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ANGKET PENELITIAN 
 
 
 

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Guru SD Negeri  se Kecamatan Brati 
Di tempat kerja 

 
 

 
Dengan hormat, 
 

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mohon 
bantuan Bapak/ Ibu guru SD Negeri se Kecamatan 
Brati untuk mengisi angket yang saya sampaikan. 

Harapan saya, bantuan dari jawaban Bapak/ Ibu 
dapat memperlancar proses penelitian yang sedang 

saya lakukan. Adapun judul penelitian saya adalah 
“PENGARUH PENGALAMAN MENGAJAR, PELATIHAN 
GURU  DAN PEMBINAAN AKADEMIS PENGAWAS 
TK/SD TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU 
DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEM-
BELAJARAN GURU SD NEGERI SE KECAMATAN BRATI 
TAHUN 2012/2013.”  
 

Saya mohon dalam menjawab setiap pertanyaan 
dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. Saya jamin kerahasiaan jawaban dari 

Bapak/ Ibu, dan semua ini tidak ada pengaruhnya 
terhadap kedudukan/ prestasi kerja Bapak/ Ibu Atas  

kesediaan dan bantuannya saya ucapkan banyak 
terima kasih. 
 

                                                                     Brati,  Desember  2012 
                                                                 Peneliti,   

                                                                            
                                                              M a r t o n  o 
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PETUNJUK ANGKET 
 

PENGARUH PENGALAMAN MENGAJAR, PELATIHAN GURU   DAN 
PEMBINAAN AKADEMIS PENGAWAS TK/SD TERHADAP   PENINGKATAN 

KEMAMPUAN GURU DALAM MENYUSUN RPP GURU SD NEGERI   
SE KECAMATAN BRATI   

TAHUN  2012/2013 
 

 KODE RESPONDEN  

 

1. Umur : .............. tahun 

2. Jenis kelamin : Pria / Wanita *) 

3. Status perkawinan : Kawin / Belum Kawin / Pernah Kawin *) 

4. Pendidikan terakhir : SPG/SGO/KGO//D.2/D3/ S 1 / S 2 / S 3 *) 

5. Lama mengajar : .............. tahun 

6. Status guru : PNS / Guru Kontrak / GTT *) 

   Keterangan : *) Coret yang tidak perlu 

 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Angket ini tidak dimaksudkan untuk mengetahui apa yang benar dan apa 

yang salah ataupun sebaliknya, maka sangat diharapkan pengisiannya 
menurut  kenyataan yang sebenarnya (apa adanya) 

2. Pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap karier Bapak/Ibu di masa 
yang akan datang, karena semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah di 
lingkungan terbatas 

3. Kerahasiaan pengisian angket ini dijamin sepenuhnya, oleh sebab itu 
Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap 

4. Cara pengisian :  
Bapak/Ibu dipersilahkan memilih salah satu jawaban yang dianggap tepat 
atau paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu dengan menyilang pada 
kolom salah satu huruf yang tercetak tebal pada jawaban yang telah 
disediakan 

5. Pengisian angket dengan lengkap dan mengembalikan secepatnya, 
memberikan sumbangan sangat besar dalam penelitian ini 

6. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kegiatan yang 
relatif rutin dilakukan oleh Bapak/Ibu 

PETUNJUK PENGISIAN 

 
1. Kepada bapak/ibu/sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada 

dengan jujur dan sebenarnya 
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai 

keadaan yang sebenarnya 
3. Ada lima alternatif jawaban, yaitu: 

                                              SS : Sangat setuju 
                                              ST : Setuju 

                                              N : Netral 

                                              TS : Tidak setuju 
                                             STS : Sangat tidak setuju 
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DAFTAR PERTANYAAN 
 
1.  BUTIR ANGKET TENTANG PENGALAMAN MENGAJAR (X1) 

 

No Uraian Pernyataan 
Jawaban 

SS ST N TS STS 

1. Dalam pengertian secara kuantitatif (yang 
menyangkut jumlah pengetahuan yang di-
ajarkan), mengajar berarti the tranmission of 
knowledge, yakni penularan pengetahuan. 
Guru hanya perlu menguasai pengetahuan 
bidang studinya dan menyampaikan kepada 
siswa dengan sebaik-baiknya. Kegagalan 
dianggap semata-mata karena siswa sendiri 
yang kurang kemampuan, kurang motivasi, 
atau kurang pesiapan..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     

2. Dalam pengertian intitusional, mengajar 
berarti the efficient orchestration of teaching 
skill, yakni penataan segala kemampuan 

mengajar secara efisien. Guru dituntut 
untuk selalu siap mengadaptasikan berba-
gai teknik mengajar untuk bermacam-
macam siswa yang berbeda bakat, minat, 
kemampuan dan kebutuhannya.  

     

3. Dalam pengertian kualitatif, mengajar ber-
arti the facilitation of learning yakni upaya 

membantu memudahkan kegiatan belajar 
siswa. Guru harus melibatkan siswa dalam 
aktivitas belajar secara efektif. Pengajaran 
lebih terpusat pada siswa (student 
centered).  

