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Gambar 1. Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Al Qur’an 

 

Gambar 2. Kegiatan belajar mengajar Pendidikan Al Qur’an diampu oleh 2-3 
ustad 

 

Gambar 3. Kegiatan manasik haji 
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Gambar 4. Kegiatan outbound 

 

Gambar 5. Ruang Perpustakaan Sekolah 

 

Gambar 6. Ruang Laboratorium Komputer 
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Gambar 7. Ruang Laboratorium Bahasa 

 

 

Gambar 8. Ruang Unit Kesehatan Sekolah 
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Pedoman Wawancara Guru 

 

A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran di sekolah ini? 

2. Apakah dalam perumusan tujuan pembelajaran Bapak/ ibu merumuskan 

sendiri atau menggunakan yang sudah ada? 

3. Apakah ada perubahan/ tambahan dalam perumusan tujuan pembelajaran? 

4. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini? 

5. Bagaimana proses pembuatan silabus dan RPP? Apakah Bapak/ Ibu guru 

menyusun sendiri silabus dan RPP atau menggunakan yang sudah ada? 

6. Apa bahan acuan yang Bapak/ Ibu gunakan dalam membuat silabus dan RPP? 

7. Apakah Kepala Sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP 

yang dibuat oleh Bapak/ Ibu guru? 

8. Jenis kompetensi seperti apakah yang akan ditanamkan kepada peserta didik 

melalui kegiatan pembelajaran? 

9. Bagaimana cara menanamkan kompetensi tersebut, apakah disesuaikan 

dengan karakter siswa? Seperti apa contoh karakter siswa dan kompetensi 

yang ditanamkan? 

10. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar kompetensi? 

11. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan materi standar dalam penyusunan silabus 

dan RPP? 

12. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu dalam menentukan 

materi standar? 

13. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan materi standar? 

14. Bagaimana Bapak/ Ibu dalam mengembangkan standar proses/ pengalaman 

belajar bagi siswa? 

15. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam mengembangkan standar proses? 

16. Metode apa yang Bapak/ Ibu gunakan dalam melakukan penilaian? 

17. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar penilaian? 

18. Bagaimana skenario/ langkah-langkah pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru 

lakukan? 
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19. Adakah pedoman yang Bapak/ Ibu gunakan dalam menentukan skenario/ 

langkah-langkah pembelajaran? 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Apakah Kepala Sekolah memantau proses pembelajaran? Jika iya bagaimana 

caranya dan kapan waktunya? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam satu hari? 

3. Seperti apa penerapan/ implementasi dari silabus dan RPP yang telah 

direncanakan dalam pembelajaran? 

4. Apakah Bapak/ Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada 

RPP yang telah dibuat? Adakah pengembangan dari Bapak/ Ibu guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran? Jika ada seperti apa bentuk 

pengembangan itu? 

5. Apakah Bapak/ Ibu guru memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan 

tema pembelajaran? 

6. Media pembelajaran apa saja yang Bapak/ Ibu gunakan untuk menunjang 

proses pembelajaran? 

7. Apakah Bapak/ Ibu guru menggunakan media pembelajaran seperti yang 

dituntut dalam KTSP? Jika ya, media apa saja yang digunakan? 

8. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 

9. Bagaimana ketersediaan media pembelajaran disini, apakah sudah 

mencukupi, apabila belum bagaimana Bapak/ Ibu guru mengatasinya? 

10. Apakah media pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 

materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 

11. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran seperti yang dituntut dalam 

KTSP? Jika ya, metode apa saja yang digunakan? 

12. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 

13. Apakah metode pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu 

penyampaian materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
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C. Evaluasi Pembelajaran 

1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru 

lakukan? 

2. Bagaimana metode evaluasi yang Bapak/ Ibu guru terapkan? 

3. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam melaksanakan evaluasi? 

4. Apakah Bapak/ Ibu melakukan analisis atau mengolah hasil evaluasi? 

Bagaimana proses pengolahan hasil evaluasi tersebut? 

5. Apakah hasil yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

diharapkan? 

6. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi? 

 

D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 

1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
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Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

 

A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Apakah sekolah ini menyusun KTSP setiap tahun ajaran? 

2. Apakah selama ini penyusunan KTSP direncanakan terlebih dahulu? Jika ya, 

seperti apa perencanaannya? 

3. Apakah KTSP disusun berdasarkan pedoman yang jelas? Jika ya, seperti apa? 

4. Apakah KTSP disusun disesuaikan dengan kebutuhan siswa? Jika ya, seperti 

apa contohnya? 

5. Bagaimana pembagian jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran? 

6. Saya dengar porsi pendidikan agama lebih diutamakan, seperti apa 

pembagian dan penerapannya, serta berdasar apakah pembagian tersebut? 

7. Apakah guru menyusun silabus dan RPP berdasarkan KTSP yang telah 

ditetapkan oleh sekolah? 

8. Bagaimana proses penyusunan silabus dan RPP itu sendiri? 

9. Apakah kepala sekolah melakukan pengarahan kepada guru dalam menyusun 

silabus dan RPP? Jika iya, bagaimana dan seperti apa prosesnya? 

10. Seperti apakah bentuk supervisi kepala sekolah dalam perencanaan 

pembelajaran? 

 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Apakah Ibu melakukan pemantauan terhadap berlangsungnya pembelajaran? 

2. Apakah pemantauan itu dilakukan secara berkala? Atau kapan dilakukan 

pemantauan? 

3. Apa saja hal yang dipantau? Segi siswanya dan juga guru atau apa saja? 

4. Apakah tindak lanjut dari pemantauan yang Ibu lakukan? 

 

C. Evaluasi Pembelajaran 

1. Apakah kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap evaluasi 

pembelajaran? 

2. Seperti apakah bentuk supervisi kepala sekolah dalam evaluasi pembelajaran? 
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D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 

1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

Nama Responden : Rina Rahmawati Choiriyani, S.Pd. 

