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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Gaffar dalam Mulyasa (2006), mengemukakan 

bahwa manajemen pendidikan mengandung arti 

sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, dan 

komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Manajemen pendidikan juga 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan 

dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka 

pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. 

Sejak tahun akademik 2006/2007 di Indonesia 

diberlakukan kurikulum baru dengan sebutan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

menggantikan Kurikulum 2004. Landasan hukum 

pengembangan KTSP menurut Mulyasa (2007:24), 

dilandasi oleh undang-undang dan peraturan 

pemerintah sebagai berikut : 

 
1.1.1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab IX Standar 

Nasional Pendidikan Pasal 35 ayat (1) standar 

nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang 

harus ditingkatkan secara berencana dan 
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berkala (2) standar nasional pendidikan 

digunakan sebagai acuan pengembangan 

kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan 

prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (3) 

pengembangan standar nasional pendidikan 

serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya 

secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan 

standarisasi, penjaminan dan pengendalian 

mutu pendidikan. 

1.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

adalah peraturan tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

Indonesia. Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Dalam peraturan tersebut 

dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum 

operasional yang dikembangkan berdasarkan 

standar kompetensi lulusan (SKL) dan standar 

isi (SI). SKL adalah kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Sedangkan standar isi adalah 

ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi 

yang dituangkan dalam kriteria tentang 
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kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus yang 

harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. 

1.1.3 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah, 

1.1.4 Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah, dan yang 

terakhir 

1.1.5 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan permendiknas nomor 22, dan 23 

tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar 

Kompetensi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah. Karakteristik daerah, komite sekolah 

menjadi perhatian tersendiri dalam penyusunan 

KTSP, hal tersebut ditegaskan oleh Mulyasa  

(2007:20), bahwa tiga hal yang perlu dipahami 

dalam kaitannya dengan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) adalah sebagai 

berikut : 

a. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi 
satuan pendidikan, potensi dan karakteristik 

daerah, serta sosial budaya masyarakat 

setempat dan peserta didik 
b. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan 

silabusnya berdasarkan kerangka dasar 
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kurikulum dan standar kompetensi lulusan, 

di bawah supervisi dinas pendidikan 

kabupaten/kota, dan departemen agama 
yang bertanggungjawab di bidang pendidikan 

c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk 

setiap program studi di perguruan tinggi 

dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-
masing perguruan tinggi dengan mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan. (Mulyasa 

2007:20) 
 
Dalam Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) guru diwajibkan untuk membuat 

silabus sendiri dan menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sendiri. Namun di lapangan guru 

sudah 30 tahun tidak menyusun silabus sendiri sebab 

silabus disusun secara nasional dalam Buku 

Kurikulum II. RPP atau SAP guru membuat sendiri, 

namun karena silabusnya seragam secara nasional 

maka dapat dibuat bersama-sama dalam pertemuan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Ketika 

diberlakukan KTSP,  guru harus menyusun Silabus 

dan RPP sesuai dengan KTSP di masing-masing satuan 

pendidikan. Di lapangan walaupun sudah memakai 

KTSP, penyusunan silabus dan RPP masih dilakukan 

bersama dan hasilnya di copy untuk di aplikasikan di 

masing – masing sekolah akibatnya tidak sesuai. 

Manifestari www.garuda.dikti.co.id. Guru melakukan 

penyusunan silabus dan RPP bersama karena 

pengetahuan dan pengalamannya terbatas. Secara 

kualifikasi masih banyak guru SD yang belum S.1 

sesuai dengan UU 14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen Bab IV pasal 9, dan pengalaman belum banyak 

dimiliki. Masih ada kesenjangan antara yang di 

http://www.garuda.dikti.co.id/
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wajibkan dalam KTSP dengan pelaksanaan di lapangan 

oleh guru-guru termasuk guru Pendidikan Agama 

Kristen untuk menyusun sendiri silabus dan RPP PAK 

sesuai Visi, misi, tujuan, indikator dan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar PAK.  

Pengembangan silabus perlu diperhatikan 

sekolah, karena silabus bermanfaat sebagai pedoman 

dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, 

Muslich (2007:24) dengan demikian Silabus dapat 

didefinisikan sebagai “garis besar, ringkasan, ikhtisar, 

atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran, Salim 

dalam Muslich (2007:23). Istilah silabus digunakan 

untuk menyebut suatu produk pengembangan 

kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, 

dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu 

dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Hal lain yang 

menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang 

mengembangkan silabus? Muslich (2007:24) yang 

mengembangkan atau menyusun silabus adalah guru 

kelas/mata pelajaran, langkah setelah silabus 

tersusun, apa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)? Muslich (2007:45). RPP adalah rancangan 

pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan 

diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan RPP seorang guru dapat menerapkan 

pembelajaran secara terprogram. Muslich (2007:17), 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 
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adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan/sekolah.  