     

4. Perencanaan pembelajaran merupakan 
salah satu bagian program pembelajaran 
yang memuat tentang persiapan guru 
mengajar agar lebih terarah, berjalan 
secara efektif dan efisien.  

     

5. Perencanaan tahunan merupakan bagian 
dari program pengajaran. Perencanaan 
tahunan memuat alokasi waktu untuk setiap 
pokok bahasan dalam satu tahun pelajaran 
dan berfungsi sebagai acuan untuk mem-
buat program semester. 

     

6. Perencanaan semester merupakan salah 
satu bagian dari program pengajaran yang 
memuat alokasi waktu untuk setiap satuan 
bahasan pada setiap semester. Program 
semester ini berfungsi sebagai acuan sila-
bus, acuan kalender kegiatan dan untuk 
mencapai efisiensi dan efektivitas penggu-
naan waktu belajar. 
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7. Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari 
proses pendidikan secara keseluruhan. 
Guru memiliki peran yang penting dalam 
menentukan kuantitas dan kualitas penga-
jaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu 
guru selalu berupaya dalam meningkatkan 
kesempatan belajar bagi siswanya dan 
memperbaiki kualitas mengajarnya. 

     

8. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan 
kuantitas mengajarnya, guru dituntut me-
miliki pengalaman menerapkan keterampil-
an dasar mengajar dengan baik.  

     

9. Pengelolaan kelas adalah keterampilan 
guru untuk menciptakan dan memelihara 
kondisi belajar yang optimal dan mengem-
balikannya apabila terjadi gangguan dalam 
proses pembelajaran. Yang termasuk dalam 
kegiatan ini misalnya penghentian tingkah 
laku siswa yang menyelewengkan perhatian 
kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan 
waktu dalam mengerjakan tugas dan seba-
gainya. 

     

10
. 

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan guru 
dalam pengelolaan kelas  diantaranya pena 
naman disiplin diri. Penanaman disiplin diri 
sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir 
dari pengelolaan kelas. Guru hendaknya 
menjadi contoh tentang pengendalian diri 
dan pelaksanaan tanggung jawab dalam 
kegiatan pembelajaran. 

     

11
. 

Membuka pelajaran (set induction) meru-
pakan kegiatan dilakukan oleh guru dalam 
kegiatan pembelajaran untuk menciptakan 
prakondisi bagi siswa agar mental maupun 
perhatian terpusat pada apa yang akan 
dipelajarinya. Kegiatan membuka pelajaran 
seyogyanya tidak hanya dilakukan oleh 
guru pada awal jam pelajaran saja, tetapi 
juga pada awal setiap penggal kegiatan inti 
pembelajaran yang dilakukan guru selama 
jam pembelajaran berlangsung.  

     

12
. 

Tujuan kegiatan membuka pelajaran di  an-
taranya adalah untuk: menyiapkan mental 
siswa agar siap memasuki persoalan yang 
akan dipelajari, menimbulkan minat serta 
pemusatan perhatian siswa terhadap masa-
lah yang akan dibicarakan dalam kegiatan 
pembelajaran. 
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13
. 

Komponen membuka pelajaran diantaranya 
meliputi: menarik perhatian siswa, menim-
bulkan motivasi, memberikan acuan, mem-
buat kaitan atau hubungan antara materi 
pelajaran yang akan dipelajari dengan 
pemahaman dan pengetahuan yang telah 
dikuasai siswa sebelumnya. 

     

14
. 

Kegiatan menutup pelajaran (closure) ada-
lah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 
mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiat-
an menutup pelajaran dimaksudkan untuk 
memberi gambaran menyeluruh tentang 
apa yang telah dipelajari oleh siswa, dan 
mengetahui tingkat pencapaian siswa, serta 
tingkat keberhasilan guru dalam melaksa-
nakan kegiatan pembelajaran 

     

15
. 

Bentuk kegiatan guru dalam mengakhiri 
kegiatan pembelajaran diantaranya adalah 
merangkum atau membuat garis-garis 
besar persoalan yang baru dipelajari, se-
hingga siswa memperoleh gambaran yang 
jelas tentang makna serta esensi pokok 
persoalan yang baru saja dipelajari.  

     

16
. 

Cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam 
menutup pelajaran diantaranya adalah 
mengevaluasi. Adapun bentuk evalusai 
yang dapat dilakukan guru antara lain:  
mendemon trasikan keterampilan, mengap-
likasikan ide baru pada situasi lain, meng-
eksplorasi pendapat siswa sendiri, dan 
memberikan soal-soal latihan secara ter-
tulis. 

     

17
. 

Pemberian penjelasan materi pembelajaran  
merupakan salah satu aspek penting dari 
kegiatan guru dalam interaksinya dengan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan 
memberikan penjelasan membimbing siswa 
untuk mendapat dan memahami definisi, 
hukum, fakta, dalil, prinsip secara objektif 
dan bernalar.  