A. Perencanaan Pembelajaran 
1. Apakah sekolah ini menyusun KTSP setiap tahun ajaran? 

Jawab :  Iya. 
2. Apakah selama ini penyusunan KTSP direncanakan terlebih dahulu? Jika ya, 

seperti apa perencanaannya? 
Jawab : Iya, perencanaan KTSP berdasarkan panduan dari Dinas Pendidikan dan 
hasil EDS (Evaluasi Diri Sekolah) tahun ajaran sebelumnya. 

3. Apakah KTSP disusun berdasarkan pedoman yang jelas? Jika ya, seperti apa? 
Jawab : Iya, sabagai sekolah yang berpanduan pada jalur pendidikan formal 
kategori standar, mengacu pada pedoman BSNP. 

4. Apakah KTSP disusun disesuaikan dengan kebutuhan siswa? Jika ya, seperti apa 
contohnya? 
Jawab : Iya, KTSP setiap tahunnya mengalami perubahan dan dikembangkan 
sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial 
budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Sekolah dan Komite Sekolah 
mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan 
kompetensi lulusan dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kota dan Kemenag. Kota. 

5. Bagaimana pembagian jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran? 
Jawab : Berpedoman pada struktur kurikulum standar, namun ada penambahan jam 
dibeberapa mapel yang disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas pelaksanaan 
pembelajaran dengan persetujuan pengawas TK-SD. 

6. Saya dengar porsi pendidikan agama lebih diutamakan, seperti apa pembagian dan 
penerapannya, serta berdasar apakah pembagian tersebut? 
Jawab : Mapel Pendidikan Agama Islam yang dikembangkan dalam ekstrakurikuler 
Pendidikan Al Qur’an yang pelaksanaannya masuk dalam jadwal jam-jam efektif. 
Penerapan pendidikan agama berupa tadarus Al Qur’an setiap hari sebelum 
pelajaran, pelaksaan sholat dhuha, jamaah sholat dhuhur, serta jamaah sholat ashar 
untuk siswa yang sampai sore. 

7. Apakah guru menyusun silabus dan RPP berdasarkan KTSP yang telah ditetapkan 
oleh sekolah? 
Jawab : Iya. 

8. Bagaimana proses penyusunan silabus dan RPP itu sendiri? 
Jawab : Silabus disusun berdasarkan pedoman yang sudah ada, pengembangan 
silabus dan RPP disusun bersama ditingkat KKG, dalam penyusunan dan 
pelaksanaan RPP dikembangkan sendiri oleh guru berdasarkan kebutuhan dan 
tujuan pembelajaran di sekolah. 
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9. Apakah kepala sekolah melakukan pengarahan kepada guru dalam menyusun 
silabus dan RPP? Jika iya, bagaimana dan seperti apa prosesnya? 
Jawab : Kepala sekolah menyampaikan sosialisasi silabus dan RPP, menunjuk dan 
menugasi guru-guru yang terlibat dalam penyusunan silabus dan RPP ditingkat 
KKG, lalu hasilnya dikembangkan bersama di sekolah sesuai tingkat kelas dan 
paralelnya. 

10. Seperti apakah bentuk supervisi kepala sekolah dalam perencanaan pembelajaran? 
Jawab : Supervisi akademis yang berupa kunjungan kelas, pengamatan, dan 
evaluasi yang direncanakan berdasarkan hasil rapat dewan guru. 
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 
1. Apakah Ibu melakukan pemantauan terhadap berlangsungnya pembelajaran? 

Jawab : Tidak selalu karena keterbatasan waktu. 
2. Apakah pemantauan itu dilakukan secara berkala? Atau kapan dilakukan 

pemantauan? 
Jawab : Iya, minimal 1 kali dalam 1 semester untuk setiap guru yang berupa 
kunjungan kelas, sedangkan pemantauan yang lain bisa setiap saat dilakukan. 

3. Apa saja hal yang dipantau? Segi siswanya dan juga guru atau apa saja? 
Jawab :Hal yang dipantau, antara lain : persiapan pembelajaran (termasuk RPP), 
bahan ajar, alat peraga, alat penilaian, proses pembelajaran dan proses evaluasi. 

4. Apakah tindak lanjut dari pemantauan yang Ibu lakukan? 
Jawab : Hasil supervisi disosialisasikan kepada guru yang bersangkutan atau 
melalui rapat koordinasi dan evaluasi, lalu menyampaikan solusi. 
 

C. Evaluasi Pembelajaran 
1. Apakah kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap evaluasi pembelajaran? 

Jawab : Iya. 
2. Seperti apakah bentuk supervisi kepala sekolah dalam evaluasi pembelajaran? 

Jawab : Supervisi akademis yang berupa kegiatan-kegiatan yang membantu guru 
dalam mengembangkan kemampuan mengelola proses pembalajaran hingga 
evaluasi demi mencapai tujuan pembelajaran. 
 

D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 
1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 
Jawab : Hambatannya sering terjadi karena keterbatasan waktu, terkadang situasi 
dan kondisi tidak memungkinkan karena tugas kepala sekolah yang lain atau situasi 
kondisi guru/ siswa ada kegiatan lain. 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
Jawab : Membuat kesepakatan ulang dengan guru yang bersangkutan dan 
melibatkan guru-guru senior yang dinilai mampu. 
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HASIL WAWANCARA GURU 

 

Nama Responden :  Awin Wirastuti 

A. Perencanaan Pembelajaran 
1. Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran di sekolah ini? 

Jawab :  Disesuaikan dengan silabus dan kurikulum. 
2. Apakah dalam perumusan tujuan pembelajaran Bapak/ ibu merumuskan sendiri atau 

menggunakan yang sudah ada? 
Jawab : Menggunakan yang sudah ada, berdasarkan indikator pada silabus dan 
kurikulum. 

3. Apakah ada perubahan/ tambahan dalam perumusan tujuan pembelajaran? Jika ada, 
seperti apa perubahannya? 
Jawab :  Ada, perubahan disesuaikan dengan materi dan kondisi siswa, maupun 
kondisi sekolah. 

4. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini? 
Jawab :  Tujuan yang ingin dicapai mengikuti atau sesuai dengan SK (Standar 
Kompetisi) & KD ( Kompetisi Dasar) pada silabus.  

