 

dengan baik dan benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di 

kelas baik sebagai fasilitator, motivator , pemicu belajar ataupun sebagai 

inspirator sehingga kegiatan pembelajaran IP A dapat berlangsung secara 

aktif, menarik dan effektif 

4. Dinas Pendidikan 

Perlu memberikan kesempatan kepada semua guru untuk mendapatkan 

pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan kompetensinya sehingga guru 

semakin professional dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. 
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Lampiran 1. Instrument Penelitian 

CATATAN LAPANGANHASIL WAWANCARA 

Pewawancara 
Informan 
Jabatan 
Tern pat 
Hari/ tanggal 
Waktu 

n Indicator 
0 

1 Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasilitator 
dalam 
pembelajaran 
lPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: YD 
: Guru 1P A ( Kimia) 
: Ruang Guru 
: k:amis I 31 Maret 2016 
: 09.00Wib 

Butir pertanyaan 

l. Bagaimana cara bapak/ibu dalam 
memfasilitasi kegiata pembelajaran? 

2. Apakah bapak/ibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? Kalau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
denganRPP? 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapak/ibu gunakan? 

Jawaban informans 

Cara saya dalam 
memfasilitasi adalah dengan 
memberikan kemudahan 
kepada siswa dalam belajar, 
menyediakan sumber belajar, 
media belajar, serta 
menyiapkan RPP dan 
silabus. 

Silabus dan RPP dibuat 
melalui MGMP, untuk RPP 
ada perubahan disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi 
atau karakter sekolah. 

Sudah, karena RPP 
merupakan Rencana 
Pengajaran Pembelajaran 
yang yang dilakukan secara 
sistematis yang meliputi~ 
kegiatan awal, kegiatan inti 
dan kegiatan akhir dalam 
pembelajaran. 

Metode yang digu.nak.an 
bervariasi ada ceramah, 
diskusi, presentas~ Tanya 
jawab, dan penugasan dan 
praktek di Jaboratorium. 
Media yang digunakan 
power poin dengan alatnya 
LCD dan proyektor dan alat 
peraga. 
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Sudah, saya mengembangkan 
5. Apakah bapak/ibu sudah bahan ajar dengan buku-buku 

mengembangkan bahan ajar yang ada di kurikulum yang 
sesuai tujuan pembelajaran? berlaku, dan sesuai dengan 

materi yang akan di ajarkan. 

Saya menunjukan sikap 
6. Bagaimana cara bapak/ibu tanggap dalam meogelola 

menciptakan suasana belajar kelas misalnya letak tempat 
yang menyenangkan? duduk yang bervariasi 

sehingga siswa belajar tidak 
monoton.sehingga tercipta 
suasana yang kondusif 

Ya, supaya saat belajar 
7. Apakah bapak/ibu memusatkan tercipta interaksi 

perhatian pada interaksi dengan pembelajaran yang mudah 
siswa dan mendorongnya untuk dipahami siswa sehingga 
memahami informasi yang dapat memberi umpan balik 
disampaikan? yang positif terhadap respon 

SlSWa. 

2 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu Membangkitkan minat siswa 

guru sebagai memotivasi siswa dalalm belajar? dalam pembelajaran dengan 
motivator memberi pengarahan dengan 
dalam memperjelas tujuao 
pembelajaran pembelajaran dan menyatakn 

IPA bahwa belajar itu penting 
serta menciptakan suasana 
yang menyenangkan dalam 
bel ajar. 

2. Apakah bapak/ibu pemah tidak, saya banya memberi 
memberikan hadiah atau pujian saat ada yang 
hukuman kepada siswa yang berprestasi dan menyuruh 
berprestasi atau yang kurang mau belajar kembali saat ada 
belajar? yang kurang semangat belajar 

3. Bagaimana cara bapak /ibu hadiah berupa pujian saya 
memberikan hadiah atau berikan saat ada siswa yang 
hukuman tersebut? berprestasi atau mendapat 

niai tertinggi, serta hukuman 
saat ada siswa yang paling-
paling disuruh membersihkan 
kelas atau belajasr kembali 
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4_ Apakah bapak pernah ya, setiap selesai belajar 
memberikan soaVIatihan kepada memberi soaVlatihan supaya 
siswa setiap aJchjr pelajaran? saya mengetabui bahwa siswa 

sudah paham atau belum 
dengan materi yang di 
ajarkan. 

5. Apakah bapaklibu mengadakan Y a, bagi siswa yang 
remedial/ pengayaan bagi siswa mendapatkan nilai di bawah 
yang basil ujiannya tinggi atau KKM saya memberik:an 
rendah? remedial, sedang untuk siswa 

yang mendapat niJai di atas 
KKM jarang dilakukan 
pengayaan,yang sering di 
suruh mengerjakan tugas-
tugas atau soal-soal. 

3 Kepemimpinan L Bagaimana cara bapak/ibu dalam Memberikan pengarahan 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa tentang pentingnya belajar 
pemicu belajar dalam belajar? IPA 
dalam 
pembelajaran 
IPA 2. Bagaimana cara bapak/ibu Degan cara memberi 

menciptakan persaingan dan kesempatan siswa untuk 
kerjasama dalam pelaksanaan berekplorasi dalam belajar, 
pembelajaran? dengan membentuk ketja 

kelompok dan dengan diskusi 
sekolah. 

3. Apakah bapak:/ibu memberikan Dan memberikan materi 
bahan yang dapat memancing dengan menghubungkan 
rasa ingin tabu siswa dalam dengan kejadian sehari-hari. 
setiap materi pembelajaran? 

4_ Apakah bapak /ibu dalam Y a, karena dengan 
pembuatan dan pemanfaatan menjadikan lingkungan alam 
sumber belajar/media sebagi media belajar dengan 
pembelajaran melibatkan peran menunjukan contoh-contoh 
siswa? kongk:rit yang berada pada 

lingk:ungan hidupnya.serta 
membuat wadah penrinatan 
dalam pengembangan 
ekstrakurik:uler, sehingga 
siswa dapat aktif dalam 
bel ajar_ 

4 Kepemimpinan L Bagaiman cara bapak:/ ibu Untuk mengispirasi siswa 
guru sebagai menginspirasi siswa dalarn saya memberikan contoh-
inspirator bela jar? contoh-contoh orang yang 

dalam sudah berhasil dalam hidup. 
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pembelajaran 
IPA 2 . Apakah bapaklibu dapat Ya, saya berusaha terbuka 

mengidentifikasi dengan benar terhadap setiap respon dari 
tentang bakat, rninat, potensi, dan siswa dan melihat dari cara 
kesulitan belajar masing-masing belajar sehari-hari, serta 
siswa? meningkatkan potensi yang 

ada dan meningkatkan rasa 
percaya diri siswa sehingga 
bias mencapai cita-citanya di 
masa yang akan datang .. 

Mukomuko, Maret 2016 

Pewawancara Inform an 

Syafriyani YD 
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CATATAN LAPANGANHASll.. WAWANCARA 

Pewawancara 
Informan 
Jabatan 
Tern pat 
Hari/ tanggaJ 
Waktu 

n Indicator 
0 

1 Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasilitator 
dalam 
pembelajaran 
IPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: MA 
: Guru IPA ( Fisika) 
: Ruang Guru 
: Jum'at I 01 April 2016 
: 09.00 Wib 

Butir pertanyaan 

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam 
memfasilitasi kegiata 

pembelajaran? 

2. Apakah bapak/ibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? KaJau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
dengan RPP? 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapak/ibu gunakan? 

5. Apakah bapaklibu sudah 
mengembangkan bahan ajar 

Jawaban informans 

Saya berusaha memberikan 
kemudahan kepada siswa 
dalam belajar, menyediakan 
sumber belajar, media 
belajar, serta selalu 
menyiapkan RPP dan silabus 
yang sudah saya buat setiap 
semester. 

Y a, silabus yang sudah ada 
dikembangkan, RPP di 
sesuaikan dengan alokasi 
waktu yang sudah di 
tentukan. 

Sudah, karena RPP yang 
digunakan sebagai acuan dan 
proses pembelajaran di kelas. 
RPP bisa dijadikan pedoman 
bagi guru daJam 
melaksanakan kegiatan atau 
urutan pembelajaran di kelas. 

Metode yang bervariasi ada 
ceramah, diskusi, presentasi, 
Tanya jawab, dan penugasan 
dan praktek di laboratorium. 
Media yang digunakan 
power poin dengan alatnya 
dan alat peraga yang sesuai 
dengan materi. 

Y a, saya sudah mengembang-
kan bahan ajar sesuai dengan 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



99 

sesuai tujuan pembelajaran? kurikulum yang berlaku. 

6. Bagaimana cara bapak/ibu Dengan cara memvariasikan 
menciptakan suasana belajar tempat duduk siswa, sehingga 
yang menyenangkan. siswa tidak bosan . 

7. Apakah bapak/ibu memusatkan Ya, agar tercipta interaksi 
perhatian pada interaksi dengan pembelajaran yang mudah 
siswa dan mendorongnya untuk dipahami siswa sehingga 
memahami informasi yang tidak terjadi kesalahpahaman 
disampaikan? tentang informasi yang 

disampaikan, serta dapat 
memberi umpan balik yang 
positif terhadap respon siswa. 

2 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu Dengan cara memperjelas 
guru sebagai memotivasi siswa dalalm belajar? tujuan pembelajaran dan 
motivator menyatakan bahwa materi ini 
dalam nanti bermanfaat di dalam 
pembelajaran kehidupan sehari-hari. 
IPA 

2. Apakah bapak/ibu pemah Memberi hadiah tidak 
memberikan hadiah atau pernah, memberi bukuman 
hukuman kepada siswa yang pernah 
berprestasi dan yang kurang mau 
belajar atau mencontek saat 
ujian? 

3 . Bagaimana cara bapak /ibu hanya memberi pujian untuk 
memberikan hadiah atau siswa yang berprestasi dan 
hukuman tersebut? menyuruh dan belajar 

kembali saat ada yang 
kurang seangat belajar,dan 
mengerjakan tugas-tugas. 

4. Apakah bapak memberikan ya, setiap selesai belajar 
soalllatihan kepada siswa setiap memberi soalllatihan supaya 
akhir pelajaran? saya mengetahui bahwa siswa 

sudah paham atau belum 
dengan materi yang di 
ajarkan. 

5. Apakah bapak/ibu mengadakan Y a, bagi siswa yang 
remedial/ pengayaan bagi siswa mendapatkan nilai di bawah 
yang basil ujiannya tinggi atau K.KM saya memberikan 
rendah? remedial sedang untuk siswa 
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yang mendapat nilai di atas 
KKM jarang dilakukan 
pengayaan,yang sering di 
suruh menge.rjakan tugas-
tugas atau soal-soal. 

3 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapaklibu dalam Saya, menitik. beratkan ke 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa materi pelajaran, dengan 
pemicu belajar dalam beJajar? memberikan pengarahan 
dalam tentang pentingnya belajar 
pembelajaran 
IPA 

2. Bagaimana cara bapaklibu dengan membentuk kerja 
menciptakan persaingan dan kelompok dan dengan ber 
kerjasama dalam pelaksanaan diskusi serta presentase hasil 
pembelajaran? 

3. Apakah bapak/ibu memberikan Y a, saya memberikan materi 
bahan yang dapat memancing dengan menghubungkan 
rasa ingin tahu siswa dalam denganJingkungandan 
setiap materi pembelajaran? kejadian te.rjadi sehari-hari. 

4. Apakah bapak /ibu dalam Y a, saya menyuruh siswa 
pembuatan dan pemanfaatan memanfaatkan barang-barang 
sumber belajar/media bekas untuk membuat alat 
pembelajaran melibatkan peran peraga dalam belajar 
siswa? 

4 Kepemimpinan 1. Bagaiman cara bapakl ibu Memberi wawasan yang luas 
guru sebagai menginspirasi siswa dalam kepada siswa melalui 
inspirator bela jar? pengalaman atau cerita-cerita 
dalam tentang orang-orang yang 
pembelajaran sudah berhasil. Dan menarik 
IPA serta mendorong minat siswa 

sehingga siswa suka dengan 
pelajaran IPA ,serta 
menciptakan model 
pembelajaran yang menarik 
dan menyenangkan sehingga 
anak didik merasa tidakjenuh 
dalam belajar.dan memberi 
ide-ide kemajuan dalam 
dunia pendidikan , tentang 
pentingnya teknologi yang 
semakin canggih 
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2. Apakah bapak/ibu dapat Y a, saya dapat melihat 
mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi 
tentang bakat, minat, potensi, dan serta kesulitan belajar 
kesulitan belajar masing-masing masing-masing siswa dari 
siswa? dari kesehariannya dalam 

proses belajar mengajar. 