     

18
. 

Komponen menjelaskan materi dalam ke-
giatan pembelajaran meliputi: merencana-
kan, penyajian suatu penjelasan, penggu-
naan contoh dan ilustrasi, pemberian 
tekanan, penggunaan balikan. Guru hen-
daknya memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menunjukan pemahaman, keraguan 
atau ketidak mengertiannya ketika penje-
lasan itu diberikan guru. 

     

19
. 

Dalam membimbing diskusi kelompok, 
diantaranya  yang harus diperhatikan guru 
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adalah: memusatkan perhatian siswa pada 
tujuan dan topik diskusi, memperluas ma-
salah dan urunan pendapat, menganalisis 
pandangan siswa dan menyebarkan kesem-
patan berpartisipasi.  

20
. 

Manfaat bertanya dalam proses belajar-
mengajar diantaranya adalah meningkatkan 
partisipasi siswa dalam kegiatan pembe-
lajaran membangkitkan minat dan rasa ingin 
tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang 
sedang dihadapi, mengembangkan pola 
dan cara belajar aktif menuntun proses 
berpikir siswa, memusatkan perhatian siswa 
terhadap masalah yang sedang dibahas 
atau dipelajari. 

     

21
. 

Dasar-dasar pertanyaan yang baik di anta-
ranya meliputi: jelas dan mudah dimengerti 
oleh siswa, berikan informasi yang cukup 
untuk menjawab pertanyaan, difokuskan 
pada suatu masalah atau tugas tertentu, 
berikanlah respon yang ramah dan menye-
nangkan sehingga timbul keberanian siswa 
untuk menjwab atau bertanya, dan  tuntun-
lah jawaban siswa sehingga mereka dapat 
menemukan sendiri.  

     

22
. 

Penguatan mempunyai pengaruh yang 
berupa sikap positif terhadap proses belajar 
siswa dan bertujuan meningkatkan perhati-
an siswa terhadap pelajaran, merangsang 
dan meningkatkan motivasi belajar, mening-
katkan kegiatan belajar dan membina 
tingkah laku siswa yang produktif. 

     

23
. 

Jenis-jenis penguatanPenguatan verbal, 
biasanya diungkapkan atau diutarakan 
dengan menggunakan kata-kata pujian, 
penghargaan, persetujuan, dan sebagainya. 
Penguatan nonverbal, biasanya diungkap-
kan atau diutarakan dengan menggunakan 
penguatan gerak isyarat.  

     

24
. 

Dalam melaksanakan penilaian berbasis 
kelas (PBK) guru perlu memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: proses penilaian meru-
pakan bagian integral dari kegiatan belajar 
mengajar, penilaian harus dipandang seba-
gai strategi untuk memotivasi belajar siswa, 
hasil penilaian dapat dijadikan sumber in-
formasi dan dalam melaksanakan penilaian 
perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  

     

25
. 

Prinsip-prinsip penilaian yang harus diper-
hatikan guru di antaranya adalah valid, 
mendidik, berorientasi kepada kompetensi, 
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adil, terbuka, berkesinambungan, menye-
luruh, dan bermakna. 

  
 
2. BUTIR ANGKET TENTANG  PELATIHAN GURU  (X2) 
 

No Uraian Pernyataan 
Jawaban 

SS ST N TS STS 

1. Konsep dasar pelatihan guru adalah:  per-
olehan pengetahuan tentang pokok per-
soalan oleh peserta mengarah pada 
tindakan, peserta mempelajari apa yang 
dijarkan oleh penatar, tindakan perorangan 
mendorong timbulnya perbaikan dalam 
pekerjaan, dan pelatihan merupakan 
tanggung jawab dari organisasi, peserta itu 
sendiri, dan lembaga pelatihan. 

     

2. Alasan diadakannya pelatihan bagi guru, 
diantaranya adalah: perkembangan penge-
tahuan dan teknologi, menuntut kualitas 
guru yang semakin tinggi, kurikulum perlu 
penjabaran apabila diterapkan dalam ke-
giatan pembelajaran, keberadaan guru di 
masa lalu terisolasi dan kurang berorientasi 
pada kebutuhan guru untuk mengem-
bangkan profesinya secara kontinyu, ide 
inovasi pendidikan akan berhasil apabila 
guru merasa butuh prestasi standar yang 
lebih tinggi.  

     

3. Tujuan pelatihan bagi guru secara rinci 
adalah sebagai berikut: peningkatan 
program pengajaran dan proses belajar 
mengajar, sehingga dapat ikut mendorong 
perkem bangan pendidikan, memantapkan 
sedikitnya empat kompetensi guru, yaitu: 
kompetensi kemampuan akademik, kom-
petensi kemampuan profesional, kompe-
tensi seni dan keterampilan teknis dan 
kompetensi keterampilan kemasyarakatan, 
membuka kesempatan bagi guru-guru 
untuk mengem bangkan dirinya sendiri 
secara profesional. 