5. Bagaimana proses pembuatan silabus dan RPP? Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun 
sendiri silabus dan RPP atau menggunakan yang sudah ada? 
Jawab :  Silabus disusun bersama-sama dalam forum KKG (Kelompok Kerja Guru).  
RPP disusun sendiri , dengan mengacu pada hasil KKG.  

6. Apa bahan acuan yang Bapak/ Ibu gunakan dalam membuat silabus dan RPP? 
Jawab :   Kurikulum yang berlaku (KTSP).  

7. Apakah Kepala Sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP yang 
dibuat oleh Bapak/ Ibu guru? 
Jawab :  Ya 

8. Jenis kompetensi seperti apakah yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui 
kegiatan pembelajaran? 
Jawab :  Kemampuan untuk memahami konsep, menerapkan konsep dan 
memecahkan masalah. Diantaranya : Pemahaman Konsep, Penerapan Konsep, dan 
Pemecahan masalah. 

9. Bagaimana cara menanamkan kompetensi tersebut, apakah disesuaikan dengan 
karakter siswa? Seperti apa contoh karakter siswa dan kompetensi yang 
ditanamkan? 
Jawab :  Penanaman kompetensi disesuaikan dengan karakter siswa. Contohnya : 
pada materi jual beli, ditanamkan karakter “kejujuran” pada siswa.  

10. Apa pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar kompetensi? 
Jawab :  Silabus dan Kurikulum.  
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11. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan materi standar dalam penyusunan silabus dan 
RPP? 
Jawab :  Mengikuti kurikulum.  

12. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu dalam menentukan materi 
standar? 
Jawab :  Tingkat kesulitan materi dan Tujuan Pembelajaran yang ingin dicapai.  

13. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan materi standar? 
Jawab :  Kurikulum 

14. Bagaimana Bapak/ Ibu dalam mengembangkan standar proses/ pengalaman belajar 
bagi siswa? 
Jawab :  Melalui praktek membuat media pembelajaran.  

15. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam mengembangkan standar proses? 
Jawab :  SK maupun KD yang terdapat dalam silabus.  

16. Apa metode yang Bapak/ Ibu gunakan dalam melakukan penilaian? 
Jawab : Penilaian proses dan Evaluasi.  

17. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar penilaian? 
Jawab :   Materi dan Tujuan pembelajaran.  

18. Bagaimana skenario/ langkah-langkah pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru lakukan? 
Jawab :   Disesuaikan dengan RPP yang telah disusun.  

19. Adakah pedoman yang Bapak/ Ibu gunakan dalam menentukan skenario/ langkah-
langkah pembelajaran? Jika ada, apa pedoman tersebut? 
Jawab : Disesuaikan dengan tingkat kesulitan materi, indikator, dan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai.  
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 
1. Apakah Kepala Sekolah memantau proses pembelajaran? Jika iya, bagaimana 

caranya dan kapan waktunya? 
Jawab : Ya, dengan melakukan supervisi pada masing-masing guru. Waktu : 
sewaktu-waktu dan kadang terjadwal. 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam satu hari? 
Jawab : Sesuai dengan jadwal pelajaran.  

3. Seperti apa penerapan/ implementasi dari silabus dan RPP yang telah direncanakan 
dalam pembelajaran? 
Jawab : Pembelajaran dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun berdasarkan 
silabus.  

4. Apakah Bapak/ Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada RPP 
yang telah dibuat? Adakah pengembangan dari Bapak/ Ibu guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran? Jika ada, seperti apa bentuk pengembangan 
itu? 
Jawab : Ya, disesuaikan dengan kondisi siswa dan kelas saat KBM berlangsung.  

 
 



111 
 

5. Apakah Bapak/ Ibu guru memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan tema 
pembelajaran? 
Jawab : Ya, KBM menggunakan media pembelajaran dan alat peraga yang       ada 
di sekolah.  

6. Apakah Bapak/ Ibu guru menggunakan media pembelajaran seperti yang dituntut 
dalam KTSP? Jika ya, media apa saja yang digunakan? 
Jawab : Ya, contoh : alat peraga bangun datar ; bangun ruang ; media gambar; 
neraca timbang.  

7. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Tidak ada kesulitan.  

8. Bagaimana ketersediaan media pembelajaran disini, apakah sudah mencukupi, 
apabila belum bagaimana Bapak/ Ibu guru mengatasinya? 
Jawab : Sudah mencukupi.  

9. Apakah media pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Ya, Penggunaan media sangat membantu penyampaian materi pelajaran, 
akan mempermudah pemahaman siswa.  

10. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran seperti yang dituntut dalam 
KTSP? Jika ya, metode apa saja yang digunakan? 
Jawab : Ya, Ceramah; Diskusi; Penugasan; Praktek maupun Tanya Jawab. 

11. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Tidak. 

12. Apakah metode pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Ya, dengan diskusi dan praktek siswa lebih mudah memahami konsep. 
 

C. Evaluasi Pembelajaran 
1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru 

lakukan? 
Jawab : Selama KBM dan dengan evaluasi tertulis (ulangan).  

2. Bagaimana metode evaluasi yang Bapak/ Ibu guru terapkan? 
Jawab : Proses saat KBM dan tertulis dengan ulangan.  

3. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam melaksanakan evaluasi? 
Jawab : Berpedoman pada indikator , SK, dan KD yang terdapat dalam RPP.  

4. Apakah Bapak/ Ibu melakukan analisis atau mengolah hasil evaluasi? Bagaimana 
proses pengolahan hasil evaluasi tersebut? 
Jawab : Ya, dengan menganalisis hasil nilai Ulangan Akhir Semester, yang 
kemudian dapat dilihat anak yang perlu pengayaan dan anak yang harus remidi, 
sesuai dengan KKM.  
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5. Apakah hasil yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
diharapkan? 
Jawab : Sudah sesuai akan tetapi kadang ada juga yang belum sesuai.  

6. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi? 
Jawab : Anak yang tuntas , diberikan pengayaan. Anak yang tidak tuntas, diberikan 
remedial. 
 

D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 
1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 
Jawab : Waktu yang tersedia.  