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengembangan silabus dalam KTSP, maka KTSP 

merupakan seperangkat rencana pendidikan yang 

berorientasi pada kompetensi dan hasil belajar peserta 

didik dengan pendekatan kontekstual. PAK di SD diatur 

dalam peraturan Mendiknas nomor 22 dan 23 tahun 

2006:4, tentang standar isi dan standar kompetensi 

lulusan untuk satuan pendidikan dasar 

SD/SMP/M/SMA-SMK. cakupan kelompok mata 

pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, 

budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari 

pendidikan agama.  

Ada dua penelitian yang bertolak belakang perlu 

kepastian, yaitu teori penelitian Nurkisah (2008) yang 

meneliti tentang hubungan kemampuan menyusun 

silabus  (X1), menyusun RPP  (X2) dengan kemampuan 

mengajar (Y) www.garuda.dikti.go.id, Sedangkan 

Fitriani (2008) dalam penelitian ini menemukan tidak 

terdapat hubungan yang signifikan, menyusun silabus 

(X1), pengembangan RPP (X2) dengan kompetensi 

mengajar guru (Y) www.garuda.dikti.go.id 

Dari uraian latar belakang dan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh  Nurkisah (2008) dan Fitriani 

(2008) inilah mendorong penulis melakukan penelitian 

http://www.garuda.dikti.go.id/
http://www.garuda.dikti.go.id/
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ulang untuk membuktikan secara empiris apakah 

pengetahuan menyusun silabus dan RPP mempunyai 

hubungan yang positif signifikan atau tidak dengan 

kompetensi mengajar guru SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang.  

Alasan penelitian dilaksanakan di Semarang : 

Mata pelajaran PAK seharusnya diajarkan oleh guru 

bidang studi PAK dengan pemahaman bahwa dia 

dipersiapkan khusus untuk mengajar pada bidang 

studi tersebut, bahwa satu sekolah bidang studi PAK 

diajarkan oleh satu atau dua orang guru sudah cukup. 

Sedangkan kenyataan pada SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang bahwa bidang studi PAK diajarkan oleh guru 

kelas, walaupun guru kelas beragama Kristen tidak 

beralasan bahwa secara langsung bisa mengajar bidang 

studi PAK yang bukan bidang studinya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai 

berikut: 

1.2.1 Adakah hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan menyusun silabus dengan 

kompetensi mengajar guru PAK SD Kristen Tri 

Tunggal Semarang? 

1.2.2 Adakah hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan menyusun RPP dengan 

kompetensi mengajar guru PAK SD Kristen Tri 

Tunggal Semarang? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1.3.1 Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 

pengetahuan menyusun silabus dengan 

kompetensi mengajar guru PAK SD Kristen    Tri 

Tunggal Semarang 

1.3.2  Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara 

pengetahuan menyusun RPP dengan kompetensi 

mengajar guru PAK SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat  

berguna yaitu: 

1.4.1 Secara teoritik  

 Secara teoritik bila  ditemukan dalam penelitian 

ini ada hubungan signifikan, maka temuan ini 

sejalan dengan hasil penelitian Nurkisah (2008), 

dan bila ditemukan dalam penelitian ini tidak 

terdapat hubungan yang signifikan, temuan ini 

sejalan dengan hasil penelitian Fitrini (2008)  

1.4.2 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan bagi sekolah dan pengelola 

pendidikan dalam membuat kebijakan PAK di SD 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari : latar belakang 

masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
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Bab 2 Landasan teori, menguraikan pengertian 

kompetensi guru, mengukur kompetensi guru, 

pengertian kompetensi mengajar, faktor – faktor 

yang mempengaruhi kompetensi mengajar guru, 

pengertian silabus, prosedur/langkah – langkah 

menyusun silabus, pengertian RPP, langkah – 

langkah menyusun RPP, kajian yang relevan dan 

hipotesis 

Bab 3 Metode penelitian, terdiri dari: jenis penelitian, 

model penelitian, populasi dan sampel, 

instrument pengumpulan data dan  teknik 

analisis data 

Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari : 

gambaran umum responden, analisis deskriptif, 

analisis korelasi, uji hipotesis, pembahasan hasil 

penelitian 

Bab 5  Penutup, terdiri kesimpulan dan saran 
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Bab II 

Landasan Teori 

 

2.1 Pengertian Kompetensi Guru 

Kiymet Selvi (2010) kselvi@anadolu.edu.tr 

mendefinisikan kompetensi sebagai “pengetahuan, 

keterampilan, perilaku, nilai, motivasi dan kepercayaan 

yang orang butuhkan untuk sukses dalam pekerjaan.” 