     

4. Pelatihan merupakan usaha untuk mening-
katkan kemampuan guru sesuai dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat 
melaksanakan tugas/kegiatan sehari-hari 
dengan baik. Sifat penataran ini adalah 
memberi penyegaran sesuai dengan peru-
bahan yang terjadi. 

     

5. Materi pelatihan sesuai dengan materi 
pelajaran pada kurikulum yang berlaku/ 
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yang digunakan di sekolah 

6. Materi pelatihan bermanfaat bagi saya 
sebagai seorang guru untuk perbaikan 
melaksanakan tugas 

     

7. Materi pelatihan sebagai penunjang atau 
pendukung bagi saya dalam melaksanakan 
tugas 

     

8.  Alat dan bahan pelatihan dapat digunakan 
untuk menambah pengetahuan dan dapat 
diterapkan di sekolah saya 

     

9. Persiapan pelatih dalam menyusun materi 
pelatihan sebelum menyampaikan materi 
dapat saya contoh dan saya terapkan di 
sekolah tempat saya bekerja 

     

10
. 

Tahap Pelatihan, merupakan tahapan untuk 
memperoleh materi, keterampilan maupun 
pengalaman dengan mempersiapkan 
materi program, sarana prasarana, tenaga 
pelatih dan metode yang digunakan, cara 
mengembang kan kelompok dan suasana 
pelatihan. Setelah kembali dari pelatihan 
menerapkan hal-hal yang bermanfaat yang 
telah dipelajarinya untuk membantu seko-
lahnya tempat mereka bekerja dalam 
mengefektifkan tugas dan pekerjaannya. 

     

11
. 

Kurikulum pelatihan, memiliki posisi yang 
strategis termasuk di dalamnya memuat 
tujuan umum, deskripsi materi, metode 
penyajian, alokasi waktu, sumber pustaka 
dan evaluasi, mengembangkan suasana 
pembela jaran yang nyaman dan kondusif 
bagi peserta dan kemmpuan mengakomo-
dasi aspek-aspek yang akan dicapai dalam 
pelatihan. 

     

12
. 

Metode pembelajaran yang digunakan pela-
tih saat mengikuti pelatihan, dapat diterap-
kan di sekolah tempat saya bekerja. 

     

13
. 

Metode pembelajaran yang digunakan pe-
latih saat mengikuti pelatihan, dapat me-
ningkatkan kemampuan saya dalam melak-
sanakan tugas pembelajaran di sekolah 
tempat saya bekerja.                                                                                                                                               

     

14
. 

Terjadi kerja sama dan interaksi lebih lanjut 
antar sesama peserta pelatihan setelah 
kembali ke tempat tugas masing-masing 
dan dapat diterapkan dalam kegiatan pem-
belajaran. 

     

15
. 

Hasil pelatihan merupakan manfaat yang 
diperoleh setelah mengikuti pelatihan. Kait-
annya dengan keberhasilan pelatihan ter-
dapat beberapa kriteria keberhasilan 
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pelatihan, yaitu pengukuran keberhasilan 
terhadap orang yang perlu dilayani 
(measuring effect on person servied), 

pengukuran ini meliputi sikap, nilai, kepri-
badian, pengetahuan dan keterampilan 
yang merupakan hasil dari program pela-
tihan. 

16
. 

Pengukuran keberhasilan pelatihan terha-
dap lembaga (measuring effect on 
agencies, dengan pengukuran hasil 

program pelatihan terhadap lembaga akan 
memberikan sumbangan untuk penyempur-
naan atau pembenahan pengelolaan pe-
nyelenggaraan program, 

     

17
. 

Pengukuran  keberhasilan  pelatihan terha-
dap  sistem  lebih luas  (measuring effect 
on legger system), dapat dijadikan keber-
hasilan suatu program mencakup sistem 
yang lebih luas, berbagai lembaga terkait 
dalam satu sistem.  

     

18
. 

pengukuran keberhasilan pelatihan terha-
dap publik (measuring effect on publik), 
program di arahkan untuk mempengaruhi 
nilai dan sikap masyarakat, maka keber-
hasilan program pelatihan terhadap masya-
rakat yang tidak secara langsung dikenal 
perlu diketahui dan dikenai program 
pelatihan pula. 

     

19
. 

Hasil pelatihan adalah hal-hal yang diper-
oleh dari pelatihan dan bermanfaat bagi 
perkembangan kemampuan profesional 
dilapangan kerja. Dengan mengikutserta-
kan guru dalam pelatihan diharapkan guru 
mendapat pengetahuan dan keterampilan 
untuk meningkatkan profesionalnya sehing-
ga diharapkan dapat menjadi inovator 
dalam perkembangan pendidikan. 

     

20
. 