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
Jawab : Mengatur waktu.  
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HASIL WAWANCARA GURU 

 

Nama Responden :  Candrawati, S.Sn. 

A. Perencanaan Pembelajaran 
1. Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran di sekolah ini? 

Jawab :  Sesuai indikator yang ingin dicapai. 
2. Apakah dalam perumusan tujuan pembelajaran Bapak/ ibu merumuskan sendiri atau 

menggunakan yang sudah ada? 
Jawab : Merumuskan sendiri. 

3. Apakah ada perubahan/ tambahan dalam perumusan tujuan pembelajaran? Jika ada, 
seperti apa perubahannya? 
Jawab :   Adanya tambahan dalam perumusan dengan memantau dan melihat hasil 
karya siswa sebelumnya dengan demikian pencapaian hasil selanjutnya dapat 
ditambah dengan materi yang lebih tingkat kesulitannya atau dikurangi tingkat 
kesulitannya. 

4. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini? 
Jawab : Siswa mampu berkarya dan mempunyai kepercayaan diri yang dapat 
meningkatkan kualitas skill siswa. Dapat menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. 

5. Bagaimana proses pembuatan silabus dan RPP? Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun 
sendiri silabus dan RPP atau menggunakan yang sudah ada? 
Jawab :  Berpijak pada RPP dan silabus yang sudah ada tetapi ada penambahan dan 
pengurangan karena pelajaran seni budaya dan ketrampilan sifatnya 
mengembangkan apresiasi, kreasi. 

6. Apa bahan acuan yang Bapak/ Ibu gunakan dalam membuat silabus dan RPP? 
Jawab :   Kondisi siswa, kondisi lingkungan, KTSP. 

7. Apakah Kepala Sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP yang 
dibuat oleh Bapak/ Ibu guru? 
Jawab : Iya, kepala sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP. 

8. Jenis kompetensi seperti apakah yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui 
kegiatan pembelajaran? 
Jawab :  Menggali dan mengembangkan presiasi, kreasi dan kepercayaan diri siswa. 

9. Bagaimana cara menanamkan kompetensi tersebut, apakah disesuaikan dengan 
karakter siswa? Seperti apa contoh karakter siswa dan kompetensi yang 
ditanamkan? 
Jawab : Iya sesuai dengan karakter siswa. Contoh penugasan karya membatik atau 
menyulam (untuk meredam aktifitas yang berlebih agar anak lebih tenang). 

10. Apa pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar kompetensi? 
Jawab :  Berdasarkan kurikulum. 
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11. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan materi standar dalam penyusunan silabus dan 
RPP? 
Jawab :  Disesuaikan dengan kurikulum dan kemampuan siswa. 

12. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu dalam menentukan materi 
standar? 
Jawab : Kemampuan siswa, sarana dan prasarana di sekolah. 

13. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan materi standar? 
Jawab :  Kemampuan rata-rata siswa, sarana dan prasarana di sekolah. 

14. Bagaimana Bapak/ Ibu dalam mengembangkan standar proses/ pengalaman belajar 
bagi siswa? 
Jawab :  Belajar kelompok, mengadakan out-bond, fil-trip (berkunjung ketempat-
tempat sosial), mengadakan perkemahan, berkunjung ketempat-tempat industri. 

15. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam mengembangkan standar proses? 
Jawab :  Kurikulum, kompetensi yang ingin disampaikan, pencapaian indikator. 

16. Apa metode yang Bapak/ Ibu gunakan dalam melakukan penilaian? 
Jawab : Metode analisa (proses kinerja siswa), metode performance (hasil karya 
siswa). 

17. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar penilaian? 
Jawab :   Hasil kinerja siswa, hasil karya siswa. 

18. Bagaimana skenario/ langkah-langkah pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru lakukan? 
Jawab :   a.   Pembukaan 

b. Pembelajaran inti 
- Guru menyampaikan materi yang akan disampaikan 
- Pemberian cara/ langkah menyelesaikan materi (praktek) 
- Siswa langsung praktek dengan mengerjakan materi yang 

disampaikan guru dengan bahan dan alat 
- Proses penyelesaian materi dengan dipandu guru 

c. Penilaian/ evaluasi 
d. Penutup 

19. Adakah pedoman yang Bapak/ Ibu gunakan dalam menentukan skenario/ langkah-
langkah pembelajaran? Jika ada, apa pedoman tersebut? 

Jawab : Ada, silabus dan RPP. 
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 
1. Apakah Kepala Sekolah memantau proses pembelajaran? Jika iya, bagaimana 

caranya dan kapan waktunya? 
Jawab : Iya, caranya memantau secara langsung dengan ikut pembelajaran yang 
tengah berlangsung (supervisi). Selain itu kadang juga memantau secara tidak 
langsung (sewaktu-waktu). 
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2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam satu hari? 
Jawab : Pelajaran SBK dapat dilakukan dengan praktek dan evaluasi. 

3. Seperti apa penerapan/ implementasi dari silabus dan RPP yang telah direncanakan 
dalam pembelajaran? 
Jawab : Diterapkan sesuai dengan silabus dan RPP tetapi dalam hal pelaksanaan 
ada penambahan dan penugasan sesuai kondisi dan kemampuan siswa rata-rata di 
sekolah. 

4. Apakah Bapak/ Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada RPP 
yang telah dibuat? Adakah pengembangan dari Bapak/ Ibu guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran? Jika ada, seperti apa bentuk pengembangan 
itu? 
Jawab : Iya sesuai RPP, pengembangan dengan menambah dan mengurangi sesuai 
kemampuan siswa. SBK merupakan pelajaran yang menuntut kreatifitas dan 
apresiasi, untuk pengembangan dapat berupa pengembangan hasil karya. 
Contohnya materi bentuk anyaman dapat dikemabangkan dengan anyaman bentuk 
tunggal, bentuk ganda dsb. 

5. Apakah Bapak/ Ibu guru memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan tema 
pembelajaran? 
Jawab : Iya, sering memanfaatkan media pembelajaran. 

6. Apakah Bapak/ Ibu guru menggunakan media pembelajaran seperti yang dituntut 
dalam KTSP? Jika ya, media apa saja yang digunakan? 
Jawab : Ya, media alam, media ATK, pemanfaatan barang bekas. 

7. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Tidak, karena telah disesuaikan dengan kondisi siswa. 

8. Bagaimana ketersediaan media pembelajaran disini, apakah sudah mencukupi, 
apabila belum bagaimana Bapak/ Ibu guru mengatasinya? 
Jawab : Sudah mencukupi. 

9. Apakah media pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Iya, penerapannya dengan memanfaatkan secara maksimal media yang ada. 

10. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran seperti yang dituntut dalam 
KTSP? Jika ya, metode apa saja yang digunakan? 
Jawab : Iya, metode analisa (proses kinerja siswa). 

11. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Tidak. 

12. Apakah metode pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Iya, penerapannya dengan melihat, memperhatikan dan menganalisa proses 
kinerja siswa dengan pencapaian hasil karya siswa. 
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C. Evaluasi Pembelajaran 
1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru 

lakukan? 
Jawab : Evaluasi dengan praktek dan hasil karya melalui proses kinerja siswa 
(keaktifan). 

2. Bagaimana metode evaluasi yang Bapak/ Ibu guru terapkan? 
Jawab : Praktek, hasil karya dan pameran. 

3. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam melaksanakan evaluasi? 
Jawab : Berdasarkan tujuan pembelajaran dan indikator yang telah dirumuskan. 

4. Apakah Bapak/ Ibu melakukan analisis atau mengolah hasil evaluasi? Bagaimana 
proses pengolahan hasil evaluasi tersebut? 
Jawab : Tidak, karena evaluasi dilakukan mulai dari proses sampai dengan hasil 
karya sehingga setiap anak akan tuntas. 

5. Apakah hasil yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
diharapkan? 
Jawab : Sudah seperti yang diharapkan. 

6. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi? 
Jawab : Dilanjutkan pameran dan performance. 
 

D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 
1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 
Jawab : Kondisi siswa yang beragam, waktu yang terbatas dan beberapa sarana yang 
belum memadai. 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
Jawab : Menentukan waktu yang sesuai, diskusi dengan pihak sekolah. 
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HASIL WAWANCARA GURU 

 

Nama Responden :  Endang Sulistyowati 

A. Perencanaan Pembelajaran 
1. Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran di sekolah ini? 

Jawab :  Disesuaikan dengan kurikulum pendidikan, silabus dan diseuaikan dengan 
kondisi dan muatan lokal sekolah. 

2. Apakah dalam perumusan tujuan pembelajaran Bapak/ ibu merumuskan sendiri atau 
menggunakan yang sudah ada? 
Jawab : Menggunakan yang sudah ada dengan penambahan pengayaan disesuaikan 
kondisi peserta didik. 

3. Apakah ada perubahan/ tambahan dalam perumusan tujuan pembelajaran? Jika ada, 
seperti apa perubahannya? 
Jawab :   Ada, menyesuaikan kondisi siswa dan kondisi sekolah. 

4. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini? 
Jawab :  Mengacu pada pembelajaran tematik. 

5. Bagaimana proses pembuatan silabus dan RPP? Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun 
sendiri silabus dan RPP atau menggunakan yang sudah ada? 
Jawab :  Silabus disusun bersama saat KKG, RPP disusun bersama saat KKG 
dengan penambahan sesuai dengan karakteristik sekolah. 

6. Apa bahan acuan yang Bapak/ Ibu gunakan dalam membuat silabus dan RPP? 
Jawab :   Kurikulum 

7. Apakah Kepala Sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP yang 
dibuat oleh Bapak/ Ibu guru? 
Jawab :  Iya, kepala sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP. 

8. Jenis kompetensi seperti apakah yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui 
kegiatan pembelajaran? 
Jawab :  Meningkatkan kecerdasan anak dan membimbing akhlak yang mulia. 

9. Bagaimana cara menanamkan kompetensi tersebut, apakah disesuaikan dengan 
karakter siswa? Seperti apa contoh karakter siswa dan kompetensi yang 
ditanamkan? 
Jawab :  Iya sesuai karakter siswa, contoh membentuk kelompok-kelompok untuk 
menumbuhkan kerjasama siswa. 

10. Apa pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar kompetensi? 
Jawab :  Kompetensi dasar dan standar kompetensi dalam silabus ditentukan 
bersama dalam KKG berpedoman pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
dari Pusat Kurikulum Badan Pendidikan Nasional. 

11. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan materi standar dalam penyusunan silabus dan 
RPP? 
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Jawab :  Berdasarkan kurikulum dan kondisi sekolah. 
12. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu dalam menentukan materi 

standar? 
Jawab :  Tujuan yang akan dicapai, kondisi siswa dan sekolah. 

13. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan materi standar? 
Jawab :  Kurikulum, kondisi sekolah, dan kondisi siswa. 

14. Bagaimana Bapak/ Ibu dalam mengembangkan standar proses/ pengalaman belajar 
bagi siswa? 
Jawab :  Mencari pengayaan melalui internet/ buku-buku, melakukan praktek/ 
pembelajaran di luar kelas, mengadakan/ melakukan variasi dalam metode 
pembelajaran, membuat media pembelajaran. 

15. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam mengembangkan standar proses? 
Jawab :  Kurikulum, indikator dan kompetensi yang akan dicapai. 

16. Apa metode yang Bapak/ Ibu gunakan dalam melakukan penilaian? 
Jawab : Pengamatan, evaluasi/ ulangan harian, mid semester, UAS, tugas kelompok, 
penilaian proses. 

17. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar penilaian? 
Jawab :   RPP, tujuan pembelajaran dan kompetensi. 

18. Bagaimana skenario/ langkah-langkah pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru lakukan? 
Jawab :   Sesuai RPP dan bergantung dari masing-masing guru. 

19. Adakah pedoman yang Bapak/ Ibu gunakan dalam menentukan skenario/ langkah-
langkah pembelajaran? Jika ada, apa pedoman tersebut? 
Jawab : Disesuaikan materi, kompetensi dan kondisi siswa. 
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 
1. Apakah Kepala Sekolah memantau proses pembelajaran? Jika iya, bagaimana 

caranya dan kapan waktunya? 
Jawab : Iya, melalui supervisi berkala. 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam satu hari? 
Jawab : Sesuai dengan RPP yang telah disusun, kadang ada sedikit penyesuaian 
dengan keadaan siswa dan sekolah. 