Pemahaman umum berkaitan dengan kompetensi guru 

dibagi dalam 3 area utama yaitu kompetensi bidang, 

kompetensi pedagogis dan kompetensi budaya. Ciri 

utama kompetensi guru : (1) Kompetensi bidang studi 

(mata pelajaran) (2) Kompetensi penelitian (3) 

Kompetensi kurikulum (4) Kompetensi belajar seumur 

hidup (5)Kompetensi sosial-budaya (6) Kompetensi 

emosional (7) Kompetensi komunikasi (8) Kompetensi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (9) Kompetensi 

Lingkungan. Kompetensi penelitian meliputi kompetensi 

metode dan teknik penelitian, perancangan dan 

pengadaan penelitian dalam bidang keguruan. 

Kompetensi penelitian mendukung kolaborasi dengan 

kolega dan spesialis lain atau orang yang tertarik pada 

pembelajaran kurikulum dan pendidikan. Kompetensi 

penelitian berpengaruh untuk guru pada 

perkembangan selanjutnya dalam bidang mereka dan 

mengembangkan diri mereka berdasarkan 

perkembangan ini. Kompetensi penelitian guru 

merupakan kepentingan besar bagi siswa untuk 

memperoleh pemikiran ilmiah dan kemampuan proses 

ilmiah. Kompetensi penelitian membantu 

mailto:kselvi@anadolu.edu.tr
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meningkatkan seluruh kompetensi guru dan juga 

mendukung penelitian berdasar pendidikan guru yang 

merupakan pendekatan baru dalam pendidikan guru 

(Niemi, Sihvonen 36-37).  Kompetensi kurikulum dapat 

dibagi ke dalam dua sub-kompetensi, yakni kompetensi 

pengembangan kurikulum dan kompetensi 

implementasi kurikulum. Kompetensi kurikulum berisi 

pengetahuan tentang filosofi kurikulum dan 

keterampilan dalam pengembangan kurikulum, 

rancangan kurikulum, elemen pengembangan 

kurikulum, model pengembangan kurikulum, 

pendekatan perancangan pengembangan kurikulum, 

proses pengembangan kurikulum, pemilihan dan 

pengorganisasian konten, perencanaan pengajaran dan 

pengujian kondisi dan persiapan penelitian untuk 

pengembangan kurikulum. 

Proses belajar seumur hidup mengharuskan 

individu mengambil tanggungjawab atas pengetahuan 

mereka. Sebagai individu, guru bertindak untuk 

pengetahuan mereka sendiri dalam proses belajar 

seumur hidup. Aktivitas belajar seumur hidup 

menembus seluruh hidup terus berlanjut antara 

individu dan dunia (Selvi 2010). Kompetensi  belajar 

seumur hidup meliputi kemampuan pengetahuan 

untuk belajar dan tanggungjawab guru akan 

pengembangan profesional mereka sendiri. Kompetensi 

belajar seumur hidup berhubungan dengan 

kemampuan pembelajaran dan keterampilan 

menggunakan cara atau alat pembelajaran untuk 

meningkatkan pengetahuan menyeluruh kehidupan 



12 

 

manusia. Kompetensi belajar seumur hidup menunjuk 

pada tanggungjawab guru atas pengetahuan mereka 

dan pengembangan keterampilan belajar seumur hidup 

bagi siswa. Hal ini berarti belajar seumur meliputi dua 

kemampuan utama. Yang pertama berhubungan 

dengan kemampuan belajar seumur hidup guru dan 

yang kedua berhubungan dengan tanggungjawab guru 

untuk mengembangkan belajar seumur hidup 

siswanya. 

Kompetensi emosional terbentuk dari nilai, 

moral, kepercayaan, perilaku, keinginan, motivasi, 

empati guru dan siswa. Mereka berhubungan dengan 

implementasi konsultasi psikologis dan kurikulum 

pengendalian di sekolah. Kompetensi emosional guru 

dapat membantu siswa untuk belajar dan keinginan 

siswa untuk belajar dapat ditingkatkan jika guru 

mengetahui bagaimana memperbaiki dimensi 

emosional pengetahuan siswa. Kompetensi emosional 

juga membantu guru menjadi guru yang efektif 

sementara mengawasi pengetahuan siswa. 