Mukomuko, Maret 2016 

Pewawancara lnforman 

Syafriyani MA 
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CATATAN LAPANGANHASIL WAWANCARA 

Pewawancara 
Inform an 
Jabatan 
Tern pat 
Hari/ tanggal 
Waktu 

n Indicator 
0 

1 Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasilitator 
dalam 
pembelajaran 
IPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: Dra.Nurhawati 
: Guru IP A ( Biologi) 
: Ruang Guru 
: Jum' at I Ol April 2016 
: 10.30Wib 

Butir pertanyaan 

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam 
memfasilitasi kegiata 
pembelaj aran? 

2. Apakah bapak/ibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? Kalau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
denganRPP? 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapak/ibu gunakan? 

5. Apakah bapak/ibu sudah 
mengembangkan bahan ajar 
sesuai tujuan pembelajaran? 

Jawaban informans 

Dalam memfasilitasi kegiatan 
beJajar adaJah dengan 
memberikan kemudahan 
kepada siswa dan 
menyediakan sumber beJajar, 
media bela jar da menyiapkan 
RRP yang saya buat setiap 
satu semester. 

Saya mengembangkan 
silabus dan RPP melalui 
MGMP 

Belum sepenuhnya sesuai 
secara keseluruhan, tetapi 
diusahakan sudah mendekati 
kesesuaian dengan 
RPP.tegantung dengan 
alokasiwaktu yang tersedia. 

Adapun metode yang saya 
gunakan bervariasi seperti 
ceramah, diskusi, presentasi, 
Tanyajawab, dan penugasan 
dan praktek di laboratorium. 
Media yang digunakan 
power poin dan alat peraga. 

Y a, saya sudah men gem bang 
kan bahan ajar dan sesuai 
dengan materi yang ada 
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dikurik.ulum. 

6. Bagaimana cara bapak/ibu Saya sering mengajak siswa 
menciptakan suasana belajar belajar dialam atau tentang 
yang menyenangkan? lingkungan sek:itarnya 

sehingga siswa tidak bosan 
belajar diruanganlkelas. 

7. Apakah bapak/ibu memusatkan Y a, kadang-kadang wak:tunya 
perhatian pada interaksi dengan tidak cuk.up sehingga ada 
siswa dan mendorongnya untuk siswa yang tidak memahami 
memahami infonnasi yang apa yang disampaikan 
disampaikan? sehingga kurang tercipta 

interaksi yang baik dengan 
SlSWa 

2 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu Saya,berusaha membangkit 
guru sebagai memotivasi siswa dalalm belajar? kan minat siswa dalam 
motivator belajar pengarahan-
dalam pengarahan tentang 
pembelajaran pentingnya belajar. 
IPA 

2. Apakah bapak/ibu pemah Tidak pemah, 
memberikan hadiah atau 
huk.uman kepada siswa yang 
berprestasi atau yang k:urang mau 
belajar? 

3. Bagaimana cara bapak /ibu hadiah berupa pujian saya 
memberikan hadiah atau berikan saat ada siswa yang 
hukuman tersebut? berpestasi atau mendapat niai 

tertinggj, serta huk.uman saat 
ada siswa yang bersalah dan 
mengetjakan tugas-tugas 
kedepannya. 

4. Apakah bapak pernah setiap selesai belajar saya 
memberikan soal/latihan kepada selalu memberi soal/latihan 
siswa setiap akhir pelajaran? 

5. Apakah bapak/ibu mengadakan Y a, siswa yang mendapatkan 
remedial/ pengayaan bagi siswa nilai di bawah KKM saya 
yang hasi l ujiannya tinggi atau akan memberikan remedial 
rendah? kepada siswa sementara , 

pengayaan, hanya saya 
surub mengetjakan tugas-
tugas atau soal-soal dalam 
buku teks. 
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3 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam Saya memberi pengarahan 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa tentang pentingnya belajar 
pemicu belajar dalam belajar? teknologi, dan tentang 
dalam pentingnya belajar IPA untuk 
pembelajaran masa depan . 
IPA 

2. Bagaimana cara bapak/ibu Saya hanya membuat 
menciptakan persaingan dan kelompok-kelompok kecil 
kerjasama dalam pelaksanaan untuk berdiskusi diskusi di 
pembelajaran? kelas. 

3. Apakah bapak/ibu memberikan Kadang-kadang, saya 
bahan yang dapat memancing menghubungk:an materi 
rasa ingin tabu siswa dalam dengan kejadian sehari-hari. 
setiap materi pembelajaran? 

4. Apakah bapak /ibu dalam Kadang-kadang, tegantung 
pembuatan dan pemanfaatan dengan materi yang akan 
sumber belajar/media dipelajari, kalau media dan 
pembelajaran melibatkan peran sumber sudah tersedia siswa 
siswa? hanya langsung 

menggunakannya. 
4 Kepemimpinan 1. Bagaiman cara bapak/ ibu Saya memberi wawasan yang 

guru sebagai menginspirasi siswa dalam luas kepada siswa, kadang-
inspirator bela jar? kadang melalui cerita orang 
dalam - orang yang sudah terkenal 
pembelajaran dan berhasil dan tentang 
IPA pentingnya teknologi yang 

semakin canggih dalam dunia 
pendidikan. 

2. Apakah bapak/ibu dapat Kadang-kadang, saya hanya 
mengidentifikasi dengan benar melihat secara umum dari 
tentang bakat, minat, potensi, dan basil dan cara belajar siswa 
kesulitan belajar masing-masing yang sudah diperoleh siswa, 
siswa? 

Mukomuko, Maret 2016 

Pewawancara Informan 

Syafriyani NH 
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CATATAN LAPANGANHASIL WAWANCARA 

Pewawancara 
Inform an 
Jabatan 
Tempat 
Hari/ tanggal 
Waktu 

n Indicator 
0 

1 Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasilitator 
dalam 
pembelajaran 
IPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: NY 
: Guru IP A ( Biologi) 
: Ruang Guru 
: Sabtu I 02 April 2016 
: 11.00 Wib 

Butir pertanyaan 

1. Bagaimana cara bapaklibu dalam 
memfasiJitasi kegiata 
pembelajaran? 

2. Apakah bapaklibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? Kalau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
denganRPP 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapaklibu gunakan? 

Jawaban informans 

Untuk memfasilitasi kegiatan 
pembelajaran saya berusaha 
memberi kemudahan kepada 
siswa dengan menyediakan 
sumber belajar, media belajar 
dan saya selalu menyiapkan 
RPP dan silabus. 

RPP saya buat sendiri, dan 
dikembangkan melalui 
silabus yang sudah ada. 

Dalam proses pembelajaran, 
saya sudah sesuaikan dengan 
RPP yang telah ada, dan 
sesuai dengan langkah-
langkah dalam 
pelaksanaannya yang 
mengacu pada kegiatan awal 
atau pembukaan, kegiatan inti 
dan penutup 

Dalam pembelajaran metode 
yang digunakan bervariasi 
ada ceramah, saya juga sering 
melakukan diskusi dengan 
siswa-siswa, presentas~ 
Tanya jawab, dan penugasan 
dan praktek di laboratorium. 
Media yang digunakan 
power poin dan alat peraga 
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sesuai dengan materi yang 
akan dipelajari. 

5. Apakah bapaklibu sudah Y a, say a berusaha 
mengembangkan bahan ajar mengembangkan bahan ajar 
sesuai tujuan pembelajaran? yang ada di kurikulum yang 

berlaku. 

6. Bagaimana cara bapaklibu Kadang-kadang saya 
menciptakan suasana belajar menukar posisi tempat duduk 
yang menyenangkan? siswa supaya siswa tidak 

jenuh dj tempat yang sama 
saJa. 

7. Apakah bapak/ibu memusatkan Y a, say a berusaha membuat 
perhatian pada interaksi dengan siswa focus dalam belajar 
siswa dan mendorongnya untuk sehlngga mereka paham 
memahami informasi yang dengan apa yang sudah 
disampaikan? dipelajarinya. 

Kadang-kadang, karena 
tergantung waktu yang tidak 
mencukupi, sehingga saya 
lebih memilih menyampaikan 
materi saja. 

2 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu Kadang-kadang, saya hanya 
guru sebagai memotivasi siswa dalalm bel ajar? memberi pengarahan saja 
motivator supaya untuk lebih giat 
dalam bel ajar dan ingat orang tua 
pembelajaran yang sudah membiayai 
IPA sekolah mereka. 

2 . Apakah bapak/ibu pemah Y a, saya pemah memberi 
memberik.an hadiah atau badiah dan memberi 

. hukuman kepada siswa yang hukuman kepada siswa saat 
berprestasi atau yang kurang mau dalam proses belajar 
belajar? mengaJar 

3. Bagaimana cara bapak. /ibu hadiah yang saya kasih saat 
memberikan hadiah atau di akhir semester ada berupa 
hukuman tersebut? buku-buku dan perlengkapan 

belajar, saat dikelas saya 
hanya memberi pujian saja 
untuk siswa yang berprestasi 
dan mendapat nilai tertinggi. 
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serta hukuman saya berikan 
saat ada siswa yang 
bermasalah dengan memberi 
teguran. 

4. Apakah bapak pernah ya, selalu setiap selesai 
memberikan soaVlatihan kepada belajar memberi soa111atihan 
siswa setiap akhir pelajaran? supaya saya mengetahui 

keberhasilan siswa dalam 
bel ajar. 

5. Apakah bapak/ibu mengadakan Y a, saya selalu siswa yang 
remediaV pengayaan bagi siswa mendapatkan nilai di bawah 
yang basil ujiannya tinggi atau KKM saya memberikan 
rendah? remedial, sedang untuk siswa 

yang mendapat nilai di atas 
KKM saya melakukan 
pengayaa~dengan 
mengerjakan tugas-tugas atau 
soal-soal. 

3 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapaklibu dalam Saya memberikan nasebat 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa dan pengaraban tentang 
pemicu belajar dalam belajar? pentingnya belajar untuk 
dalam masadepan. 
pembelajaran 
IPA 2. Bagaimana cara bapaklibu Degan cara memberi 

menciptakan persaingan dan kesempatan siswa untuk 
kerjasama dalam pelaksanaan berekspresi dalam belajar, 
pembelajaran? dengan membentuk ketja 

kelompok dan dengan 
diskusi-diskusi yang nantinya 
dipresentasikan hasilnya .. 

3. Apakah bapak/ibu memberikan Y a, saya memberikan materi 
bahan yang dapat memancing denganmenghubungkan 
rasa ingin tahu siswa dalam dengan kejadian sehari-bari. 
setiap materi pembelajaran? 

4. Apakah bapak /ibu dalam Y a, karena say a sering 
pembuatan dan pemanfaatan melakukan praktikum maka 
sumber belajar/media siswa selalu 
pembelajaran melibatkan peran mengikutsertakan siswa 
siswa? daJam menyiapkan alat dan 

bahan di laboratorium, jika 
alat dan bahan yang tidak ada 
maka saya menyuruh siswa 
vang untuk menyiapkannya 
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bersama-sama. 

4 Kepemimpinan 1. Bagaiman cara bapak/ ibu Saya memberi wawasan yang 
guru sebagai menginspirasi siswa dalam luas kepada siswa atau 
inspirator belajar? dengan cerita-cerita tentang 
dalam orang-orang yang sudah 
pembelajaran berhasil. 
IPA 

2. Apakah bapaklibu dapat Y a, kadang-kadang saya 
mengidenti:fikasi dengan benar berusaha terbuka terhadap 
tentang bakat, minat, potensi, dan setiap respon dari siswa. Saya 
kesulitan belajar masing-masing juga dapat melihat dari cara 
siswa? bela jar dan keaktifannya di 

keJas mana siswa yang benar-
benar ingin belajar . 

Mukomuko, Maret 2016 

Pewawancara Informan 

Syafriyani NY 
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CATATAN LAPANGANHASll- WAWANCARA 

Pewawancara 
Worman 
Jabatan 
Tempat 
Hari/ tanggal 
Waktu 

n Indicator 
0 

1 Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasilitator 
dalam 
pembelajaran 
IPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: LD 
: Guru IPA ( Fisika) 
: Ruang Guru 
: Sabtu I 02 April 2016 
: 09.00Wib 

Butir pertanyaan 

I. Bagaimana cara bapak/ibu dalarn 
memfasilitasi kegiatan 
pembelajaran? 

2. Apakah bapak/ibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? Kalau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
denganRPP 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapaklibu gunakan? 

Jawaban informan 

Saya memfasilitasi kegiatan 
belajar adalah dengan 
menyediakan sumber belajar, 
media belajar, serta 
menyiapkan RPP dan silabus 
yang saya buat setiap 
semester. 

Y a, saya membuat RPP dari 
silabus yang sudah ada dan 
dikembangkan sendiri yang 
disesuaikan dengan situasi 
seko1ah. 