3. Seperti apa penerapan/ implementasi dari silabus dan RPP yang telah direncanakan 
dalam pembelajaran? 
Jawab : Sesuai RPP yang sudah disusun berdasarkan silabus. 

4. Apakah Bapak/ Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada RPP 
yang telah dibuat? Adakah pengembangan dari Bapak/ Ibu guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran? Jika ada, seperti apa bentuk pengembangan 
itu? 
Jawab : Iya, sesuai dengan RPP, bentuk pengembangannya dengan memberi contoh 
pada kehidupan sehari-hari. 
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5. Apakah Bapak/ Ibu guru memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan tema 
pembelajaran? 
Jawab : Iya, pemanfaatan media pembelajaran disesuaikan dengan tema. 

6. Apakah Bapak/ Ibu guru menggunakan media pembelajaran seperti yang dituntut 
dalam KTSP? Jika ya, media apa saja yang digunakan? 
Jawab : Iya, komputer, alat peraga, gambar dan lain-lain. 

7. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Selama ini tidak ada. 

8. Bagaimana ketersediaan media pembelajaran disini, apakah sudah mencukupi, 
apabila belum bagaimana Bapak/ Ibu guru mengatasinya? 
Jawab : Sudah cukup. Jika belum lengkap siswa membawa dari rumah atau 
mencari diinternet. 

9. Apakah media pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Iya, misal penggunaan globe pada pelajaran IPS akan mempermudah 
penyampaian pelajaran. 

10. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran seperti yang dituntut dalam 
KTSP? Jika ya, metode apa saja yang digunakan? 
Jawab : Iya, ceramah, penugasan, diskusi, tanya jawab, tugas kelompok. 

11. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Tidak. 

12. Apakah metode pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Iya, disesuaikan dengan materi yang disampaikan. 

 
C. Evaluasi Pembelajaran 
1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru 

lakukan? 
Jawab : Setelah pembahasan materi selesai. 

2. Bagaimana metode evaluasi yang Bapak/ Ibu guru terapkan? 
Jawab : Evaluasi tertulis, pengamatan saat praktek maupun evaluasi secara lisan. 

3. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam melaksanakan evaluasi? 
Jawab : Sesuai kurikulum dan kompetensi. 

4. Apakah Bapak/ Ibu melakukan analisis atau mengolah hasil evaluasi? Bagaimana 
proses pengolahan hasil evaluasi tersebut? 
Jawab : Iya, pengolahan disesuaikan dengan standarisasi KKM. 

5. Apakah hasil yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
diharapkan? 
Jawab : Iya sesuai, tapi kadang ada juga yang belum memenuhi. 
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6. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi? 
Jawab : Jika ada yang belum memenuhi KKM dilakukan remedial. Jika sudah 
memenuhi KKM diberi pengayaan. 
 

D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 
1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 
Jawab : Karakter dan kondisi siswa yang beragam serta keterbatasan waktu. 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
Jawab : Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa, siswa yang kurang 
lebih banyak mendapat perhatian. Pembelajaran dilakukan diluar kelas dan 
pengamatan lingkungan. 
 

 
 
 

 



121 
 

HASIL WAWANCARA GURU 

 

Nama Responden :  Fifi Afianti, S.Pd. 

A. Perencanaan Pembelajaran 
1. Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran di sekolah ini? 

Jawab :  Berdasarkan indikator yang mengacu pada kurikulum SDMS. 
2. Apakah dalam perumusan tujuan pembelajaran Bapak/ ibu merumuskan sendiri atau 

menggunakan yang sudah ada? 
Jawab : Menggunakan yang sudah ada dan ditambah dengan rumusan sendiri 
berdasarkan kebutuhan (materi). 

3. Apakah ada perubahan/ tambahan dalam perumusan tujuan pembelajaran? Jika ada, 
seperti apa perubahannya? 
Jawab :   Disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. 

4. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelajaran ini? 
Jawab : Siswa dapat memahami dan menggunakan manfaat pelajaran matematika 
dan IPS dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Bagaimana proses pembuatan silabus dan RPP? Apakah Bapak/ Ibu guru menyusun 
sendiri silabus dan RPP atau menggunakan yang sudah ada? 
Jawab :  Silabus dan RPP disusun bersama-sama dalam KKG (di satu gugus) dan 
disesuaikan dengan kondisi sekolah. 

6. Apa bahan acuan yang Bapak/ Ibu gunakan dalam membuat silabus dan RPP? 
Jawab :   Kurikulum. 

7. Apakah Kepala Sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP yang 
dibuat oleh Bapak/ Ibu guru? 
Jawab : Iya, kepala sekolah mengetahui dan menandatangani silabus dan RPP. 

8. Jenis kompetensi seperti apakah yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui 
kegiatan pembelajaran? 
Jawab :  Pemahaman konsep, penalaran dan penerapan konsep dan pemecahan 
masalah. 

9. Bagaimana cara menanamkan kompetensi tersebut, apakah disesuaikan dengan 
karakter siswa? Seperti apa contoh karakter siswa dan kompetensi yang 
ditanamkan? 
Jawab : Ya, contohnya siswa harus memahami konsep operasi hitung campuran. 

10. Apa pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar kompetensi? 
Jawab :  Berdasarkan SKL dan kurikulum. 

11. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan materi standar dalam penyusunan silabus dan 
RPP? 
Jawab :  Berdasarkan kurikulum yang berlaku dan kondisi sekolah yang ada. 
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12. Apakah faktor yang menjadi pertimbangan Bapak/ Ibu dalam menentukan materi 
standar? 
Jawab : Kondisi siswa, kondisi sekolah dan kondisi lingkungan. 

13. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan materi standar? 
Jawab :  Kurikulum, kondisi sekolah, dan kondisi siswa. 