Pengetahuan membutuhkan dukungan emosional yang 

menciptakan perasaan positif untuk proses belajar-

mengajar. Guru menjadi konsultan pengetahuan dan 

mentor tentang pengetahuan bagi siswa mereka. 

Kompetensi sosial-budaya meliputi pengetahuan 

tentang latar belakang sosial-budaya siswa dan guru, 

nilai lokal, nasional, dan internasional, demokrasi dan 

masalah hak asasi manusia, tim dan kerja kolaboratif 

dengan yang lain dan penelitian sosial. Semuanya 

menyediakan kebebasan untuk siswa dan guru dalam 
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proses belajar-mengajar dan juga memajukan 

pengetahuan. Individu menjadi makhluk sosial dan 

budaya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ada 

hubungan yang kuat antara pengetahuan dan latar 

belakang sosial-budaya siswa. Beberapa teori 

pengetahuan membahas pengetahuan sebagai konteks 

sosial-budaya dan kompetensi sosial-budaya guru 

dapat memajukan pengetahuan siswa. Pendekatan 

kemanusiaan dan teori sosial dapat dimasukkan dalam 

praktik di kelas melalui cara dalam kompetensi sosial-

budaya guru. 

Kompetensi komunikasi meliputi model 

komunikasi, interaksi di antara guru, siswa, 

lingkungan sosial dan topik pengetahuan. Guru juga 

memiliki kompetensi dalam penggunaan oral, tubuh 

dan bahasa profesional di bidang mereka. Kompetensi 

komunikasi meliputi suara, bahasa tubuh dan kata 

seperti berbicara, menyanyi dan kadang-kadang nada 

suara, bahasa tanda, paralanguage, sentuhan, kontak 

mata atau penggunaan tulisan. Kompetensi komunikasi 

meliputi keterampilan komunikasi dalam proses 

intrapersonal dan interpersonal, mendengarkan, 

mengamati, berbicara, bertanya, menganalisis dan 

mengevaluasi. Kompetensi Terknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK)   didasarkan pada penggunaan alat 

dan perlengkapan teknik untuk mencapai, mengganggu 

dan memindahkan pengetahuan. Meliputi berbagai 

teknologi yang membantu untuk menghasilkan, 

memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan 

dan/atau menyebarkan informasi. Hal ini berarti 
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bahwa kompetensi TIK sangat penting untuk 

meningkatkan komunikasi dalam proses belajar dan 

mengajar. Kompetensi Lingkungan dapat didefinisikan 

sebagai kompetensi untuk ekologis dan keamanan 

lingkungan. Salite dan Pipere  menjelaskan bahwa 

aspek ekologis/lingkungan adalah suatu dimensi 

pengembangan berkelanjutan guru. Pengetahuan, peri 

laku, tentang sistem ekologi dan lingkungan seperti 

menjaga tetap kebersihan dan ketersediaan lingkungan, 

manajemen sumberdaya ekologi, kesadaran akan 

ekosistem, penggunaan sumberdaya alam secara 

mudah, ketersediaan sumberdaya alam dapat 

didefinisikan sebagai Kompetensi Lingkungan. 

 

2.2 Pengertian kompetensi mengajar guru  

Kiymet Selvi (2010) kselvi@anadolu.edu.tr, 

Kompetensi bidang studi berhubungan dengan 

pertanyaan “apa yang harus sekolah ajarkan?” 

Kompetensi bidang studi menunjuk pada konten bahwa 

guru dan siswa akan belajar. Sebagai contoh, 

pengetahuan guru matematika merupakan kompetensi 

utama bagi guru yang akan mengajar di kelas. 

Kompetensi bidang studi adalah area utama dari 

kompetensi guru yang memuat pembelajaran akademik 

tentang konten. Kompetensi bidang studi adalah salah 

satu kebutuhan guru untuk melaksanakan profesi 

mereka. Kompetensi bidang studi adalah kompetensi 

guru mengenai pelajaran yang akan guru ajarkan atau 

akan siswa pelajari. Awalnya, kompetensi bidang studi 

dianggap sebagai bidang kompetensi terpenting 

mailto:kselvi@anadolu.edu.tr
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berdasarkan konsep bahwa guru adalah satu-satunya 

yang bertanggungjawab dalam menyajikan materi. 