Dalarn proses pembelajaran 
saya sudah 
menyesuaikannnya dengan 
Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran ( RPP) karena 
RPP berfungsi sebagai 
skenario proses pembelajaran 
agar lebih mempermudah, 
dan menciptakan kegiatan 
pembelajaran yng lebih 
terarah sesuai tu juan 
pembelajaran yangdiharapkan 

Dalam pembelajaran saya 
menggunakan metode yang 
bervariasi baik dengan cara 
ceramah, diskusi, presentasi, 
Tanya jawab, dan penugasan. 
Sedangkan media yang 
digunakan power poin 
dengan alatnya LCD dan 
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proyektor dan alat peraga. 

5. Apakah bapak/ibu sudah Y a, saya berusaha untuk 
mengembangkan bahan ajar mengembangkan bahan ajar 
sesuai tujuan pembeJajaran? yang sesuai dengan 

kuri.kulum yang berlaku, dan 
sesuai dengan materi yang 
akan di ajarkan. 

6. Bagaimana cara bapak/ibu Saya menunjukan sikap 
menciptakan suasana belajar tanggap dalam mengelola 
yang menyenangkan? kelas misalnya letak tempat 

duduk yang bervariasi 
sehingga siswa bel ajar tidak 
monoton.sehingga tercipta 
suasana yang kondusif 

7. Apakah bapak/ibu memusatkan Y a, saya berusaha saat belajar 
perhatian pada interaksi dengan tercipta interaksi dalam 
siswa dan mendorongnya untuk pembelajaran sehingga 
memahami informasi yang mudah dipahami siswa dan 
disampaikan? dapat memberi umpan balik 

yang positif terhadap respon 
siswa atau terbuka terhadap 
pendapat siswa. 

2 Kepernimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu Dengan memberi contoh-
guru sebagai memotivasi siswa dalalm belajar? contoh orang-orang yang 
motivator berhasil, serta menciptakan 
dalam suasana yang menyenangkan 
pembelajaran dalam belajar. 

IPA 
2. Apakah bapak/ibu pernah Pernah, saya memberi hadiah 

memberikan hadiah atau dan hukuman. 
hukuman kepada siswa yang 
berprestasi atau yang kurang mau 
belajar ? 

3. Bagaimana cara bapak / ibu hadiah yang saya berikan ada 
memberikan hadiah atau berupa barang dan berupa 
hukuman tersebut? pujian untuk siswa yang 

berprestasi atau mendapat 
niai tertinggi, serta hukuman 
saat ada siswa yang 
bermasalah dengan menyuruh 
mengerjakan soaVtugas 
kern bali. 
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4. Apakah bapak pernah ya, selalu setiap selesai 
memberikan soaVlatihan kepada belajar memberi soaVlatihan 
siswa setiap akhir pelajaran? supaya saya mengetabui 

tentang pengetahuan materi 
yang sudah diajarkan. 

5. Apakah bapak/ibu mengadakan Y a, tentu bagi siswa yang 
remedial/ pengayaan bagi siswa mendapatkan nilai di bawah 
yang basil ujiannya tinggi atau KKM saya berikan remedial, 
rendah? sedang untuk siswa yang 

mendapat nilai di atas KK.M 
di lakukan pengayaan,yang 
sering di suruh mengerjakan 
soal-soal. 

3 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam Dengan cara memberikan 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa pengarahan tentang 
pemicu belajar dalam belajar? pentingnya bela jar fi> A 
dalam 
pembelajaran 
lPA 2. Bagaimana cara bapak/ibu Dengan membentuk kerja 

menciptakan persaingan dan kelompok dan dengan 
kerjasama dalam pelaksanaan diskusi. 
pembelajaran? 

3. Apakah bapak/ibu memberikan Kadang-kadang, sesuai 
bahan yang dapat memancing dengan materi yang akan 
rasa ingin tahu siswa dalam diajarkan, dengan cara 
setiap materi pembelajaran? memberi pertanyaan yang 

menarik dan yang dekat 
dengan kehidupan sehari-
hari. 

4. Apakah bapak /ibu dalam Y a, karena tidak ada labor 
pembuatan dan pemanfaatan fisika maka saya 
sumber belajar/media menyiapkan bahan-bahan 
pembelajaran melibatkan peran untuk praktek untuk 
siswa? demonstrasi dikelas bersama 

dengan siswa-siswa. 

4 Kepemimpinan 1. Bagaiman cara bapak/ ibu Memberi pengetahuan 

guru sebagai menginspirasi siswa dalam tentang pentingnya belajar 

inspirator bela jar? dan memberi contoh-contoh 

dalam orang-orang yang berhasil 

pembelajaran dalam dunia pendidikan dan 

IPA teknologi yang semakin 
canggih. 
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2. Apakah bapak/ibu dapat Kadang-kadang, hanya 
mengidentifikasi dengan benar dengan melihat cara belajar 
tentang bakat, minat, potensi, dan dalam kesehariannya saja. 
kesulitan belajar masing-masing 
siswa? 

Mukomuko, Maret 2016 

Pewawancara Inform an 

Syafriyani LD 
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CATATAN LAPANGANHASIL WAWANCARA 

Pewawancara 
Worman 
Jabatan 
Tern pat 
Hari/ tanggal 
Waktu 
n Indicator 
0 

] Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasilitator 
dalam 
pembelajaran 
IPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: KE 
: Guru IP A ( K.imia) 
: Ruang Guru 
: Sabtu I 02 April 2016 
· 08 00 Wib 

Butir pertanyaan 

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam 
memfasilitasi kegiatan 
pembelaj aran? 

2. Apakah bapak/ibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? Kalau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
denganRPP? 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapak/ibu gunakan? 

5. Apakah bapak/ibu sudah 
mengembangkan bahan ajar 

Jawaban informans 

Cara saya dalam 
memfasilitasi adalah dengan 
memberikan kemudahan 
kepada siswa dalam belajar, 
menyediakan sumber belajar, 
media belajar, serta 
menyiapkan RPP dan 
silabus. 

RPP dibuat sendiri dan 
dikembangkan dari silabus 
yang sudah ada dan direvisi 
sesuai dengan kebutuhan. 

Iya, harus sesuai dengan RPP 
karena RPP merupakan acuan 
dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran mulai dari 
kegiatan awal ( pembukaan), 
kegitan inti dan penutup. 
Semua harus dilakukan oleh 
guru supaya pembelajaran 
dapat terJaksana sesuai 
dengan yang diharapkan. 

Metode yang digunakan 
bervariasi ada ceramah, 
diskusi, Tanya jawab, dan 
penugasan dan praktek di 
laboratorium. Media yang 
digunakan berupa alat-alat 
peraga. 

Ya, saya berusaha 
mengembangkan bahan ajar 
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sesuai tujuan pembelajaran? dengan kurikulum yang 
berlaku. 

6. Bagaimana cara bapak/ibu Dengan cara mengaktifkan 
menciptakan suasana belajar siswa dalam belajar dan 
yang menyenangkan? merubah posisi lletk tempat 

duduk siswa sehingga siswa 
tidak monoton dalam belajar 

7. Apakah bapak/ibu memusatkan Ya, supaya saat belajar 
perhatian pada interaksi dengan tercipta interaksi 
siswa dan mendorongnya untuk pembelajaran yang mudah 
memahami informasi yang dipahami oleh siswa. 
disampaikan? 

2 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu menciptakan suasana yang 
guru sebagai memotivasi siswa dalalm belajar? menyenangkan dalam belajar. 
motivator dan memberikan pengarahan 
dalam yang dapat memotivasi siswa 
pembelajaran untuk beJajar dengan baik 
IPA betapa pentingnya ilmu untuk 

masa depan mereka. 

2. Apakah bapak/ibu pemah Saya pernah memberikan 
memberikan hadiah atau hadiah dan hukuman pada 
hukuman kepada siswa yang stswa. 
berprestasi atau yang kurang mau 
belajar? 

3. Bagaimana cara bapak /ibu hadiah yang saya berikan ada 
memberikan hadiah atau yang berupa barang, seperti 
hukuman tersebut? perlengkapan sekolah, 

permen dan cokJat, ada juga 
berupa pujian saya berikan 
saat ada siswa yang 
berprestasi atau mendapat 
niai tertinggi, serta hukuman 
saya berikan berupa teguran. 

4. Apakah bapak pernah ya, saya setiap seJesai belajar 
memberikan soal/latihan kepada memberi soal/latihan untuk 
siswa setiap akhir pelajaran? mengetahui siswa yang 

paham atau belum dengan 
materi yang di ajarkan. 

5. Apakah bapak/ibu mengadakan Y a, jika ada siswa yang 
remedial/ pengayaan bagi siswa mendapatkan nilai di bawah 
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yang hasil ujiannya tinggi atau KKM maka saya memberikan 
rendah? remedial, sedangkan untu k 

siswa yang mendapat nilai di 
atas KKM dilakukan 
pengayaan,yang sering di 
suruh mengerj akan tugas-
tugas. 

3 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam Memberikan wawasan dan 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa pengarahan tentang 
pemicu belajar dalam belajar? penting nya belajar. 
dalam 
pembelajaran 2. Bagaimana cara bapak/ibu dengan membentuk kezja 
IPA menciptakan persaingan dan kelompok dan dengan diskusi 

kezjasama dalam pelaksanaan kelompok. 
pembelajaran? 

3. Apakah bapak/ibu memberikan Ya, saya memberikan materi 
bahan yang dapat memancing denganmenghubungkan 
rasa ingin tabu siswa dalam kejadian sehari-hari. 
setiap materi pembelajaran? 

4. Apakah bapak /ibu dalam Y a, sebagai alat peraga untuk 
pembuatan dan pemanfaatan demonstrasi maka saya 
sumber belajar/media melibatkan siswa untuk 
pembelajaran melibatkan peran membuatnya dengan 
siswa? memanfaatkan bahan-bahan 

yang mudah didapatkan. 
4 Kepemimpinan 1. Bagaiman cara bapakl ibu Memberi wawasan yang luas 

guru sebagai menginspirasi siswa dalam sehingga siswa terinspirasi 
inspirator bela jar? untuk semangat belaj ar 
dalam dengan mencontohkan 
pembelajaran alumni-alumni yang sudah 
IPA sukses dalam belajar. 

2. Apakah bapak/ibu dapat Kadang-kadang, karena 
mengidentifikasi dengan benar waktu yang kurang atau 
tentang bakat, minat, potensi, dan tidak mencukupi sehingga 
kesulitan belajar masing-masing hanya melihat siswa secara 
siswa? garis besar saja. 

Mukomuko, Maret 201 6 

Pewawancara lnforrnan 

Syafriyani KE 
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CATATAN LAPANGANHASIL WAWANCARA 

Pewawancara 
Informan 
Jab a tan 
Tempat 
Hari/ tanggal 
Waktu 
n Indicator 
0 

1 Kepemimpinan 
guru sebagai 
fasi litator 
dalam 
pembelajaran 
IPA 

: Syafriyani, S.Pd 
: EM 
: Guru IP A ( Biologi) 
: RuangGuru 
: Senin I 04 April 2016 
· 10 30Wib 

Butir pertanyaan 

1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam 
memfasilitasi kegiatan 
pembelajaran? 

2. Apakah bapak/ibu 
mengembangkan sendiri silabus 
dan RPP? Kalau tidak, anda 
menggunakan silabus dan RPP 
dari mana? 

3. Apakah dalam proses 
pembelajaran sudah disesuaikan 
denganRPP 

4. Dalam pembelajaran metode dan 
media apa saja yang yang 
bapak/ibu gunakan? 

5. Apakah bapaklibu sudah 
mengembangkan bahan ajar 
sesuai tujuan pembelajaran? 

Jawaban informans 

Dalam memfasi litasi kegiatan 
belajar adalah dengan 
memberikan kemudahan 
kepada siswa dalam belajar, 
menyediakan sumber belajar, 
media belajar, serta 
menyiapkan RPP dan silabus 
sebelum belajar. 

RPP dibuat sendiri dan di 
kembangkan dari silabus 
yang sudah ada. 

Dalam proses pembelajaran, 
sebagian besar sudah 
disesuaikan dengan RPP, 
karena dengan RPP sebagai 
acuan yang digunakan dalam 
proses pembelajaran yang 
meliputi, pembukaan, kegiatn 
inti dan penutup. 

Saya menggunakan metode 
yang bervariasi seperti 
ceramah, diskusi, Tanya 
jawab, dan penugasan. Media 
yang digunakan praktikum di 
laboratorium dan 
menggunakan alat peraga. 

Y a, kadang-kadang sesuai 
dengan bahan ajar dan buku-
buku yang ada di kurikulum 
yang berlaku, dan sesuai 
dengan materi yang akan di 
ajarkan. 
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6. Bagaimana cara bapak/ibu Dengan memvariasikan letak 
menciptakan suasana belajar tempat duduk siswa sehingga 
yang menyenangkan? siswa tidak monoton dalam 

belajar dan siswa senang 
dalam belajar. 