Hasil diklat merupakan inovasi dalam ke-
giatan pembeljaran di sekolah tempat saya 
bekerja. Pelatihan yang saya ikuti dapat 
memberikan kontribusi pemikiran untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 
di mana saya bekerja 

     

21
. 

Pelatihan yang saya terima dapat mening-
katkan motivasi dan keaktifan siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran di se-
kolah 

     

22
. 

Pelatihan yang saya terima dapat mening-
katkan pemahaman siswa terhadap materi 
yang saya sampaikan saat kegiatan pem-
belajaran. Pelatihan yang saya terima 
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dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
pada setiap mata pelajaran yang saya 
ajarkan 

 
3. BUTIR ANGKET TENTANG PEMBINAAN AKADEMIS PENGAWAS TK/SD 

(X3) 

 

No Uraian Pernyataan 
Jawaban 

SS ST N TS STS 

1. Dalam proses pendidikan pembinaan aka-
demis pengawas merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dalam upaya peningkatan 
kinerja guru, potensi belajar, manajemen 
sekolah dan mutu pendidikan di sekolah. 

     

2. Seorang pengawas pendidikan yang profe 
sional memiliki lima keterampilan dasar, 
yaitu: keterampilan dalam hubungan kema-
nusiaan, keterampilan dalam proses kelom-
pok, keterampilan dalam kepemimpinan 
pendidi kan,keterampilan dalam mengatur 
personalia sekolah, dan keterampilan 
dalam evaluasi.  

     

3. Pembinaan akademis pengawas kegiatan 
memberi layanan kepada guru-guru baik 
secara individual maupun secara kelompok 
dalam usaha memperbaiki pengajaran. 
Kata kunci dari pembinaan akademis peng-
awas ialah memberikan layanan dan ban-
tuan. 

     

4. Indikator peningkatan mutu pendidikan di 
sekolah dapat dilihat pada setiap komponen 
pendidikan antara lain: mutu lulusan, kuali-
tas guru, kepala sekolah, staf sekolah, 
(tenaga aministrasi, laboran dan teknisi, 
tenaga perpustakaan), proses pembelajar-
an, sarana dan prasarana, pengelolaan 
sekolah, implementasi kurikulum, sistem 
penilaian dan komponen-lainnya.  

     

5. Tujuan pembinaan akademis pengawas 
adalah memberikan layanan dan bantuan 
untuk mengembangkan situasi pembelajar-
an yang dilakukan guru di dalam maupun di 
luar kelas agar pembelajaran dapat berjalan 
efektif dan efisien, serta siswa dapat me-
ngembangkan potensi belajarnya seoptimal 
mungkin. 

     

6. Sasaran pembinaan akademis pengawas 
pendidikan adalah: mengembangkan kuriku 
lum yang sedang dilaksanakan di sekolah,  
meningkatkan proses belajar mengajar di 
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sekolah, dan mengembangkan seluruh per-
sonalia di sekolah. 

7. Fungsi utama pembinaan akademis penga-
was diantaranya adalah: mengkoordinasi 
semua usaha sekolah, melengkapi kepe-
mimpinan sekolah, memperluas pengalam-
an guru-guru, menstimulasi usaha-usaha 
yang kreatif,  memberi fasilitas dan peni-
laian yang terus-menerus, menganalisis 
situasi belajar mengajar, memberikan 
pengetahuan dan keterampilan, dan mem-
berikan wawasan yang lebih luas dalam 
merumuskan tujuan pendidikan dan me-
ningkatkan kemampuan mengajar guru. 

     

8.  Tugas pengawas TK/SD adalah memeriksa 
keadaan, mengadakan koreksi/perbaikan 
dan juga usaha peningkatan sebagai tindak 
lanjut. Pada dasarnya tugas pokok penga-
was TK/SD itu ada dua, yaitu pemeriksaan 
dan pembinaan. 

     

9. Pada dasarnya tugas pokok pengawas 
TK/SD itu ada dua, yaitu pemeriksaan dan 
pembinaan. Adapun sasarannya adalah 
semua komponen dengan segala kegiatan-
nya, di sekolah termasuk murid, guru, alat 
pelajaran, perlengkapan. 

     

10
. 

Secara umum kegiatan atau usaha-usaha 
yang dapat dilakukan oleh pengawas 
TK/SD sesuai dengan peranannya sebagai 
pengawas pendidikan antara lain adalah 
membangkitkan merangsang guru dan 
pegawai sekolah di dalam menjalankan 
tugasnya masing-masimg dengan sebaik-
baiknya, bersama guru-guru berusaha 
mengembangkan, mencari, dan mengguna-
kan metode-metode mengajar yang lebih 
sesuai dengan tuntutan kurikulum yang 
sedang berlaku, membina kerja sama yang 
yang baik dan harmonis di antara guru-guru 
dan pegawai sekolah lainnya, berusaha 
mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-
guru dan pegawai sekolah. 

     

11
. 