Konsep tentang seseorang yang tahu mengajar dan 

guru yang bertanggungjawab atas pengetahuan di kelas 

berubah seiring waktu. Dalam konteks perubahan ini, 

arti penting kompetensi bidang studi guru berkurang 

lebih sebagai hasil perubahan peranan guru 

Kompetensi bidang studi berorientasi terhadap 

pengadaan peranan pengajaran mereka dengan efektif. 

Kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi teoritis 

dan praktis. Kompetensi ini didefinisikan sebagai 

kompetensi belajar-mengajar terkait kompetensi 

menentukan kerangka pengetahuan dan keterampilan 

yang akan guru peroleh. Tanpa kompetensi mengajar, 

akan sulit untuk menghasilkan layanan pendidikan 

yang efektif di sekolah. 

Mulyasa (2007:75) kompetensi mengajar 

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang – kurangnya 

meliputi hal – hal sebagai berikut : (1) pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan (2) pemahaman 

terhadap peserta didik (3) pengembangan 

kurikulum/silabus (4) perancangan pembelajaran (5) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

(6) pemanfaatan teknologi pembelajaran (7) evaluasi 

hasil belajar dan (8) pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 
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2.3 Mengukur kompetensi mengajar 

Untuk mengukur kompetensi mengajar 

dilakukan  melalui pengamatan langsung (direct 

observation) terhadap subyek yang diteliti yaitu 

terhadap proses belajar mengajar di kelas, Ali (1987) 

dengan menggunakan instrumen alat penilaian 

kompetensi guru 2 (APKG 2) lembar penilaian 

pelaksanaan pembelajaran dan alat penilaian 

kompetensi guru 3 (APKG 3), dalam Mulyasa (2007) 

yang diukur dalam (APGK 2) meliputi : pra 

pembelajaran, pembukaan, kegiatan inti, penutup, 

yang diukur dalam (APKG 3) yaitu : penggunaan 

metode, media dan bahan sesuai dengan kompetensi 

dasar, berkomunikasi dengan peserta didik, 

mendemonstrasikan metode pembelajaran, mendorong 

partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, 

mendemonstrasikan peguasaan materi pembelajaran, 

pengorganisasian waktu, ruang, bahan pelengkapan 

pembelajaran, melakukan evaluasi hasil belajar.  

 

2.4 Faktor – Faktor yang mempengaruhi kompetensi 

mengajar guru 

Perubahan dalam sistem pendidikan dan ilmu 

pengetahuan juga mempengaruhi kompetensi guru. 

Terdapat hubungan yang kuat di antara ilmu 

pengetahuan lain dan sistem masyarakat dan mereka 

mempengaruhi sistem pendidikan dan kompetensi 

guru. Sistem pendidikan dapat didasarkan pada hasil 

ilmiah dari pendidikan ilmu pengetahuan, psikologi, 

ekonomi, teknologi, sosiologi dan sebagainya. Berbagai 
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macam perubahan dan perbaikan pembelajaran pada 

sistem lain atau ilmu pengetahuan merusak 

kompetensi profesional guru jika tidak kompetensi guru 

dikembangkan (Carlgren 49-50). Guru harus mengikuti 

seluruh perubahan ini untuk meningkatkan pekerjaan 

profesional mereka. Perkembangan kompetensi guru 

didasarkan pada perubahan ilmu pengetahuan dan 

masyarakat lain dan tidak berhubungan dengan hanya 

perkembangan individual saja tetapi juga 

perkembangan profesional. Internasionalisasi ide 

kurikulum merupakan jenis perbaikan pembelajaran 

dan guru memastikan perubahan dengan mencakup 

ide baru. Dalam hal ini, guru perlu memiliki 

kompetensi lebih banyak dari yang mereka miliki 

sebelumnya. Dengan mempertimbangkan 

perkembangan internasional, kompetensi guru 

seharusnya dibahas dan diperbarui. Kompetensi guru 

sangat penting dalam mengimplementasikan dengan 

efektif kurikulum tersebut dan melatih orang 

mengembangkan kurikulum ini ke depannya. Guru 

yang bertanggungjawab dalam melatih individu masa 

depan perlu diperlengkapi dengan baik demi memenuhi 

tanggung jawab ini. Kompetensi guru dapat secara 

terus-menerus dijadikan subyek penelitian dan analisis 

dan harus dikembangkan melalui pembaharuan. Maka, 

pendidikan pra jabatan dan dalam jabatan guru dapat 

terfokus pada pemahaman dan aplikasi kompetensi 

guru. Sebagai spesialis pengembangan kurikulum dan 

trainer guru, bahwa kompetensi guru dapat 

merefleksikan kondisi pengembangan berkelanjutan. 
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Sebagian besar pengembangan kompetensi guru 

bukanlah proses namun dari waktu ke waktu beberapa 

pengembangan dapat terjadi secara kebetulan. 