7. Apakah bapak/ibu memusatkan Kadang-kadang , tergantung 
perhatian pada interaksi dengan alokasi waktu yang telah ada. 
siswa dan mendorongnya untuk Jika tidak hanya memberikan 
memahami informasi yang materi saja. 
disampaikan? 

2 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu Membangkitkan minat siswa 
guru sebagai memotivasi siswa dalalm belajar? dalam belajar dengan 
motivator memberi pengarahan tetang 
dalam penting belajar untuk masa 
pembelajaran depan demi mencapai cita-
IPA cita yang diinginkan 

nantinya. 

2. Apakah bapaklibu pernah Y a, saya pernah memberikan 
memberikan hadiah atau hadiah kepada siswa juga 
hukuman kepada siswa yang pemah memberikan hukuman 
berprestasi atau yang kurang mau 
belajar ? 

3. Bagaimana cara bapak /ibu hadiah yang saya hanya 
memberikan hadiah atau berupa pujian saja saya saat 
hukuman tersebut? ada siswa yang berprestasi 

atau mendapat niai tertinggi, 
serta hukuman saat ada siswa 
yang bemasalah hanya berupa 
teguran yang membangun 
saja. 

4. Apakah bapak pernah ya, saya selalu setiap selesai 
memberikan soaVlatihan kepada belajar memberi soal/latihan 
siswa setiap akhir pelajaran? supaya saya mengetahui 

bahwa siswa sudah paham 
dalam belajar. 

5. Apakah bapaklibu mengadakan Y a, bagi siswa yang 
remediaV pengayaan bagi siswa mendapatkan nilai di bawah 
yang hasil ujiannya tinggi atau KKM maka saya memberikan 
rendah? remedial, sedang bagi siswa 

yang mendapat nilai di atas 
KKM dilakukan pengayaan, 
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yang lebih sering siswa 
hanyas mengerjakan tugas-
tugas atau soal-soal. 

3 Kepemimpinan 1. Bagaimana cara bapak/ibu dalam Meningkatkan pengetahuan 
guru sebagai menumbuhkan partisipasi siswa siswa dengan memberikan 
pemicu belajar dalam belajar? pengarahan tentang 
dalam pentingnya belajar IPA 
pembelajaran 
IPA 2. Bagaimana cara bapak/ibu Degan cara memberi 

menciptakan persaingan dan kesempatan siswa untuk 
ketjasama dalam pelaksanaan belajar mandiri, dengan 
pembelajaran? membentuk keija kelompok 

dan dengan diskusi 
kelompok. 

3. Apakah bapak/ibu memberikan Kadang-kadang, saya hanya 
bahan yang dapat memancing memberikan materi yang 
rasa ingin tahu siswa dalam berhubungan dengan kejadian 
setiap materi pembelajaran? sehari-hari dalam masyarakat. 

4. Apakah bapak / ibu dalam Kadang-kadang, sesuai 
pembuatan dan pemanfaatan dengan materi yang akan 
sumber belajar/media diajarkan. 
pembelajaran melibatkan peran 
siswa? 

4 Kepemimpinan 1. Bagaiman cara bapak/ ibu Memberi pengetahuan dan 
guru sebagai menginspirasi siswa dalam wawasan yang luas kepada 
inspirator bel ajar? siswa tentang ilmu 
dalam pengetahuan zaman sekarang 
pembelajaran yang sudah maju 
IPA 

2. Apakah bapak/ibu dapat Kadang-kadang, tergantung 
mengidentifikasi dengan benar alokasi waktu, yang ada saya 
tentang bakat, minat, potensi, dan juga berusaha meningkatkan 
kesulitan belajar masing-masing potensi yang ada dalam diri 
siswa? siswa serta meningkatkan 

rasa percaya diri siswa 
sehingga bisa mencapai apa 
yang dicita-citakannya 

Mukomuko, Maret 2016 

Pewawancara Informan 

Syafriyani EM 
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Table. 4.3 Rekpitulasi Hasil Wawancara 

i N - Aspek -, -
1:1' • ~ .... •• :·.~ 

-r~ lnfoiman ;~, . •"• ."~: - .;.,~ 

Topik -- -- " ''\ - Ket l o -- pertanyaan GuruYD GuniMA GuruNH Guru NY Guru 1:.D GuruKE - Guru EM, 
1. Kepe 1. Bagaima Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan Menyiapkan 

' mim na cara sumber sumber belajar, sumber sumber sumber sumber sumber 
pinan bapak/ib belajar, membuat belajar, belajar, bela jar, bela jar, bela jar, 
guru dalam membuat media membuat membuat membuat membuat membuat 
seba memfasil media pembelajaran media media media media media 
gai itasi pembelajaran dan pembelaj aran pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran fasilit 
a tor kegiatan dan menyiapakn dan dan dan dan dan 
dalam pembela menyiapkan perangkat menyiapkan menyiapkan menyiapkan menyiapkan menyiapkan 
pem jaran? perangkat pembelaj aran perangkat perangkai perangkat perangkat perangkat 
belaja pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelaj aran pembelaj aran 
ran (RPP) (RPP) (RPP) 
IPA 

2. Apakah Silabus dan Ya, silabus Saya RPP saya Ya, saya RPP dibuat RPP dibuat 
bapak/ RPPdibuat yang sudah ada mengembang buat sendiri, membuat sendiri dan sendiri dan di 
ibu melalui dikembangkan, kan silabus dan RPP dari dikembangka kembangkan 
men gem MGMP, RPPdi dan RPP dikembangka silabus yang n dari silabus dari silabus 
bangkan untukRPP sesuaikan melalui n melalui sudah ada yang sudah yang sudah 
sendiri ada dengan alokasi MGMP silabus yang dan ada dan ada. 
silabus perubahan waktuyang sudah ada. dikembang direvisi 
dan RPP? disesuaikan sudah di kan sendiri sesuai dengan 
Kalau dengan tentukan. yang kebutuhan. 
tidak, situasi dan disesuaikan 
and a kondisi atau dengan 
menggun karakter situasi 
akan sekolah. sekolah. I 

silabus 
dan RPP 
dari 
mana? 

---- --------- -
L_ ____ 

----- -
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N :.: Aspek ~ ·-~ lnformari -,,;:_~- ~-- . -

Topik,; "" . ... _. .. 
~"-Ket . 

0 ::..: •. • ~, pertanyaan . GuroYD -_ ·'- ·_ ,GuruMA Gunl,NI-J · 0\pu NY 7 ,~,: -.6u.ru LD GiuuJ(R ·,, Guru EM • ·;:t -'-: ':'"' 

~. Apakah Sudah, Sudah, karena Bel urn Dalam proses Dalam proses lya, harus Dalam proses 
dalam karenaRPP RPPyang sepenuhnya pembelajaran pembelajaran sesuai dengan pembelajaran 
proses merupakan digunakart sesuai secara ; saya sudah sayasudah RPP karena , sebagian 
pembelaj Rencana seb agai acuan keseluruhan, sesuaikan menyesuaika RPP besar sudah 
aran Pengajaran dan proses tetapi dengan RPP nnnya dengan merupakan disesuaikan 
sudah Pembelajaran pembelaj aran diusahakan yang telah Rencana acuan dalam dengan RPP, 
disesuaik yang yang di kelas. RPP sudah ada, dan Pelaksanaan melaksana karen a 
an dilakukan bisa dijadikan mendekati sesuai dengan Pembelajaran kan kegiatan denganRPP 
dengan secara pedoman bagi kesesuaian langkah- (RPP) pembelajaran sebagai acuan 
RPP? sistematis guru dalam dengan RPP langkah karenaRPP mulai dari yang 

yang melaksanakan tergantung dalam berfungsi kegiatan awal digunakan 
meliputi; kegiatan atau dengan pelaksanaann sebagai ( pembukaan) dalam proses 
kegiatan urutan alokasi waktu yayang skenario kegiatan inti pembelaj aran 
awal, pembelajaran yang tersedia. mengacu proses dan penutup. yang 
kegiatan inti di kelas. pada kegiatan pembelaj aran Semuaharus meliputi, 
dan kegiatan awal atau agar lebih dilakukan pembukaan, 
akhir dalam pembukaan, mempermuda oleh guru kegiatn inti 
pembelajaran kegiatan inti h,dan supaya dan penutup. 

dan penutup menciptakan pembel aj aran 
kegiatan dapat 
pembelajaran terlaksana 
yng lebih sesuai dengan 
terarah sesuai yang 
tujuan diharapkan. 
pembelajaran 
yangdihara 
kan 

4. Dalam Metodeyang Metode yang Ada pun Dalam Dalam Metodeyang Say a 
pembela digunakan bervariasi ada metode yang pembelajaran pembelajaran digunakan menggunaka 
Jaran bervariasi ada ceramah, sayaguna metodeyang say a bervariasi ada n metode 
metode ceramah, diskusi, kan digunakan menggunaka ceramah, yang 
dan diskusi, presentasi, bervariasi bervariasi ada n metode diskusi, bervariasi 
media presentasi, Tanyajawab, seperti ceramah, yang Tanyajawab, seperti 
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N Aspek '.i .,, lnforman ~~,"; .. ~"- ~~ ·• · ··'' 
- .. 

"F)n~ - ~ 

Topik"" ;o--r:-_ .... 
Ket 

0 :>~.· 'C : pertanyaan Guru YD ': ~~,~ _GuruMA .OuniNR Guru NY · ,·:-,•( :.Guru LD :Guru KE: ·.if: Guru EM ~~~ ' ~ ~ 

apa saJa Tanyajawab, dan penugasan ceramah, sayajuga bervariasi dan ceramah, 
yang dan dan praktek di diskusi, sering baik dengan penugasan diskusi, 
yang penugasan laboratorium. presentasi, melakukan cara cetamah, dan praktek Tanyajawab, 
bapak/ dan praktek Media yang Tanyajawab, diskusi diskusi, di dan 
ibu di digunakan dan dengan presentasi, laboratorium. penugasan. 
gunakan? laboratorium. powerpom penugasan stswastswa, Tanyajawab, Media yang Media yang 

Media yang dengan alatnya dan praktek presentasi, dan digunakan digunakan 
digunakan dan alat peraga di laboratori Tanyajawab, penugasan. berupa alat- praktikum di 
powerpom yang sesuat urn. Media dan Sedangkan alat peraga. laboratorium 
dengan dengan materi . yang penugasan media yang dan 
alatnyaLCD digunakan dan praktek digunakan mengguna 
dan proyektor powerpoin di powerpoin kan alat 
dan alat dan alat laboratorium. dengan peraga 
peraga. peraga Media yang alatnyaLCD 

digunakan dan proyektor 
powerpom dan alat 
dan alat peraga. 
peraga sesuat 
dengan 
materi yang 
akan 
dipelajari. 

5. Apakah Sudah, saya Y a, say a sudah Ya, saya Ya, saya Ya, saya Ya, saya Ya, kadang-
bapak/ib mengembang mengembang- sudah berusaha berusaha berusaha kadang 
u sudah kan bahan kan bahan ajar mengembang mengembang untuk mengembang sesuai dengan 
men gem ajar dengan sesuai dengan kan bahan kan bahan mengembang kan bahan bahan ajar 
bangkan buku-buku kurikulum ajar dan ajar yang ada kan bahan ajar dengan dan buku-
bah an yang adadi yang berlaku. sesuai dengan di kurikulum ajar yang kurikulurn buku yang 
aJar kurikulum materi yang yang berlaku. sesuai dengan yang berlaku. ada di 
sesuat yang berlaku, ada kurikulum kurikulum 
tujuan dan sesuai dikurikulum. yang berlaku, yang berlaku, 
pembelaj dengan dan sesuai dan sesuai 

-- -- -
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N Topik_' ~~.f-Aspek - ~-~.~ ,~ - :,~ > ' ... ~ Infonnan , ~;-~ " · i !~ - ·~~ ~~-.~ :.tet -~ ~ .n·t 

0 . ~- -·~ ~~-P~rtanyaan Guru YD '\.n-:.- · OuruMA .. GUmNa Guru NY ~· ~ -~~-- ,0\lruLD GuniKE•" · Guru EM !41 ··.-
~ -;i' ~ 

aran? materi yang dengan dengan 
akan di materi yang materi yang 
ajarkan. akan di akan di 

ajarkan. ajarkan. 