Untuk mencapai hasil maksimal pada setiap 
kegiatan harus dibuat perencanaan, begitu 
juga pembinaan akademis pengawas. 
Kegiatan pembinaan akademis pengawas 
harus direncanakan terlebih dulu dengan 
seksama, apa yang harus ditingkatkan, 
bagaimana cara mengarahkan, dalam hal 
apa mereka perlu mendapat dorongan dan 
bantuan, dan sebagainya.  
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12
. 

Pengawas TK/SD sebagai pengawas pen-
didikan harus memiliki kemampuan untuk: 
memberikan pengarahan dan petunjuk 
yang jelas, memberikan saran, nasehat dan 
bantu an, memberikan dorongan dan 
semangat kerja, memberikan latihan dan 
bimbingan, dan mengadakan pembinaan 
akademis pengawas. 

     

13
. 

Pembinaan akademis pengawas TK/SD 
berperan membatu (assisting), memberi 
suuport (suporting), dan mengajak mengi-
kutsertakan (sharing). 

     

14
. 

Peran pengawas TK/SD sebagai pengawas 
pendidikan di antaranya adalah sebagai: 
konsultan, evaluator, pemimpin kelompok, 
dan koordinator. 

     

15
. 

Berperan sebagai konsultan, pengawas 
TK/SD dapat memberi bantuan, bersama 
mengkonsultasikan masalah yang dialami 
guru baik secara individual maupun kelom-
pok. Misalnya, kesulitan dalam menyusun 
RPP, kesulitan memilih media pembelajar-
an, kesulitan menyusun alat evaluasi dan 
sebagainya.  

     

16
. 

Berperan sebagai evaluator pengawas 
TK/SD dapat membantu guru-guru dalam 
menilai perencanaan pembelajaran, proses 
dan hasil pembelajaran, dapat menilai 
kurikulum yang sedang dikembangkan oleh 
guru. Di samping dapat mengevaluasi guru-
guru yang menjadi binaannya pengawas 
TK/SD juga harus belajar menatap dirinya 
sendiri, merefleksi dirinya, yaitu konsep 
dirinya (self concept). Misalnya, diakhir se-
mester pengawas TK/SD dapat mengada-
kan evaluasi diri sendiri dengan memper-
oleh umpan balik dari guru yang dapat 
dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kinerjanya. 

     

17
. 

Berperan sebagai pemimpin kelmpok peng-
awas TK/SD dapat memimpin sejumlah 
guru dalam mengembangkan kompeten-
sinya, mengembangkaan kurikulum, materi 
pelajaran dan kebutuhan profesional guru-
guru secara bersama. Sebagai pemimpin 
kalompok pengawas TK/SD juga dapat 
mengembanhkan ketrampilan dan kiat-kiat 
dalam bekerja untuk kelompok guru 
(working for the group), bekerja bersama 
dengan kelompok guru (working with the  
group) dan bekerja melalui kelompok guru 
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(working through the group). 

18
. 

Berperan sebagai koordinator pengawas 
TK/SD dapat mengkoordinasi program  
belajar mengajar, tugas-tugas, berbagai 
kegiatan yang berbeda diantara guru-guru. 
Contoh mengkoordinasi tugas mengajar 
satu mata pelajaran yang ampu oleh  guru 
dari berbagai sekolah. 

     

19
. 

Terdapat empat macam pendekatan pelak-
sanaan pembinaan akademis pengawas 
pengajaran, yaitu: pendekatan yang bersifat 
konvensional, pendekatan yang bersifat 
scientific, pendekatan yang bersifat klinis, 

dan pendekatan yang bersifat artistik. 

     

20
. 

Pendekatan konvensional, pembinaan aka-
demis pengawas dilaksanakan sebagai 
inspeksi, tugasnya mencari kesalahan dan 
kekurangan. Kesalahan yang diketemukan 
dapat diperbaiki melalui pengalaman 
tentang masa lampau. Tugas pengawas 
pendidikan sebagai inspektur yang fungsi-
nya memberi arah, mengecek cara-cara 
guru mengajar dan menilai hasil belajar 
sesuai informasi yang disampaikan secara 
instruksi. 

     

21 Pendekatan bersifat scientific, prinsip-
prinsip ilmiah diterapkan dalam bidang 
pembinaan akademis pengawas pengaja-
ran. Prilaku pembinaan akademis penga-
was pengajaran menekankan pada layan-
an, kerja sama dan  membantu guru untuk 
mencapai tujuan akhir, yaitu membentuk 
siswa menjadi manusia yang diharapkan, 
baik secara individu maupun secara 
kelompok.  

     

22 Pendekatan yang bersifat klinis, pembinaan 
akademis pengawas memiliki konsep dasar 
kolegial, kolaboratif, memiliki kerteampilan 
layanan dan prilaku etis. Terdapat bebe-
rapa tahap pembinaan akademis pengawas 
klinis, yaitu: meletakan hubungan yang 
baik, merencanakan bersama guru, meren-
canakan kegiatan observasi, mengobser-
vasi, mengana lisa data hasil observasi, 
merencanakan percakapan, mengadakan 
percakapan, dan memperbaiki rencana. 