Kompetensi guru harus dilihat secara konsisten 

bersamaan dengan perubahan dan perbaikan 

pembelajaran melalui pembelajaran ilmiah. Peranan 

utama guru adalah memindahkan perubahan menjadi 

sistem pendidikan dan mereka harus menghadapi 

seluruh perubahan. Masa yang akan datang akan 

berbeda dari masa lampau dan masa sekarang dalam 

hal tertentu. Karena itu, guru memerlukan kompetensi 

baru untuk menguasai seluruh perubahan dan yang 

diperlukan untuk mendefinisikan kembali kompetensi 

guru. 

 

2.5 Pengertian silabus 

Menurut Mulyasa (2007:190), Silabus adalah 

rencana pembelajaran pada suatu suatu kelompok 

mata pelajaran dengan tema tetentu, yang mencakup 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan 

pendidikan. Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi 

pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar.  

BNSP (2006:19), Silabus adalah rencana 

pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi 
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pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, 

alokasi waktu dan sumber belajar.  Menurut Mulyasa 

(2007:190), silabus adalah rencana pembelajaran pada 

suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, 

yang mencakup standar kompetensi, konpetensi dasar, 

materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh 

setiap satuan pendidikan.  

Dalam KTSP, Silabus merupakan penjabaran  

Standar kompetensi dan Kompetensi dasar ke dalam 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil 

belajar.  Menurut Mulyasa (2007:191), suatu silabus 

minimal memuat lima komponen utama, yakni: (1) 

standar kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) indikator, 

(4) materi standar, (5) standar proses (kegiatan belajar 

mengajar), dan (6) standar penilaian. Pengembangan 

terhadap komponen-komponen tersebut merupakan 

kewenangan mutlak guru, termasuk pengembangan 

format silabus. 

 

2.6 Prosedur/langkah – langkah menyusun silabus 

Mulyasa (2007:203) prosedur/langkah – langkah 

penyusunan silabus sebagai berikut : (1) mengisi kolom 

identitas, (2) mengkaji dan menganalisis Standar 

kompetensi, (3) mengkaji dan menganalisis Kompetensi 

dasar, (4) mengidentifikasi materi standar (5) 

mengembangkan pengalaman (standar proses), (6) 

merumuskan indikator pencapaian kompetensi, (7) 
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menentukan jenis penilaian, (8) alokasi waktu dan, (9) 

menentukan sumber belajar   

 

2.7 Pengertian RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rencana yang menggambarkan prosedur dan 

manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau 

lebih Kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar 

Isi (SI) dan dijabarkan dalam silabus. (Mulyasa 

,2007:212) Menurut Muslich (2007:53), perencanaan 

pembelajaran atau biasa disebut Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran 

mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru 

dalam pembelajaran di kelas.  Ornstein (1990:465) 

dalam Mulyasa (2007:223) merekomendasikan bahwa 

untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang efektif harus berdasarkan pengetahuan terhadap: 

tujuan umum sekolah, tujuan mata pelajaran, 

kemampuan, sikap, kebutuhan dan minat peserta 

didik, isi kurikulum dan unit – unit pelajaran yang 

disediakan dalam bentuk mata pelajaran, serta teknik – 

teknik pembelajaran jangka pendek. 

 

2.8 Langkah – langkah menyusun RPP 

BSNP (2008:25), penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) mencakup langkah – 

langkah sebagai berikut : (1) menuliskan identitas, 

meliputi : (a) nama mata pelajaran (b) kelas/semester 

(c) jumlah pertemuan/pertemuan ke … (d) alokasi 

waktu. (2) menuliskan standar kompetensi (SK) dan 
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kompetensi dasar (KD) dari silabus mata pelajaran yang 

akan dicapai pada kegiatan pembelajaran tertentu (3) 

menulis indikator pencapaian kompetensi yang telah 

dirumuskan dalam silabus (4) merumuskan tujuan 

pembelajaran (5) merumuskan/memilih materi pokok 

pembelajaran (6) merumuskan metode mengajar (7) 

langkah pembelajaran (a) kegiatan awal (b) kegiatan ini 

(c) kegiatan akhir (8) menentukan media/alat dan 

sumber belajar (9) menentukan prosedur penilaian, dan 

menyusun instrumen penilaian sesuai dengan indikator 

pencapaian kompetensi dasar.  