~. Bagaima Say a Dengan cara Saya sering Kadang- Say a Dengan cara Dengan 
na cara menunjukan memvariasikan mengajak kadangsaya menunjukan mengaktifkan memvariasik 
bapak/ sikap tanggap tempat duduk siswa belajar menukar sikap tanggap siswadalam an letak 
ibu dalam SlSWa, dialam atau posisi tempat dalam belajar dan tempat duduk 
mencipta mengelola sehingga siswa ten tang duduk siswa mengelola merubah SlSWa 
kan kelas tidak bosan. lingkungan supaya siswa kelas posisi /letk sehingga 
suasana misalnya sekitarnya tidak jenuh di misalnya temp at duduk siswa tidak 
bel ajar letak temp at sehingga tempatyang letak tempat SlSWa monoton 
yang duduk yang siswa tidak sama sa.~ a duduk yang sehingga dalam belajar 
menyena bervariasi bosan belajar bervariasi siswa tidak dan siswa 

I 

ngkan? sehingga diruangan/ sehingga mono ton senang dalam 
siswa belajar kelas. siswa bel ajar dalam belaj ar bel ajar. 
tidak tidak 
monoton.sehi mono ton. 
ngga tercipta sehingga 
suasana yang tercipta 
kondusif suasana yang 

kondusif 

~. Apakah Ya, supaya Ya, agar Ya, kadang- Ya, saya Ya, saya Ya, supaya Kadang-
bapakl saat belajar tercipta kadang berusaha berusaha saat saat belaj ar kadang , 
ibu tercipta interaksi waktunya membuat belajar tercipta tergantung 
memusat interaksi pembelajaran tidak cukup siswafocus tercipta interaksi alokasi waktu 
kan pembelajaran yang mudah sehingga ada dalam belajar interaksi pembelajaran yang telah 
perhatian yangmudah dipahami SlSWayang sehingga dalam yangmudah ada. Jika 
pad a dipahami siswa sehingga tidak mereka pembelaj aran dipahami tidak hanya 
interaksi SlSWa tidak terjadi memahami paham sehingga oleh siswa memberikan 
dengan sehingga kesalahpahama apayang dengan apa mudah materi saja. 
siswadan ~t 

-
n tentang_ _ ~sampaJk~- yang sudah dipahami 
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mend oro memberi informasi yang sehingga dipelajarinya. siswa dan 
ngnya umpan balik disampaikan, kurang dapat 
untuk yang positif serta dapat tercipta Kadang- memberi 
memaha terhadap memberi interaksi kadang, umpan balik 
m1 respon siswa. umpan balik yang baik karen a yang positif 
informasi yang positif dengan siswa tergantung terhadap 
yang terhadap waktuyang respon stswa 
disampai respon stswa tidak atau terbuka 
kan? mencukupi , terhadap 

sehingga say a pendapat 
lebih mernilih SlSWa 
menyampaik 
an materi 
saJa 

2. Kepe 1. Bagaima Membangkit Dengan cara Saya, Kadang- Dengan menciptakan Membangkit 
munp na cam kan minat mempetjelas berusaha kadang,saya memberi suasana yang kan minat 
in an bapak/ibu siswa dalam tujmenyatakan membangkit hanya contoh- menyenangka siswa dalam 
guru memotiv pembelajaran bahwa materi kan minat memberi contoh orang- n dalam bel ajar 
sebag as1 stswa dengan ini nanti siswa dalam pengarahan orang yang belajar. dan dengan 
a1 dalalm memberi bermanmat di bela jar berhasil, memberikan memberi motiv SaJa supaya 

a tor bela jar? pengarahan dalam pengarahan- untuk lebih serta pengarahan pengarahan 

dalam dengan kehidupan pengarahan giat belajar menciptakan yang dapat tetang 
pemb memperjelas sehari-hari. ten tang dan ingat suasana yang memotivasi penting 
elajar tujuan pentingnya orang tua menyenangka siswa untuk belajar untuk 
an pembelajaran belajar. yang sudah n dalam bela jar masa depan 
IPA dan membiayai bela jar. dengan baik demi 

menyatakn sekolah be tapa mencapa1 
bahwa belajar mereka. pentingnya cita-cita yang 
itu penting ilmu untuk diinginkan 
serta masadepan nantinya. 
menciptakan mereka. 
suasana yang 
menyenangka 
n dalam 

-- - - -------- -----
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belajar. 

~- Apakah tidak, saya Memberi Tidak pemah, Ya, saya Pemah,saya Sayapemah Ya, saya 
bapak/ibu hanya hadiah tidak pemah memberi memberikan pemah 
pemah memberi pemah, memberi hadiah dan hadiah dan memberikan 
memberi pujian saat memberi hadiah dan hukuman. hukuman hadiah 
kan ada yang hukuman memberi pada siswa. kepada siswa 
hadiah berprestasi pemah hukuman jugapemah 
a tau dan kepada siswa memberikan 
hukuman menyuruh saat dalam hukuman 
kepada bel ajar proses belajar 
siswa kembali saat mengajar 
yang ada yang 
sberprest kurang 
asi atau semangat 
yang bel ajar 
kurang 
mau 
belajar ? hadiah yang 

hadiah say a kasih hadiah yang hadiah yang 
hadiah hanya berupa pujian saat di akhir saya berikan hadiah yang sayahanya 
berupa pujian memberi saya berikan semester ada ada berupa saya berikan berupa pujian 
saya berikan pujian untuk saat ada berupa buku- barang dan ada yang saJa saya 

~- Bagaima saat ada s1swayang s1swayang buku dan berupa pujian berupa saatada 
na cara s1swayang berprestasi dan berpestasi perlengkapan untuk siswa barang, siswayang 
bapak berprestasi menyuruh dan a tau belajar, saat yang seperti berprestasi 
libu a tau bel ajar mendapat dikelas saya berprestasi perlengkapan a tau 
memberi mendapat kembali saat niai tertinggi, hanya a tau sekolah, mendapat 
kan nilai ada yang serta memberi mendapat perrnen dan niai tertinggi, 
hadiah tertinggi, kurang hukuman saat pujian saja niai tertinggi, coklat, ada serta 
a tau serta semangat ada siswa untuk siswa serta juga berupa hukuman saat 
hukuman hukuman saat belajar,dan yang bersalah yang hukuman saat pujian saya ada siswa 
tersebut? adasiswa mengerjakan dan berprestasi ada siswa berikan saat yang 

yang paling- tugas-tugas. _ !Uengerjakan dan mendapat yang ada siswa 
--

L ~emasal_~ 
--------·- -

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



125 

N -~,.., Aspek . !ZI __ - "':;."' - ;:';! Informan ,,; .. ~- 'J' .,., ' 

Top~: 
·y ... ~ ~J. ~ ' ·,:.0.':!~ - ... 

Ket ~;.r--Q_~yaan Guru YD - -,,, - GuruMA •. GUi:uc-'NH ·Guru NY ~~;.~t -~ GuruLD GuruJ(E'f, Guru EM 0 ' ~f"l' '<'tt? k. ~: 

paling tugas-tugas nilai bennasalah yang hanya berupa 
disuruh kedepannya. tertinggi. dengan berprestasi teguran yang 
membersihka serta menyuruh a tau membangun 
n kelas atau hukuman mengerjakan mendapat saJa 
bel ajar say a berikan soal/tugas niai tertingg~ 
kembali saat ada kembali. serta 

s1swayang hukuman 
bermasalah saya berikan 
dengan berupa 
memberi teguran 
teguran 

I 

4. Apakah ya, setiap ya, setiap setiap selesai ya, selalu ya, selalu ya, saya ya, saya 
bapak selesai selesai belaj ar belajar saya setiap selesai setiap selesai setiap selalu setiap 
pernah bel ajar memberi selalu bel ajar belajar selesani selesai 
memberi memberi so al/1 atih an memberi memberi memberi belajar bel ajar 
kan soal/latihan supaya say a soal/latihan soal/latihan soal/latihan memberi memberi 
soal/latih supaya saya mengetahui supaya saya supayasaya soal/latihan soal/latihan 
an mengetahui bahwasiswa mengetahui mengetahui untuk supaya saya 
kepada bahwasiswa sudah paham keberhasilan ten tang mengetahui mengetahui 
siswa sudah paham atau belum siswa dalam pengetahuan stswayang bahwa siswa 
setiap atau belum dengan materi belajar. materi yang pahamatau sudahpaham 
akhir dengan yang di sudah bel urn dalam 
pelajaran materi yang ajarkan. diajarkan. dengan bel ajar. 
? di ajarkan materi yang 

di ajarkan. 

5. Apakah Ya, bagi Y a, bagi siswa Ya, siswa Ya, saya Ya, tentu Ya,jika ada Ya, bagi 
bapak/ib stswayang yang yang selalu siswa bagi siswa siswayang siswayang 
u mendapatkan mendapatkan mendapatkan yang yang mendapatkan mendapatkan 
men gada nilai di nilai di bawah nilai di mendapatkan mendapatkan nilai di nilai di 
kan bawah KKM KKMsaya bawahKKM nilai di nilai di bawahKKM bawahKKM 
remedial/ say a memberikan saya akan bawahKKM bawahKKM makasaya maka saya 
pengayaa memberikan remedial, memberikan say a saya berikan memberikan memberikan 
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n bagi remedial, sedang untuk remedial memberikan remedial, remediaL remedial, 
siswa sedang untuk siswa yang kepada siswa remedial, sedang untuk sedangkan sedangbagi 
yang siswayang mendapat nilai sementara, sedang untuk siswayang untuk siswa siswayang 
basil mendapat eli atasKKM pengayaan, siswayang mendapat yang mendapat 
UJtannya nilai di atas Jarang hanya saya mendapat nilai di atas mendapat nilai di atas 
tinggi KKMjarang dilakukan suruh nilai di atas KKMdi nilai di atas KKM 
a tau dilakukan pengayaan,yan mengerjakan KI<Msaya lakukan KKM dilakukan 
rendah? pengayaan,ya g sering di tugas-tugas melakukan pengayaan,ya dilakukan pengayaan, 

ng sering di suruh atau soal-soal pengayaan, ng sering di pengayaan,ya yang lebih 
suruh mengerjakan dalam buku dengan suruh ng sering di senng stswa 
mengerj akan tugas-tugas teks. mengerjakan mengerj akan suruh hanyas 
tugas-tugas atau soal-soal. tugas-tugas soal-soal. mengerj akan mengerj akan 
atau soal- atau soal- tugas-tugas. tugas-tugas 
soal. seal. atau soal-

soal. 
3. Kepe 1. Bagaima Memberikan Saya, menitik Saya Saya Dengan cara Memberikan Meningkatka 

mnnp na cara pengarahan beratkan ke memberi memberikan memberikan wawasan dan n 
inan bapak/ibu ten tang rnateri pengarahan nasehatdan pengarahan pengarahan pengetahuan 
guru dalam pentingnya pelajaran, ten tang pengarahan ten tang ten tang siswa dengan 
sebag menumb belajar IP A. dengan pentingnya ten tang pentingnya pentingnya memberikan 
ai 
pemic uhkan memberikan bela jar pentingnya bela jar IP A. belajar. pengarahan 

u partisipas pengarahan teknologi, belajar untuk ten tang 

belaja 1 SlSWa ten tang dan tentang masadepan. pentingnya 

r dalam pentingnya pentingnya bela jar IP A. 
dalam bela jar? bela jar belajariPA 
pemb untuk masa 
elajar depan . 
an 
IPA ~. Bagaima Degan cara dengan Sayahanya Degan cara Dengan Dengan Degan cara 

na cara memberi membentuk membuat memberi membentuk membentuk memberi 
bapak/ibu kesempatan kerja kelompok- kesempatan kerja kerja kesempatan 
mencipta siswa untuk kelompok dan kelompok siswa untuk kelompok kelompok siswa untuk 
kan berekp lo rasi dengan ber kecil untuk berekspresi dan dengan dan dengan bel ajar 
persamga dalam diskusi serta berdiskusi dalam diskusi. diskusi mandiri, 
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ndan belajar, presentase diskusi di bela jar, kelompok. dengan 
kerjasam dengan basil kelas. dengan membentuk 
adalam membentuk rrtembentuk kerja 
pelaksana kerja kerja kelompok 
an kelompok kelompok dan dengan 
pembelaj dan dengan dan dengan diskusi 
aran? diskusi diskusi- kelompok. 

sekolah. diskusi yang 
nantinya 
dipresentasik 
an hasilnya .. 