14. Bagaimana Bapak/ Ibu dalam mengembangkan standar proses/ pengalaman belajar 
bagi siswa? 
Jawab :  Melalui pembelajaran di kelas, praktek, melalui outdoor activity (belajar 
diluar). 

15. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam mengembangkan standar proses? 
Jawab :  Kurikulum, indikator dan kompetensi yang akan dicapai. 

16. Apa metode yang Bapak/ Ibu gunakan dalam melakukan penilaian? 
Jawab : Pengamatan, evaluasi, tugas kelompok, tugas individu. 

17. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam menentukan standar penilaian? 
Jawab :   Indikator, tujuan dan rumusan dalam RPP. 

18. Bagaimana skenario/ langkah-langkah pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru lakukan? 
Jawab :   Sesuai dengan RPP. 

19. Adakah pedoman yang Bapak/ Ibu gunakan dalam menentukan skenario/ langkah-
langkah pembelajaran? Jika ada, apa pedoman tersebut? 
Jawab : Tergantung masing-masing guru yang disesuaikan dengan kondisi kelas. 
 

B. Pelaksanaan Pembelajaran 
1. Apakah Kepala Sekolah memantau proses pembelajaran? Jika iya, bagaimana 

caranya dan kapan waktunya? 
Jawab : Iya, dengan cara supervisi sewaktu-waktu. 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam satu hari? 
Jawab : Sesuai dengan RPP yang telah disusun, dan menyesuaikan jadwal yang 
ada. 

3. Seperti apa penerapan/ implementasi dari silabus dan RPP yang telah direncanakan 
dalam pembelajaran? 
Jawab : Sesuai RPP dan silabus yang sudah disusun. 

4. Apakah Bapak/ Ibu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada RPP 
yang telah dibuat? Adakah pengembangan dari Bapak/ Ibu guru dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran? Jika ada, seperti apa bentuk pengembangan 
itu? 
Jawab : Iya, pengembangan disesuaikan dengan kondisi kelas dan kreatifitas 
gurunya masing-masing saat pelajaran. 

5. Apakah Bapak/ Ibu guru memanfaatkan media pembelajaran sesuai dengan tema 
pembelajaran? 
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Jawab : Iya, kadang-kadang memanfaatkan media pembelajaran disesuaikan 
dengan tema. 

6. Apakah Bapak/ Ibu guru menggunakan media pembelajaran seperti yang dituntut 
dalam KTSP? Jika ya, media apa saja yang digunakan? 
Jawab : Iya, disesuaikan dengan sarana prasarana dan fasilitas yang dimiliki/ 
tersedia disekolah. 

7. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Selama ini tidak ada. 

8. Bagaimana ketersediaan media pembelajaran disini, apakah sudah mencukupi, 
apabila belum bagaimana Bapak/ Ibu guru mengatasinya? 
Jawab : Sudah cukup. 

9. Apakah media pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Iya, misal penggunaan bentuk bangun kubus dan balok pada pelajaran 
matematika akan mempermudah penyampaian pelajaran. 

10. Apakah guru menggunakan metode pembelajaran seperti yang dituntut dalam 
KTSP? Jika ya, metode apa saja yang digunakan? 
Jawab : Iya, ceramah, penugasan, diskusi, tanya jawab, tugas kelompok. 

11. Bagaimana penggunaan metode pembelajaran itu sendiri, adakah kesulitan? 
Jawab : Tidak. 

12. Apakah metode pembelajaran yang dipilih guru dapat membantu penyampaian 
materi pelajaran? Jika ya, seperti apa penerapannya? 
Jawab : Iya, misalnya metode praktek/ unjuk kerja, siswa menjadi lebih memahami 
tentang bangun kubus setelah membuat jaring-jaring kubus. 

 
C. Evaluasi Pembelajaran 
1. Bagaimana proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang Bapak/ Ibu guru 

lakukan? 
Jawab : Setelah satu atau dua pokok bahasan selesai disampaikan. 

2. Bagaimana metode evaluasi yang Bapak/ Ibu guru terapkan? 
Jawab : Test dan pengamatan. 

3. Apakah pedoman Bapak/ Ibu guru dalam melaksanakan evaluasi? 
Jawab : Tujuan dan indikator yang telah dirumuskan. 

4. Apakah Bapak/ Ibu melakukan analisis atau mengolah hasil evaluasi? Bagaimana 
proses pengolahan hasil evaluasi tersebut? 
Jawab : Iya, dilihat hasil evaluasi yang disesuaikan dengan KKM. 

5. Apakah hasil yang dicapai oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
diharapkan? 
Jawab : Kadang-kadang, tergantung keluasan materi. 

6. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi? 
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Jawab : Jika ada yang belum memenuhi KKM dilakukan remedial. Jika sudah 
memenuhi KKM diberi pengayaan. 
 

D. Hambatan dan Upaya Pemecahan 
1. Hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran? 
Jawab : Keterbatasan waktu, kondisi siswa yang beragam serta kondisi kelas. 

2. Upaya apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? 
Jawab : Dilakukan koordinasi antara guru, sekolah, dan orang tua/ komite. 
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Hasil Observasi 

 

Aspek yang diamati Kegiatan Keterangan 

Pelaksanaan 
pembelajaran 
 

1. Isi/ Materi 
- Penyajian materi 

pembelajaran 
- Kesesuaian Skenario 

pembelajaran 
 

Pelaksanaan kegiatan 
belajar mengajar mengacu 
pada skenario 
pembelajaran yang telah 
disusun meliputi kegiatan 
pendahuluan, kegiatan inti 
dan kegiatan penutup.  

 2. Kegiatan/ Proses 
- Kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran 
- Penggunaan bahasa 

penyampaian 
 

Pelaksanaan pembelajaran 
mempraktekkan apa yang 
tertulis dalam RPP yang 
dibuat guru sebelumnya. 
Penggunaan bahasa lugas 
agar mudah dipahami 
siswa. 

 3. Alat/ sarana 
- Ketersediaan tempat dan 

media belajar 
- Intensitas pemanfaatan 

media belajar 

 

Tempat dan media belajar 
yang ada sudah cukup 
mendukung, akan tetapi 
ada beberapa media dan 
sarana yang belum 
tercukupi, contoh LCD 
proyektor. Pemanfaatan 
media belajar sudah cukup 
tinggi baik dari guru 
maupun siswa. 