     

23 Pendekatan yang bersifat artistik, pembi-
naan akademis pengawas merupakan 
suatu cara untuk menghayati makna 
(appreciating) yang terdalam dari hubungan 
proses belajar mengajar di dalam kelas. 
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Dalam hal ini obsevasi dan chek list bukan 
merupakan instrumen pengamatan, tetapi 
perjumpaan itu sendiri dan manusia seba-
gai subjek pelaku yang peka terhadap 
sesamanya serta melalui pengamatan inter-
personal. 

24 Orientasi pelaksanaan pembinaan 
akademis pengawas pengajaran bersifat 
langsung (directive) dan tidak langsung 
(non directive). Prilaku pengawas pendi-
dikan yang nampak dalam orientasi 
langsung diantaranya: menjelaskan 
(clarifying), menampilkan (presenting), 
mengarahkan (directing), mende \monstras-
ikan (demonstrating), menstandarkan 
(standardicing), meyakinkan (reinforcing). 

     

25 Pendektan non directive  bertolak dari 

asumsi dasar, bahwa guru mampu meng-
analisa dan memecahkan masalah yang 
berhubungan dengan pelajarannya sendiri. 

     

26 Dalam pendekatan non directive, seorang 
pengawas pendidikan mempunyai prilaku 
sebagai berikut: mendengarkan (listening),  
menjelaskan (clarifying), menguatkan 
(encouraging), dan menyajikan 
(presenting). Melalui cara-cara seperti ini, 
diharapkan guru-guru dapat menemukan 
dirinya sendiiri. Pengawas TK/SD meng-
ambil inisiatif untuk melihat evaluasi guru 
dan melalui cara itu guru dapat menemukan 
dirinya sendiri.  

     

27 Dalam pembinaan akademis pengawas 
TK/SD yang bersifat non directive  gurulah 
yang menen tukan langkah-langkah bila 
akan diadakan percakapan. Jadi bukan ini-
siatif pengawas TK/SD seperti pada pende-
katan directive tapi gurulah yang mengam-
bil inisiatif. 

     

28 Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, 
pembinaan akademis pengawas TK/SD 
memiliki peran, membantu guru-guru meli-
hat dengan jelas kaitan antara tujuan-tujuan 
pengajaran, membantu guru-guru agar 
lebih mampu membimbing pengalaman 
belajar (learning experience) dan keaktifan 
belajar (learning activities) dari para siswa.  
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4. BUTIR ANGKET TENTANG KEMAMPUAN GURU MENYUSUN RPP (Y) 

 

No Uraian Pernyataan 
Jawaban 

SS ST N TS STS 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
merupakan suatu proses analisis dari ke-
butuhan dan tujuan belajar, mengembang 
kan materi kegiatan belajar mengajar dan 
kegiatan penilaian hasil belajar, merevisi 
kegiatan belajar mengajar dan penilaian 
hasil belajar siswa. 

     

2. Terdapat beberapa komponen yang perlu 
mendapat guru dalam menyusun RPP 
yaitu: perkirakan kebutuhan belajar untuk 
meran cang suatu program pembelajaran, 
tentukan isi pelajaran dan uraikan unsur 
tugas yang berkaitan dengan tujuan, nyata-
kan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
dari segi isi pelajaran dan unsur tugas.  

     

3. Konsep perencanaan pengajaran dapat di 
lihat dari berbagai sudut pandang, yaitu  
perenca naan pengajaran sebagai: tekno-
logi, suatu sistem, sebuah disiplin, sains 
(science), sebuah proses, dan sebuah 

realita. 

     

4. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
adalah rancangan pembelajaran mata pela-
jaran per unit yang akan diterapkan guru 
dalam pembelajaran di kelas. Dengan RPP 
inilah seorang guru diharapkan bisa mene-
rapkan pembelajaran secara terprogram. 
Karena itu, RPP harus mempunyai daya 
terap (aplicable) yang tinggi.  

     

5. Rencana pelaksanaan pembelajaran mini-
mal mencakup komponen-komponen  beri-
kut: standar kompetensi, kompetensi dasar 
dan indikator pencapaian hasil belajar, tuju-
an pembelajaran, materi pembelajaran, 
pendekatan dan metode pembelajaran, 
langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 
alat dan sumber belajar, dan evaluasi 
pembelajaran.  

     

6. Format rencana pembelajaran yang biasa 
digunakan biasanya memuat aspek-aspek 
sebagai berikut: (a) identitas mata pelajar-
an, meliputi: mata pelajaran, (pokok bahas-
an, sub pokok bahasan, kelas, semesteran, 
waktu, (b) tujuan (kompetensi), (c) materi, 
(d) metode, (e) media/alat, (f) evaluasi, dan 
(g) sumber bahan.   