Ya, saya 
memberikan 

p. Apakah Dan Ya, saya Kadang- materi Kadang- Ya, saya Kadang-
bapak/ibu memberikan memberikan kadang, saya dengan kadang, memberikan kadang, saya 
memberi materi materi dengan menghubung menghubung sesuai dengan materi hanya 
kan dengan menghubungka kan materi kan dengan materi yang dengan memberikan 
bah an menghubung n dengan kejadian akan menghubung materi yang 
yang kan dengan denganlingkun kejadian sehari-hari. diajarkan, kan kejadian berhubungan 
dapat kejadian gandan sehari-hari. dengan cara sehari-hari. dengan 
memanct sehari-hari. kejadian memberi kejadian 
ng rasa terjadi sehari- pertanyaan sehari-hari 
mgm hari. yang menarik dalam 
tahu dan yang masyarakat. 
siswa dekatdengan 
dalam kehidupan 
setiap sehari-hari. 
materi 
pembelaj Ya, karena 
aran? say a sering Ya, karena 

melakukan tidak ada Ya, sebagai 
~. Apakah Ya, karena Ya, saya Kadang- praktikum labor fisika alat peraga Kadang-

bapak dengan menyuruh kadang, makasiswa maka say a untuk kadang, 
L...-
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libu menjadikan SlSwa tegantung selalu menyiapkan demonstrasi sesuai dengan 
dalam lingkungan memanfaatkan dengan mengikutsert bahan·bahan maka saya materi yang 
pembuata alam sebagi barang-barang materi yang akan siswa untuk praktek melibatkan akan 
ndan media belajar bekas untuk akart dalam untuk siswa untuk diajarkan. 
pemanfaa dengan membuat alat dipelajari, menyiapkan demonstrasi membuatnya 
tan menunjukan peraga dalam kalau media alat dan dikelas dengan 
sumber contoh- bel ajar dan sumber bahan di bersama memanfaatka 
belajar/m contoh sudah laboratorium, dengan n bahan-
edia kongkrityang tersedia siswa jika alat dan siswa-siswa. bahan yang 
pembelaj berada pada hanya bahan yang mudah 
aran lingkungan langsung tidak ada didapatkan. 
melibatka hidupnya.sert menggunaka makasaya 
n peran amembuat nnya. menyuruh 
siswa? wadah s1swayang 

peminatan untuk 
dalam menyiapkann 
pengembanga ya bersama-
n sam a. 
ekstrakurikul 
er, sehingga 
siswa dapat 
aktifdalam 
belajar. 

4. Kepe 1. Bagaima Untuk Memberi Saya Say a Memberi Memberi Memberi 
mrmp . . . 

memberi memberi pengetahuan pengetahuan n cara meng1sptras1 wawasan yang wawasan 
inan bapakl siswa saya luas kepada wawasan wawasan ten tang yang luas dan wawasan 
guru ibu memberikan siswa melalui yang luas yang luas pentingnya sehingga yang luas 
sebag mengmsp contoh- pengalaman kepada siswa, kepada siswa bela jar dan siswa kepada siswa 
ai 
inspir 1ras1 contoh- atau cerita- kadang- atau dengan memberi terinspirasi tentang ilmu 

a tor SlSWa contoh orang cerita tentang kadang cerita-cerita contoh- untuk pengetahuan 

dalam dalam yang sudah orang-orang melalui cerita ten tang contoh orang- semangat zaman 
bel ajar? berhasil yang sudah orang --orang orang-orang orang yang bel ajar sekarang 
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pemb dalam hidup. berhasil. Dan yang sudah yang sudah berhasil dengan yang sudah 
elajar menarik serta terkenal dan berhasil. dalam dunia mencontohka maju 
an mendorong berbasil dan pendidikan n alumni-
IPA minat siswa ten tang dan teknologi alumni yang 

sehingga siswa pentingnya yang semakin sudah sukses 
sukadengan teknologi canggih. dalam 
pelajaran IPA yang semakin bel ajar. 
,serta canggih 
menciptakan dalam dunia 
model pendidikan. 
pembelajaran 
yang menarik 
dan 
menyenangkan 
sehingga anak 
didik merasa 
tidakjenuh 
dalam 
belajar.dan 
memberi ide-
ide kemajuan 
dalam dunia 
pendidikan , 
ten tang 
pentingnya 
teknologi yang 
semakin Kadang- Kadang- Kadang-
canggih kadang, saya kadang, kadang, 

hanya Ya, kadang- hanya dengan Kadang- tergantung 
2. Apakah Ya, saya Ya, saya dapat melihat kadang saya melihat cara kadang, alokasi 

bapak/ib berusaha melihat secaraumum berusaha belajar dalam karena waktu waktu, yang 
u dapat terbuka tentang bakat, dari hasil dan terbuka keseharianny yang kurang ada sayajuga 
mengide terhadap minat, potensi cara belajar terhadap a saJa. atau tidak berusaha 
ntifikasi setiap respon serta kesulitan siswayang setiap respon mencukupi menirlgkatka 
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dengan dari siswa belajar sudah dari siswa. sehingga n potensi 
benar dan melihat masing-masing diperoleh Saya juga hanya yang ada 
ten tang dari cara siswa dari dari siswa, dapat melihat siswa dalam diri 
bakat, bel ajar kesehariannya melihat dari secara garis siswa serta 
min at, sehari-hari, dalam proses cara belajar besar saja. meningkatka 
potensi, serta belajar dan n rasa 
dan meningkatka menga;~ar. keaktifannya percaya diri 
kesulitan n potensi di kelas mana siswa 
bel ajar yang ada dan s1swa yang sehingga bisa 
masmg- meningkatka benar-benar mencapru apa 
masing n rasa ingin belajar . yang dicita-
siswa? percaya diri citakannya 

SlSWa 

sehingga bias 
mencapru 
cita-citanya 
di masayang 
akan datang.. 1 
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Dokumentasi inovasi ruang kelas oleh guru IPA 
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Gambar. Wawancara dengan informan (guru) 
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UJIAN NASIONAL SMAIMA 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

DAFT AR KOLEKT IF HASIL UJIAN NASIONAL 

Provinsi 26 - BENGKULU 
Kota/Kab. : 07- KABUPA TEN MUKOMUKO 
Sekolah : 00 1 - SMA NEGERI 1 MUKOMUKO 
Alamat : Jl.kihajar Dewantara Kelurahan Kotojaya Kecamatan Kota Mukomuko 

NO • . NOM OR 
NAMA PESERTA 

MATA PELAJARAN 
URU1 PESERTA BIN lNG MAT FIS KIM 

I 3-15-26-07-001-001-8 ADHITA SYAFERNI PUTRl 67,3 54,2 27,5 94,7 37,5 

2 3- I 5-26-07-001-002-7 AGA Nt.\NDA EKO PUTRA 67,3 63,3 42,5 81,5 47,5 

3 3-15-26-07-00 I -003-6 ANA LESTARI 60,4 66,0 34,2 84,2 37,5 

4 3-15-26-07-001-004-5 ANDRI SUTIKNO 81 ,6 52, 1 27,5 81 ,6 35,0 

5 3- I 5-26-07-00 I -005-4 CHENTA DESTRYANDRA 76,0 74,0 30,0 38,5 35,0 

6 3-15-26-07-001-006-3 DEA ADITIY ANI PUTRI .. . 
66,7 69,4 45,0 56,4 37,5 

7 3- I 5-26-07-.00 I ·007-2 DEL VI OKTARIANI 73,5 45,7 30,0 82,5 40,0 

8 3-15-26-07-00 1-008-9 DESMANITA . 79,2 46,9 40,0 89,5 35,0 

9 3-15-26-07-00 1-009-8 DEVI RETNO SARI 75,5 43,8 27,5 84,2 45,0 

I<:·· 3- I 5-26-07-00 f -0 I 0-7 ECI SANNICK DELISTEN 80,0 42,9 47,4 46,2' 40,0 - '·- ~ 
11 3-15-26-07-001-011-6 EISAL VEPIN NAINGGOLAN 62,5 43,5 32,5 53,8 35,0 -
12 3- I 5-26-07-001-012:5 EKA BUD! ·LESTARI 71,4 67,3 34,2 80,0 40,0 

13 3- 15-26-07-001-0 I 3-4 EPATRIANI 52, 1 39,1 22,5 89,5 35,0 

14 3-15-26-07-00 I -014-3 HANIFAH OKVIANDITA 65,3 46;9 30,0 92,1 22,5 

15 3-15-26-07-00 I -015-2 HARIA RATRI EXSANTI 74,0 43,8 27,5 46,2 35,0 

16 3- I 5-26-07-00 I -0 16-9 HIZRA OWl APRILIANTr 43,8 70,0 5'2,5 61,5 27,5 

17 3- I 5-26-07-001-017-8 JUAN SA SAPUTRA 69,4 45,7 36,8 92,5 30,0 

18 3- I 5-26-07-00 I -018-7 JULIUS SAPUTRA 37,5 68,0 15,0 92,1 27,5 

19 3-15-26-07-001-019-6 KAMILAH 61,Q 41,7 32,5 89,? 27,5 

20 3- I 5-26-07-00 I -020-5 KHUSNUL KHATIMAH 86,~ 44,9 32,5 43,6 52,5 

21 3- I 5-26-07-001-02 I -4 MEL! SA HASNETI 88,0 77,1 90,0 86,8 72,5 

22 3-15-26-07-001-022-3 NANDA MANDALA PUTRA 66,7 65,3 67,5 90,0 30,0 

23 3-15-26-07-001-023-2 NINING FEBRI BUSRANINGSJH 79,2 32,6 57,5 60,5 27,5 -
24, i-15-26-07-00 1-024-9 PUTRA PRADINATHA 57, 1 69,4 25,0 84,2 25,0 

25 3- I 5-26-07-00 I -025-8 RISMA NURHIDA YAH 80,0 42,0 30,0 35,9 32,5 
.. 

26 3-1 S-26-07-00 1-026-7 SEYLISTIANI 78,0 68,8 22,5 6 1,5 35,0 

27 3-15-26-07-00 I -027-6 SIS! JULIARTI SITOHANG 82,0 60,0 25,0 90,0 32,5 

28 3-15-26-07-00 1-028-S SISKA PUTRI RAHA YU 58,3 54,2 42,5 52,6 32,5 
-

29 3- 15-26-07-00 1-029-4 VIONIE AGYOLA RENGGALI 75,5 51,0 42,5 86,8 27,5 

30 3-15-26-07-00 1-030-3 WEL Y DAFRIANI 73,5 32,6 39,5 41,0 37,5 -
31 3-15-26-07-001-03 I -2 WINDA EK.A PUT.RI 71,4 49,0 57,5 61,5 37,5 
--· 
32 3-15-26-07-00 1-032-9 ADI WIRA UTAMA 65,3 37,0 42,1 90,0 27,5 

33 3-15-26-07-001-033-8 AFIF APRIANSY AH 77, 1 65,3 42,5 60,5 27,5 
-· 
34 3- I 5-26-07-00 1-034-7 BET! SUNDAR! 77, 1 58,0 52,5 76,3 52,5 

35 3-1 S-26-07-00 1-035-6 CANDRA HATTA 77,1 62,0 40,0 41,0 32,5 
-

IIDIUIIIIDIII 

Program Studi : IP A 
Sub Rayon : 01 
NPSN : 10701309 

JUMLAH 
NILAJ KET 

810 

67,5 348,7 

65,0 373,1 

62,5 344,8 

57,5 335,3 

90,0 343,5 

82,5 357,5 

57,5 329,2 

82,5 373,1 

33,3 309,3 

57,5 314,0 

48,7 276,0 

75,Q .367,9 

77,5 315,7 

82,5 ' 339,3 

82,5 . ... ~09,0 

92,5 34i ,8 

·77;5 351,9 

56,4 • 296,5 

52,5 304,9 

5.1,3 310,8 

80,0 494,4 

82,5 402,0 

64,1 321,4 

57~5 318,2 

67 •. 5 287,9 

80,0 345,8 

92,5 382,0 

90,0 330,1 

57,5 340,8 

6 1,5 285,6 

92,5 369,4 

65,0 326,9 

80,0 352,9 

75,0 391 ,4 

82,5 335,1 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Provinsi : 26 - BENGKULU 
Kota/Kab.: 07- KABUPATEN MUKOMUKO 
Sekolah : 00 I - SMA NEGERJ I MUKOMUKO 
Alamat : Jl.kihajar Dewantara Kelurahan Kotojaya Kecamatan Kota Mukomuko 