 4. Metode pembelajaran 
- Implementasi metode 

pembelajaran 
- Pengembangan metode 

pembelajaran 
 

Pelaksanaan pembelajaran 
menerapkan metode 
pembelajaran yang sudah 
direncanakan dalam RPP. 
Penggunaan metode belajar 
variatif dan dikembangkan 
sesuai kondisi siswa. 
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Dokumen Hasil Penelitian 

 

No 
Nama Dokumen 

yang dibutuhkan 
Ada (√) Tidak Ada (√) Keterangan 

1 Pedoman 

penyusunan 

kurikulum 

√  

 

2 Kalender pendidikan 

 
√  

 

3 Silabus  √   

4 Skenario / Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)  

√  

 

5 Panduan standar 

penyusunan 

kompetensi 

√  

 

6 Daftar inventaris 

sarana dan prasarana 
 √ 

 

7 Daftar media 

pembelajaran 
 √ 

 

8 Daftar penilaian / 

evaluasi siswa 
√  

 

 



Lampiran 5 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
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PEMBAGIAN TUGAS GURU 

DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

No Nama Jenis 
Guru 

Tugas 
Mengajar 

Jumlah 
Jam 

Keterangan 

1. Rina Rahmawati, 
Ch, S.Pd 

Kepala 
Sekolah 

VI A, C 12 Mengajar Bahasa 
Indonesia 

2. Dra. Wiwik Estiati 
T. 

Olah raga, 
PKK 

I A-D,  
IV A-D, 
VI A-C 

29 Kepala Bidang Sarana 
Prasarana dan Keuangan 

3.  Tri Parentina, S.Pd. Guru 
Kelas 

IV D,  
V A-C,  
VI B,C 

28 Bahasa Indonesia, PKK, 
Wali Kelas 

4. Fifi Afianti, S.Pd. Guru 
Kelas 

V C, 
VI A-C 

30 Matematika, IPS, Wali 
Kelas 

5. Nuti Rahayu, S.Pd. Guru 
Kelas 

IV A-D, 
VA 

30 Bahasa Indonesia, IPS 

6. Sumarsih, S.Pd. Guru 
Kelas 

V A-C, 
VI A-C 

28 IPA, Wali Kelas, PKK 

7. Radiman, S.Pd. PKn, 
Bahasa 
jawa 

III A-D, 
IV A-D, 
V A-C, 
VI A-C 

28 Kepala Bidang Akademik 
dan Kurikulum 

8. Sri Yamini, S.P Guru 
Kelas 

IV A-D 29 Matematika, IPA, TIK 

9. Endang 
Sulistyowati, S.Pt 

Guru 
Kelas 

III A 
VA 

26 Wali Kelas, PKK 

10. Murtijatun 
Nurkhasanah, S.Pd. 

Guru 
Kelas 

IB, 
IV B 

26 Wali Kelas, PKK 

11. Ngatini, S.Ag. Bidang 
Studi PAI 

I A-D, 
III D, 

VI A-C 

28 Wali Kelas 

12. Nurul Mufida, S.P Guru 
Kelas 

IC, IVA 26 Wali Kelas, PKK 

13. Syarifuddin, S.Ag. Bidang 
Studi PAI 

IV A-D, 
V A-C 

28 Kepala Bidang Kesiswaan 
dan Keagamaan 

14. Siti Nurrohmah, 
S.Pd. 

Bahasa 
Jawa 

IV A-D, 
V A-C, 
VI A-C 

30 Wali Kelas 

15. Eko Harjanto, S.S Bahasa 
Inggris 

I A-D, 
IV A-D, 
VI A-C 

28 Wali Kelas 
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16. Siti Maghfiroh, S.Pd Bahasa 
Arab 
 
 

I A-D, 
IV A-D, 
V A-C, 
VI A-C 

28 Wali Kelas 

17. Candrawati, S.Sn. SBK, 
PKK 

IV A-D, 
V A-C, 
VI A-C 

27  

18. Awin Wirastuti, 
S.Pd. 

Guru 
Kelas 

IV A-B, 
V A-C 

30 Wali Kelas, Matematika 

19. Nur Hanifah, S.Pd. Guru 
Kelas 

ID, VB 26 Wali Kelas, PKK 

20. Dra. Siti Junadah Guru 
Kelas 

II A-D 28 Wali Kelas, Bahasa jawa 

21. Surya Abadi, S.Si Guru 
Kelas 

III D 25 Wali Kelas 

22. Desmutri 
Hasanawati, S.Pd. 

Guru 
Kelas 

IB, VB 28 Wali Kelas, IPS 

23. Budi Priyanto, S.Pd. Guru 
Kelas 

II A-C 24 Wali Kelas 

24. Retno Siti Sundari, 
S.Pd 

Guru 
Kelas 

II A-B 27 Wali Kelas,  
PAI 

25. Suci Hartanti, 
S.Pd.Si 

Guru 
Kelas 

III C 26 Wali Kelas 

26. Nugroho Catur 
Atmojo, S.Pd.Jas 

Olah Raga II A-D, 
III A-D, 
V A-C 

29  

27. Andy Sulistyono, 
SEI 

Guru 
Kelas 

II B, II C, 
II D 

29 Wali Kelas 

28. Siti Salamah, S.Pd.I Bahasa 
Arab, PAI 

II A-D, III 
A-D 

28  

29. Sri Sulastri, S.Pd.I Guru 
Kelas 

III B-C, 
IV C-D 

27 Wali Kelas, PKK 

30. Damai Trisana 
Yuniarti, S.S 

Bahasa 
Inggris, 
TIK 

II A-D, 
III A-D, 
V A-C, 
VI A-C 

25  
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DATA SISWA TAHUN AJARAN 2011-2012 

Kelas Jumlah Siswa Jumlah Rombongan 
Belajar 

Kelas I 109 4 

Kelas II 108 4 

Kelas III 107 4 

Kelas IV 125 4 

Kelas V 81 3 

Kelas VI 97 3 

Jumlah 627 22 
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