     

7. Dimensi rencana pelaksanaan pembela-      
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jaran di antaranya meliputi: signifikansi, 
feasibilitas, relevansi, kepastian, ketelitian, 
adaptabilitas. Waktu, monitoring dan isi 

perencanaan.  

8. Analisis kompetensi dan indikator meru-
pakan langkah awal dalam menyusun ren-
cana pelaksanaan pembelajaran. Analisis 
kompeten si dan indikator dalam RPP pada 
dasarnya untuk mengetahui kompetensi 
yang perlu dikuasai oleh siswa sebagai 
hasil pembela jaran. Kompetensi menjelas-
kan kemampuan, keterampilan, dan penge-
tahuan yang bersifat umum dan luas, se-
dangkan indikator menje laskan tingkah 
laku khusus atau spesifik yang perlu dimiliki 
siswa. 

     

9. Dalam merumuskan kompetensi dan indi-
kator dapat disusun berdasarkan taksonomi 
bloom yang meliputi ranah kognitif, afektif 
dan psikomotor. Ranah kognittif di anta-
ranya memiliki indikator: mengetahui, me-
mahami, menerapkan ide, analisis, sintesis, 
evaluasi. 

     

10
. 

Ranah afektif, memiliki indikator, penerima 
an, tanggapan, penanaman nilai, pengor-
ganisasian nilai-nilai karakteristik kehidup-
an. 

     

11
. 

Ranah psikomotor memiliki indikator, 
memperhatikan, peniruan, penyesuaian dan 
pembiasaan. 

     

12
. 

Indikator kompetensi pada ranah kognitif 
mengetahui dan memahami meliputi: me-
nyebutkan,menuliskan,menyatakan,mengur
utkan, mengidentifikasi, mendefinisiksn, 
mencocok kan, menamai, melabeli, meng-
gambarkan. 

     

13
. 

Indikator kompetensi pada ranah kognitif 
menerapkan ide meliputi: mengoperasikan, 
menghasilkan, mengubah, mengatasi, 
menggunakan, menunjukkan, mempersiap-
kan. 

     

14
. 

Indikator kompetensi pada ranah kognitif 
analisis meliputi: menguraikan satuan men-
jadi unit-unit, membagi satuan menjadi sub-
sub atau bagian – bagian, membedakan 
antara dua yang sama ,memilih, dan 
mengenali perbedaan dalam satu kesatuan. 

     

15
. 

Indikator kompetensi pada ranah kognitif 
sintesis meliputi: Merancang, merumuskan, 
mengorganisasikan, mengomplikasikan, 
mengomposisikan, membuat hipotesis, dan 
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merencanakan. 

16
. 

Indikator kompetensi pada ranah kognitif 
evaluasi meliputi: Mengkritisi, menginter 
pretasi, menjastifikasi dan memberi peni-
laian. 

     

17
. 

Indikator kompetensi pada ranah afektif 
penerimaan meliputi: Mempercayai sesuatu 
atau orang, memilih sesuatu atau seseo-
rang untuk diikuti,mengikuti,bertanya untuk 
diikuti, dan mengalokasikan. 

     

18
. 

Indikator kompetensi pada ranah afektif 
tanggapan meliputi: Mengonfirmasi, mem-
beri jawaban, membaca pesan-pesan, 
membantu, melaksanakan, melaporkan, 
menampilkan. 

     

19
. 

Indikator kompetensi pada ranah afektif 
penanaman nilai  meliputi: Menginginkan, 
mengundang orang untuk terlibat, terlibat, 
mengusulkan, dan melakukan. 

     

20
. 

Indikator kompetensi pada ranah afektif 
pengorganisasian nilai-nilai meliputi: mem-
ferifikasi nilai,memilih nilai, mensistensikan 
nilai-nilai, mengintegrasikan nilai-nilai, 
menghubungkan nilai-nilai, mempengaruhi 
kehidupan dengan nilai-nilai. 

     

21
. 

Indikator kompetensi pada ranah psiko-
motor memperhatikan meliputi: Mengamati 
proses, memberi perhatian pada tahap-
tahap perbu atan, memberi perhatian 
sebuah artikulasi. 

     

22
. 

Indikator kompetensi pada ranah psiko-
motor pembiasaan meliputi: Membiasakan 
sebuah model atau perilaku yang sudah 
terbentuk, mengontrol kebiasaan agar tidak 
konsisten. 

     

23
. 

Indikator kompetensi pada ranah psiko-
motor penyesuaian meliputi: Menyesuaikan 
model, membenarkan sebuah model untuk 
dikembangkan, dan menyekutukan model 
dengan kenyataan 

     

24
. 

Rencana pembelajaran memiliki manfaat 
sebagai berikut: dapat mengarahkan dalam 
pelaksanaan pembelajaran, dapat dijadikan 
dasar pemanfaatan sumber daya secara 
efektif, dapat dijadikan alat untuk mera-
malkan hasil pembelajaran yang akan di-
capai, dan dapat dijadikan alat untuk 
menemukan dan memecahkan masalah 
pembelajaran. 
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