 

2.9  Tujuan PAK kepada anak 

Homrighausen & Enklar (2005:122) menyebutkan 

Tujuan PAK kepada anak-anak yaitu :   

(1) supaya mereka mengenal Allah sebagai pencipta 

dan pemerintah seluruh alam ini, dan Yesus 

Kristus sebagai penebus, pemimpin dan penolong 
mereka (2) supaya mereka mengerti akan 

kedudukan dan panggilan selaku anggota gereja 

Tuhan, dan suka turut bekerja bagi perkembangan 

gereja di bumi ini (3) supaya mereka mengasihi 

sesamanya oleh karena Tuhan telah mengasihi 

mereka sendiri (4)  supaya mereka insaf akan 
dosanya dan selalu mau bertobat pula, minta 

ampun dan pembaruan hidup pada Tuhan (5) 

supaya mereka suka belajar terus mengenai berita 

Alkitab, suka mengambil bagian dalam kebaktian 

jemaat, dan suka melayani Tuhan di segala 
lapangan hidup.  

 

2.10  Masalah PAK di sekolah-sekolah 

Menurut Homrighausen & Enklar (2005:153) 

masalah-masalah PAK di sekolah-sekolah yaitu :  
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(1) Guru-guru, apakah oknum-oknum yang 

mengajar PAK itu sungguh-sungguh cakap sebagai 

guru ? (2) Rencana pelajaran, bahan-bahan apakah 
yang perlu diajarkan, dan bagaimanakah 

pembagiannya atas tahun-tahun pelajaran 

disekolah-sekolah (3)Cara-cara, Metode manakah 

yang harus dipakai dalam PAK disekolah-sekolah 

 

2.11 Kajian yang relevan 

 Kajian yang menyoroti kemampuan guru 

menyusun RPP dilakukan oleh Deasy (2008) yang 

meneliti kemampuan guru menyusun RPP mata 

pelajaran IPA-SD ditinjau dari keikutsertaannya dalam 

penataran KTSP dan tingkat pendidikan guru SD 

kecamatan Sidorejo Salatiga, menemukan bahwa (1) 

Ada perbedaan yang signifikan kemampuan guru 

dalam menyusun RPP antara guru lulusan S1 dengan 

guru lulusan D2, guru S1 lebih tinggi kemampuannya 

dari pada guru lulusan D2 (2) Tidak ada perbedaan 

yang signifikan kemampuan guru dalam menyusun 

RPP berdasarkan keikutsertaannya dalam penataran 

KTSP tingkat KKG dan tingkat Kecamatan  

 Hasil penelitian Supatmi (2008), yang 

meneliti hubungan pemahaman guru mata pelajaran 

Biologi dalam penyusunan dan penerapan silabus 

berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di 

SMP negeri 4 Klaten menemukan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara pemahaman guru (X1) 

penyusunan silabus (X2) terhadap penerapan silabus 

(Y) www.garuda.dikti.go.id  

 Hasil penelitian Demy (2008), yang meneliti 

faktor – faktor strategik pendorong dan kendala 

http://www.garuda.dikti.go.id/
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pengembangan silabus matematika KTSP  SMA 

Muhamadiyah Surakarta menemukan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara faktor – faktor strategik 

pendorong (X1) kendala (X2) terhadap pengembangan 

silabus (Y)  www.garuda.dikti.co.id  

Hasil penelitian Ndaru (2010), yang meneliti 

kesulitan guru bahasa Jepang SMA se kabupaten 

Kendal dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, temuan dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa dalam menyusun RPP guru 

mengalami kesulitan dalam menentukan metode 

pembelajaran yang akan digunakan untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

www.garuda.dikti.co.id  

Dari empat hasil penelitian diatas, menjelaskan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pemahaman guru, penyusunan silabus, penerapan 

silabus dan pengembangan silabus  

 

2.12 Hipotesa 

Hipotesis penelitian yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah: 

2.12.1 Ada hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan menyusun silabus dengan 

kompetensi mengajar guru PAK SD Kristen Tri 

Tunggal Semarang. 

 (a) H0 : rx1y  0 Tidak ada hubungan yang 

positif signifikan antara  pengetahuan 

menyusun silabus dengan kompetensi 

http://www.garuda.dikti.co.id/
http://www.garuda.dikti.co.id/
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mengajar guru guru PAK SD Kristen Tri 

Tunggal Semarang. 

 (b) H1 : rx1y  0 Ada hubungan yang positif 

signifikan antara  pengetahuan menyusun 

silabus dengan kompetensi mengajar guru 

guru PAK SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang. 