NO. NOMOR MATA PELAJARAN 
URUl PESERTA 

NAMA PESERTA 
BIN fNG MAT FIS KIM 

36 3-15-26-07-001-036-5 CICI HARMITA 67,3 73,5 60,0 6 1,5 30,0 

37 3-15-26-07-001-037-4 DEFRI ALPIANTONI 77,1 46,9 42,1 82,5 27,5 

38 3-15-26-07-001-038-3 DINDA NOVELlA 6 1,2 52,1 22,5 52,6 30,0 

39 3-15-26-07-00 1-039-2 FIQIAWAN HAKIKIE 83,7 50,0 42, 1 81 ,6 57,5 

40 3-15-26-07-001-040-9 FITRl SUKMA RAMADAN I 38,8 51 ,0 22,5 35,9 35,0 

41 3-15-26-07-001-041-8 GUSTI NOVI HERLINA 77,6 60,4 25,0 90,0 30,0 

42 3-15-26-07-001-042-7 HEGI RENES 77,6 71,4 55,0 84,2 35,0 

43 3-15-26-07-001-043-6 HERTIN LIAWATI GEA 72,9 51,0 22,5 59,0 40,0 

44 3-15-26-07-oo I-044-5 INDAH NOVIPARANI UTAMI 87,8 50,0 42,5 64,1 50,0 

45 3-15-26-07-001-045-4 MIKKO ADRIAN 68,8 73,5 52,6 84,2 32,5 

46 3-15-26-07-001-046-3 NAOILA 78,0 54,2 47,5 90,0 40,0 

47 3-15-26-07-001-047-2 Nl WAYAN SRI TANJUNG 70,8 76,0 50,0 59,0 35,0 
-
4" 3-15-26-07-001 -048-9 NIA PERMATA SARI 66,7 58,3 20,0 89,j 25,0 

r--· .. 
49 3-15-26-07-001-049-8 NOPRI WICAKSONO PUTRA 79,6 55,1 30,0 84,2 47,5 

50 3-15-26-07-oo 1 :o5o-1 NURLIZA KHAIRANI ~2,0 43,5 52,6 61 ,5 22,5 

51 3-15-26-07-001-051-6 PRANSISKO 68,8 66,0 42,5 94,7 30,0 

52 3-15-26-07-00 1-052-5 RAHMI FAJAR LINDA 71,4 70,0 25,0 89,5 25,0 

53 .j-15-26-07-00 1-053-4 RISMA ANJELINA ·83,7 62,5 75,0 82,5 77,5 

54 3-i 5-26-07-00 f-054-3 . RISTlANI · 64,0 69,4 35,0 84,2 45,0 

55 3-15-26-07-001-055-2 SARAS WATI 69,4. 61,2 36,8 -8'6,8 32,5 --
56 3-15-26-07-001 -056-9 SASMIARTI 72,0 72,0 "45,0 59,0 40,0 
-

57 3-15-26-07-001-057-8 . SILVI NAPALITA 58,3 72,9 32,5 56,4 30,0 
... 
58 3-15-2(,)-07-00 1-058-7 SURYANI 77,1 46,9 20,0 90,0 40,0 

59 3-15-26-07-001-059-6 TENNY DESTYOW A Tl 77,6 58,7 37,5 46;2 37,5 

60 3-15-26-07-001-060-5 VEGGY PANCA ANGGRAINI 75,0 49,0 50,0 59,0 45,0 

61 3-15-26-07-00 1-06 1-4 WEL Y A SAF1TR1 65,3 47,9 35,0 86,8 40,0 
f--

6 3-15-26-07-001-062-3 YOSSI APRI KARLINA 87,5 67,3 47,5 95,0 12,5 -
63 3-15-26-07-001-063-2 AISY AH MUTIARA SUKMA 53,1 56,5 45,0 84,6 37,5 

64 3-15-26-07-001-064-9 ANGG1 RAHMAWATI 62,0 81,6 45,0 95,0 37,5 

65 3-15-26-07-001-065-8 A YU 1NTAN SOLIHIN 77, 1 79,2 36,8 89,5 42,5 
f-

66 . 3-15-26-07-001 -066-7 A YUNING KHAIRUN NISY A 85,7 72,0 72,5 73,7 72,5 .. ·-
67 3-15-26-07-001-067-6 BERA LARA SEPT! 81,3 52,1 42,5 86,8 47,5 

68 3-15-26-07-001-068-5 DEO HARD1EGO 81,6 74,0 47,5 84,2 45,0 - -
69 3-15-26-07-00 1-069-4 010 OSCHA PRI NANDA 54,0 6 1,2 42,1 51,3 42,5 . 
70 3-15-26-07-001 -070-3 DITA WID! RAHAYU 72,9 43,5 39,5 66,7 30,0 

71 3-15-26-07-00 1-071 -2 ECIIA BANIA ROS1NTA 55,1 59,2 37,5 56,4 47,5 

72 3-15-26-07-001-072-9 FEN I IlARDI ANTI 62,5 39,1 27,5 84,6 25,0 

73 3-15-26-07-001 -073-8 FRISCA MA VA SARI 36,7 71 ,4 47,5 95,0 22,5 

18111111111 
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Provinsi. : 26 - BENGKULU 
Kota!Kab. : 07- KABUPA TEN MUKOMUKO 
Sekoiah : 001- SMA NEGERI I MUKOMUKO 
AJamat : Jl.kibajar Oewantara Kelurahan Kotojaya Kecamatan Kota Mukomuko 

NO. NOM OR MAT A PELAJARAN 
URUT PESERTA NAMA PESERTA 

BIN lNG MAT FIS KIM 

74 3-15-26-07-001-074-7 GRACE EZT APIC PERKASA 68,0 82,0 36,8 56,4 42,5 

75 3-15-26-07-001-075-6 IN ORA BAKTI WIJA Y A 64,6 73,5 42,5 95,0 35,0 

76 3-15-26-07-001-076-5 MIA SETIAWANJ PlJTRI 75,5 54,0 27,5 71,1 40,0 

77 3-15-26-07-001-077-4 MUHAMMAD FADLI 9 1,7 58,3 45,0 89,5 32,5 

78 3-15-26-07-00 1-078-3 MUHAMMAD SODIKrN 59,2 61,2 35,0 46,2 32,5 

79 3-15-26-07-001-079-2 MUKHTIA YANOVA 54,0 47,9 30,0 86,8 35,0 

80 3-15-26-07-001-080-9 NIA SERANIKA 29,2 5 1,0" 15U.o 86,8 37,5 

81 3-15-26-07-001-081-8 NILA RAMA YUNI 79,6 65,3 45,0 78,9 32,5 

82 3- I 5-26-07-00 I -082-7 NINOI OWINDAR NINGSIH 63,3 45,7 35,0 61,5 35,0 

83 3-15-26-07-001-083-6 RAHMADITA SUANDI 60,4 74,0 42,5 64,1 30,0 

84 3-15-26-07-001-084-5 RISKA NELDA PUTRI 71 ,4 81,6 45,0 85,0 25,0 

85 3-15-26-07-001-085-4 ROM I CAHA Y A DrNA T A 78,0 58,3 37,5 81 ,6 27,5 

.5 3-15-26-07-001-086-3 SYAFIRA ULFAZIAH 77, 1 53,1 45,0 56,4 35,0 

81- 3-15-26-07-00 1•087-2 SHrNTA EKA PUTlU 65,3 46,9 42 ,5 84,2 30,0 

88 3-15-26-07-001-088-9 SITI KUSMIYATI 8-1,3 64,0 57,9 53,8 27,5 

89 3-15-26-07-001-089-8 TRI JULIA PUSPITA 79,6 50,0 57,5 85,0 40,0 

90 ' 3-15-26-07~00 1-090-7 ~I S.1'A PAQMA SARI 88,0 52,1 42,5 64, 1 37,5 

91 3-15-26-07-001-091 -6 WU~~.N SRI DESTI 62,5 73,5 40,0 84,2 32,5 

92 3-·15-26-07-00 1-092-5 YOSI ANGGRAINI 63,3 41,3 40,0 84,2 30,0 

93 3- I 5-26-07-001-093-4 YUNITA 75,0 66,0 57,9 59,0 .30,0. 

94 3-15-26-07-001-094-3 ANGGUNSORAYA 63,3 47,9 37,5 73,7 37,5 

95 3-15-26-07-001-095-2 ANN ISA KURNIA FITRI 94,0 62,0 37,S 71,1 45,0 

96 3-15-26-07-001-096-9 ANTON ANSORI 29,2 46,9 45,0 94,7 25,0 

97 3-15-26-07-001-097-8 AROIAN SAPTA WARDANA 69,4 47,8 35,0· 66,7 32,5 

98 3- 15-26-07-001 -098-7 CATUR RAMADANTI 60,4 67,3 55,3 59,0 32,5 

99 3-15-26-07-001-099-6 CICI AGUSTARI 83,7 45,7 55,3 90,0 30,0 

10 3-15-26-07-001 - 100-5 OEVI OKTAVIANI 78,0 55,1 42,5 64,1 25,0 
-
10 1 3- 15-26-07-00 I -I 01-4 OWl NOFI TUSVY ANTI 28,6 67,3 52,5 90,0 27,5 

102 3- 15-26-07-001-102-3 FERINA TRISTIA 73,5 65,3 50,0 64,1 42,5 

103 3-15-26-07-001-103-2 HARVIA LADI SENTOSA 68,8 64,0 42,5 82,5 37,5 

104 3-15-26-07-001-104-9 INTAN FAMELLA SARI 57, 1 47,9 55,0 64, 1 42,5 

105 3-15-26-07-001 - 105-8 JENNYKA DINY RAMADHANTY 70,0 44,9 52,5 51,3 27,5 

106 3-15-26-07-001-106-7 LAELA TUL MAGHFIROH 66,7 37,0 31,6 89,5 30,0 

107 3-15-26-07-001 -107-6 MELA RIP A JUMMARO 77,6 64,0 60,0 71,8 52,5 

108 3-15-26-07-001-108-5 MELLATUL HUSNI 64,6 39, 1 39,5 89,5 37,5 

109 3- 15-26-07-001-109-4 MONICA ARUM PRAMESTI 79:6 49,0 42,5 84,2 35,0 

110 3- 15-26-07-001-110-3 NEOlA MARPITA SARl 84,0 47,9 65,0 84,2 32,5 

Ill 3-15-26-07-001-111-2 NOVJ ELANITA 77,1 68,8 27,5 84,2 35,0 

BIO 
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Program Studi : IPA 
Sub Rayon : 01 
NPSN: 10701309 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Sekolah : SMA N 01 Mukomuko 
Mata· Pelajaran -: Biologi . · 
Kelas I SemeSter : XI (Sebelas)/1 
Alokasi Waktu : 
Staudar Kompetensi : 1. Memaba:mi struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil 

kehldupan 
Kompetelisi Dasar : 1.1 Me,ndeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi 

sel sebagai unit terkooil kehidupan. 
lndikator 

L Tu'ju2B 

• menjelaskan komponen kimiawi sel 
• menggambarkan s1ruktur selhewan dan sel tumbuban dari basil 

pengamatan 
• menunjukan bagian-bagian sel berdasarkan gambarlliteratm 
• menjela5kan Strukturoagian-bagian'sel beserta fungsinya 
• k.arYa mOdel sel 
• Memboatpreparat pengamatan mikroskopis sel hewan dan sel 
tumbuh~ 

• M~b3ndingkan struktur selhldup dan sel mati 
• Membandlngkari stili.kiur ~1 heWcm dan se1 tumbuhan 
• Menjetaskan·.struktlir dan fungsi memb.ran sel, sitoplasma, dan 

inti sd 

Setelali".nietakukan pembelajal"ali·op diharapk2Dsiswa dapat: 
• menjelaskan komponen .kimiawi Sel . . 
• menggambarkan struktur sel b~an .dan sel~b~ dari.hasil pengamatan 
• menunjukan bagian-bagian· sel ~tdasarkan gambailllieratur 
• menjelaskan struktur bagian;.bagiati sel beseJtta futigsiDya 
,. · kBrya .mOdel se1 · · 
• Membilat preparat pengamatan nri]q.:oskopis sel hewan dan sel tumbuhan 
• Memba:ndingkan struktur sel.bi~up .dan sel mati. . 
• Membandingkan struktur sel hewan dan sel ttnnbuhan 
• MenjeJaSkan struktur dan fungsi m.embran seJ, ~plasma, dan inti seJ 
• Siswa mampu membuat preparat·penganiatan Sel hewan dan sel tumb~ mengamati, 

\.....· . dan menggambar basil pen~ 
. • Siswa mampu menjelaskan perbeda3n sel mati dan sel hidup, seJ hewan dan sel 

tum.buhan, serta sel prokariotik dan sel ~otik. . ·· 
• Karakteryarig diharapkam (niltJi yang ditanirnikim.-Jujur, Kerja keras, Toler ansi, 

JWsa ingin tahu, Komunikatif, .Menghir.gai prestasi,. TanggutJg Jawab, Peduli 
linglamgan); 

D. Materi Ajar 
Se1 
Sel merupkanunit struktmal dan.fnngsional terkecil penyusun mahlukhidup. Istilah Sel 
pertama kali dikemukakan oleh Robert hook seorang ilmuan kebangsan inggris pada 
tahun 1865 dimana diamelak.ukan pengamatan terhadap :sayatan dari gabus tutup botol. 
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D~ pengamatan tersebut dia mendapati rongga yang dibatasi oleh sekat yang mana 
rongga itu dinamakan dengaii sel. 

• Struktur sel dan fungsi sel meliputi'" 
1. Membran sel 

Membran sel berfungsi mengatur masuknya bahan - bahan kedalam sel dan 
keluamya zat- zat dari dalam sel. Proses keluar masuknya zat yang melewati 
membran sel ini dengan dua cara yaitu melalaui transport pasif yaitu dengan cara 
difusi dan osmosis serta dengan transpor aktif yaitu dengan endositosis, eksositosis, 
dan transpor eJektron 

2. .SitopJasma . 
Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kim.ia sel dan 
terapm1gnya beberapa organel sel. 
Organel - organel sel tersebut terdiri dari: 
.&Nukleus, berfungsi mengatur seluruh aktifitas sel dan organel sel 
.. RE, berfungSt dalam·sintesis dan transfor ~bagai macam subtansi Jrimja 

•Kompleks golgi, berfungsi .sebagai organel sekretori 
.&Ribosom, berfungsi sebagai sebagai sintesis protein 
.&Mitoko~ berfungsi sebagai tempat berlangsung respirasi aerob dalam sel 
•Lisoso~ berfungsi sebagai penghasil enzim- enzim pencemaan 
..&Sitosldeton, berfungsi sebagai kerangka sel 
.& Sentriol, berfungsi dalam proses pembelahan sel 
•Plastida 
Set tumbuhan memi:liki ~ding se~ plastida, dan vak:uola Adapun sel hewan tidak 
meiDI1iki dinding se4 hanya ·memiliki membran plasma, tidak memiliki plastida, 
memiliki sentrosom, dan.tidak memiliki vakuola, jika ada umumnya kecil 

3. Inti seJ 
• Perbedaan sel hewan dan:sel tumbuhan 

ID.Metode Pembelajaran 
Pengamatan-diskusi-penug~ 

IV. Langkah-Langkah Pend~~'b.rj~~·. 
Pertemuan ~ (2 jam pem'be .. jaran) 
A Kegiatao. awal (10m~) 

• Siswa masuk dan bersal:aman dengan guru 
• Siswa dan guru berdoa·untnk m~ulai pembelajaran 
• Guru mengecek keadaan .siswa dinlgan mengecek kehadiran siswa 

• Dengan ·tanya jawab g.Jru melaktJkan apersepsi tentang istilah sel 
• Guru menjeJaskan tujuan pembela]aran dan menceritakan tujuan mempelajari 

sel 
• Guru.mengi:irfonnasikan pemben'tukan kelOlll.pok - kelompok 

B. Kegiatan inti (70 menit) 

Siswa bersama guru mencliskuslkan tentang sel dari berbagai literatur siswa 
(eksplorasi) 
Siswa bersama guru.mendiskusikan fungsi dari membran sel sebagai pengatur 
transportasi zat. (eksplorasi)Siswa mengkaji literatur dari berbagai sumber 
untuk menemukan komponen kimiawi sel(ekploras1), kemudian siswa 
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melakukan diskusi mengenai komponen kimiawi sel tersebut ( ekp/orasi) 
setelah itu siswa menjelaskan komponen .kimia sel(elaborasi). 
Siswa memlaporkan basil diskusinya ( elaborasz) 
Kemudian siswa dari keiompok lain m~ggapi dan memberi tanggapan dari 
yang disampaikan oleh kelompok penyaji dan guru melengkapi basil diskusi 
siswa dengan info:rmasi - informasi (/c.onfumasi 

C. Kegiatan akhir (lOmenit) 
• Siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini. 
• Guru mengevaluasi pembelajaran dengan memberikan pertanyaan secara lisan 

pada beberapa siswa 
• Guru menyampaikan rencana pertemuan beriktitnya 

Pertemuan 
A. Kegiatan awal {l 0 menit) 

• Siswa masuk dan bersalaman dengan guru 
• Siswa dan guru berdoa untuk memulai pembe1ajaran 
• Guru mengecek keadaan siswa dengan mengecek kehadiran siswa 

• Deng~ tany~ jawab ·guru melakukan apersepsi tentang istilah sel 
• Guru menjelaskan nguan pembelajaran dan menceritakan tujuan mempelajari 

seJ . . 

• Guru menginformasikan pembentukan kelompok - kelompok 
• Guru menanyakan k.embalitentang sel. . 

B. Kegiatan lnti (70. menit) 
Siswa melak:uka.il diskusi seca:ra kelompok mengenai struktur dan fimgsi dari 
sitoplasma sel menggunalam literatur yang rersedia(ekplorosz), kemudian 
si.swa me~ presen1asi didepan kelas dari ke1ompok yang 
ditenttikan.(elabora.s:i) 
Siswa dari kelompok .lain menambabi ~ menanggapi dari yang disampaikan 
oleh kelompok yang 1atnpil Guru inenambahkan disk.usi siswa dengan 
infonnasi - informasi (kO;if"1171U1Sl) 

C. Kegiatan.akhlr (IS menit) 
• Sis~ menyinip~ terttang pelajaran hari ini. 
• Guru menge.v~ipembelajaran dengan memberikan pertanyaan secara lisan 

pada bebeJapa. siswa . 
• -Guru menyamp~. renearia pet1emuan berikutnya 

Pertemuan ~ . 
A. KegiatanaWal (to·inentt) 

• Siswam~.~~~aman.den~gum 
• Siswa .dan guru ~d~a lintllk me~ulai· pembelajaran 
• Guru meng~ek keadaao siswa dengan mengecek kehadiran siswa 
• Dertg3n. t$1ya Ja\Yab guiu melalcukan apersepsi tentang istilah sel 
• Guru menjelaskan. tujuan pem001ajaran dan menceritakan tujuan mempelajari 

sel 
• Guru menginformasikan pembentukan kelompok - kelompok 
• Guru menyampaikan secaia singkat cara kerja yang akan dilakukan siswa 
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B. Kegiatan Inti (70 menit) 
Siswa melalrukan pengamatan struktur sei pada preparat basah dan awetan dari 
sel-sel hewan dan twnbuhan secara.kelompok{eAplorllSI).. 
Siswa mebandingkan basil pengamatannya dengan chart atau gambar yang telah 
~siap.kan guru( eltlborasi) 
Siswa mengidentifikasi strutur dan fungsinya dari Iiteratur yang 
tersedia(konjirmasi}. 
Siswa mempresentasi.kan basil praktikum yang dilakukan(elaborasi). 
Siswa menggapi presentasi yang disampaikan oleh kelompok .yang 
menyajikan(konfomasi) . 

C. Kegiatan akhir (15 menit) 
• . Siswa menyimpulkan tentang pelajaran hari ini. 
• Guru mengevaluasi pembelajaran dengan membe:rikan pertanyaan secara lisan 

pada. beberapa siswa 
• Gtmi menyampaikan rencana pertemuan berikutnya 

V. Alat/Bahan/Sumber · 
• Briirn Kerja Biologi ~ lgn Khristiyono, Esis 
• Buku Biologi XI, Dyab Aryuli:Jia, Esis, Bah 1 
• Mikroskop 
• Lembar Kegiatan Siswa 
• Bahan - .bahan praktikwn 

Vl.Penilaian 
• Laporan .hasJ1 pengamtan sel 
• Uji k-ompeienSi ieitulis 

Mukomuko, Juli 2015 

Guru Mata Pelajaran 

~ 
NlA YUNIA WATI, S.Pd 
NJP.l984100520100120l6 
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MODEL ATOM DENGAN RUMUS 

A.2,3 ,4-Trimeti-Pentana 

8.3 Etii-2-Metil heptana 

C.2,2 Dimetii-3-Heksuna 

l.Amanda 

2.Meli Yulistia 

3.Miranda Oktaviani 

4.Selisti Oklando MS 

S.Tahtadin 

Guru Pembimbing Syafri~ni S.Pd 

SMA N 01 MUKOMUt<O 

TP 2015/2016 
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2,3,4-Trimetii-Pentana 

3 Metii-2-Heptena 
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2,2 Dimetii-3-Heksuna 
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TOGAS KIM A 
'· Teka- Teki Koloid lTTKJ ,. 

DISUSUN OLEH : 
Annisa Dwi Lestari 
Elfa lUgita Utami 

Lingga Azzelia 
Meilu Dea Friwa 

Rahajeng Paspa Liristba 

GLRt: PE. 1Bii\1Bl:'\G ~ 
Syafriui 8.Pd 

KELAS XI IP:\ I 
Mata Pelajaran : Kimia 

Sl\'L\. _ "'EGERI 01 i\-ILKO~V£LXO 
T AHUN AJARAN 2015/2016 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



-

PERTANYAAN : 

MENOATAR 
5. Cara pembuatan koloid yang berasal dariJarutan sejati 
7. Fase tenfisper.;i dari Sol 
8. Kalsilm ... .. (Jika cfican1lur dengan alcohol akan membentuk Gel) 
10. 8ergefaknya partilkel koloid akibat peogauh medan isarik 
12. Fase penc:ispersi dari aerosol 
13. Yang menyebabkan terjadinya delta pada soogai 
14. Airpadat 
15. Menstabilkan koloid del 011• cara meoghilangkan rn.tatan koloid 
20. Koloid gas dalam mecfium zat cair 
21. Proses menggm'lpalnya koloid oleh penganll ion 
24. Jenis ion yang menyebabkan koloid positif menggtmpal 

MEHURUN 
1. Dapat ~ koloid negative (dibalik) 
2. Koloid yang medilm pend"ISpefSinya gas 
3. Salah sabJ cara membuat koloid dari suspense k.asar 
4. Koloid yang sering dimirun pagi hari 
6. Penyerapan mualm oleh koloid 
9. Gefal<.an lliUS dan patah-pafah dari partikel koloid 
10. Susu. san1an tennasuk dari jenis koloid ini 
11. Sistem disperse yang lUcan koloid dan btMn 1arutan 
12. MedUn penc:ispersi dar aerosol 
16. Sol setengah kaku (<ibalit) 

/ 

17. Keloid cimana fase terdispersinya padat dan medilm pendispefSinya cir 
18. Salah satu contoh emulsi 
19. lk1hAt oralQ saki 
22.. Pelarut Universal 
23. Nama lai1 dari uap 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



' 

/ 

t • 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



• 

42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42607.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



- -·. ~ .. 

f'A~A4f'd'~~Af'dtn,'T'A~~~uaf'A~'\ a ·· a 
a a a TUGAS a a a 
a a A a a a 
a T t a a .en ang a 
a a 
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ACROSS 

1. hrttr.!tan p;wtikel koloid dib.lwilh pene.iruh madllll listrlk 
2. Svstem kolold ~I z:t gas Yolf1C terdi~.pen. dalam zat ulr 

3. Contoh d.ilri soal dliltiS 

4. Sv~em kolold dart z:t ~t a tau uir vane terdlspcrsl dal.lm zat ps 

s. C.fi'4'Uran vane bersllat homoc~ 
G. Sv~em kolocd dallc a if vane llrrci~ni cbl¥n l<lt padlll 

7. Svstc:m din lOIN du.lztll <l!iU ltblh ttrtimpvr U!C4lr<l mel'olt.il 

II C#ltoh sol 
9. Contoh emolsl 

10. ~fiSlNia penel\ambur.lll cal\avil oleh partlke~p;wtlkel kolold 

DOWN 
1. Contoh HIO sol 
2. ~tam lrolold dart zat cat v~ urrdi~r)l dill am zllt call 

J. C..ra ~Wf'tlkcl koloh.l V"'n& l~·tnerwrus dcr'C'JII &er.lk.in ~l.ilh-p&Jh 

4. Contoh .ae10IOI 

S. Otsper~ uc padatdaL:un ~~ 

6. Cltr4luf01n hderoeen 

7. Pros.es penghllan&an I on· ion pef'CI'ln&gu 

8. PeneJurr(lalan atau pene~n keloid 
9. ~lem k.olold darl p3ratlkel ~~VIne terdlspersl d31am ut cair 

10. eonton ce 
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I'V\t..,f)t'\1A~ 

1. Pereer.tk.ln P¥tlkellcolold dl~h penearuh ~ Ystrlk 

2. System k_olold d.vl zz ps v.vc ~nispersi dalam z~ Qlr 

3. Contoh d.vi ~I dl~ 
~- System kolold d.vl Z~ fNdaUYI.I uir vane terdlspml dalamut p5 

5. t.l!T4lUIJnvane benlllthomoctnY 
G. System kolold dltlc; air ya~ tardispcni cbl¥11 z~ padll 

7. System dlm.ln.l ~ ~~ .u~ lebih trrumpur 5eura mer~a 

a. Contoh so1 
9. Contoh ttnulsl 

10. PeuUNia pencf\ambur.n caN>/ a olen partlke~P¥tlkel lcolold 

~enuetuN . · . 
1. Contoh HI'Osol 

2. 5¥slam tolold dan zat c;a lr yq tt~rw cbl~m zatc:alr 
) , ~,- Piftlkol llolold y~,_ hr\A'iT'l-rU$ ~~" aetaQn ~l.lh-p.Uh 
~. Contoh UI'Osol 

S. O.Sperw ~~ p.lld.ll dalolm ~r 
6. ~ran htteroeen 
7. l'ttllleS pen,llllanpn lor\-ion percpna:u 

a. fltnuu~l.n auu pe~n koloij 
9. Sysllem tot old darl paratlk.el pad.lt YiiiC tetdl5persl dalam z.wt r.air 

10. Conlohlel 

·. 

·. 
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