2.12.2  Ada hubungan antara pengetahuan menyusun 

RPP dengan kompetensi   mengajar guru PAK 

SD Kristen Tri Tunggal Semarang. 

(a). H0 : rx2y  0 Tidak ada hubungan yang 

positif signifikan antara pengetahuan 

menyusun RPP dengan kompetensi 

mengaja guru PAK SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang. 

(b). H1 : rx2y  0 Ada hubungan yang positif 

signifikan antara pengetahuan menyusun 

RPP dengan kompetensi mengajar guru 

guru PAK SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang. 
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Bab III 

Metode Penelitian 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Menurut Sudjana (1998:352), studi yang 

membahas tentang derajat hubungan antara variabel-

variabel dikenal dengan nama analisis korelasi, ukuran 

yang dipakai untuk mengetahui derajat hubungan 

terutama untuk data kuantitatif, dinamakan koefisien 

korelasi. (Usman & Akbar 2003:197), menyatakan 

Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan 

derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. 

Hubungan antara dua variabel didalam teknik korelasi 

bukanlah dalam arti hubungan sebab akibat (timbal 

balik), melainkan hanya merupakan hubungan searah 

saja. Dalam korelasi dikenal penyebab dan akibatnya, 

data penyebab atau yang mempengaruhi disebut 

variabel bebas, dan data akibat atau yang dipengaruhi 

disebut variabel terikat. Istilah bebas (independent) 

biasanya dilambangkan dengan huruf X atau X1, X2, X3 

……. Xn (tergantung banyaknya variabel bebas). Istilah 

terikat (dependent) yang biasanya dilambangkan 

dengan huruf Y, sehingga jenis penelitian dalam 

penelitian ini adalah penelitian korelasional untuk 

mencari derajat hubungan antara variabel yang diteliti.  
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3.2  Model Penelitian 

 

Pengetahuan            

Menyusun 
Silabus 

   (X1) 

 

Kompetensi 

Mengajar 
(Y) 

                                                              

  Pengetahuan             
  Menyusun 

  RPP 
  (X2) 

 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti 

adalah variabel pengetahuan menyusun silabus, dan 

pengetahuan menyusun RPP sedangkan kompetensi 

mengajar sebagai variabel terikat. Variabel penelitian 

dalam penelitian ini adalah: 

Pengetahuan menyusun silabus (X1) sebagai variabel 

bebas 

Pengetahuan menyusun RPP (X2) sebagai variabel bebas 

Kompetensi mengajar (Y) sebagai variabel terikat 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut (Usman & Akbar 2003:181), populasi 

ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun 

pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif dari 

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang 

lengkap dan jelas. Tujuan diadakannya populasi ialah 
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agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel 

yang diambil dari anggota populasi dan membatasi 

berlakunya daerah generalisasi. Penelitian populasi 

dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-

liku yang ada di dalam populasi. Oleh karena 

subjeknya meliputi semua yang terdapat didalam 

populasi, maka juga disebut sensus (Arikunto 2002). 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah 25 guru yang mengajar pendidikan agama 

Kristen yang menjadi sampel total. 

 

3.4 Instrumen dan Pengumpulan Data 

Menurut (Usman & Akbar  2003:15), data ialah 

suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik 

melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai 

informasi, dengan informasi tersebut, kita dapat 

mengambil suatu keputusan. Data penelitian untuk 

variabel kompetensi mengajar diperoleh dengan jalan 

observasi yaitu masuk ke kelas dan mengamati secara 

langsung proses belajar mengajar di kelas kepada 25 

responden di SD Kristen Tri Tunggal Semarang, 

sedangkan untuk variabel pengetahuan menyusun 

silabus dan pengetahuan menyusun RPP diperoleh 

lewat tes objektif yaitu dengan jalan membagikan 

instrument penelitian kepada ke 25 responden dan 

dikerjakan di rumah setelah itu dikumpulkan. 

Pengukuran konsep kompetensi mengajar 

dilakukan melalui observasi dikelas dengan instrumen 

alat penilaian kompetensi guru 2 (APKG-2) oleh 

Mulyasa (2007:206), sedangkan pengukuran terhadap 
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konsep pengetahuan menyusun silabus dan 

pengetahuan menyusun RPP, penulis kembangkan dari 

buku : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Mulyasa 

(2007), adapun dimensi dan indikator dari masing-

masing variabel tersebut dapat dilihat pada tabel : 3.1, 

3.2 dan 3.3 berikut : 

  
Tabel 3.1 Indikator  

Pengetahuan Menyusun Silabus 

 

Konsep Sub Konsep 
Epistemic 
Correlation 

Indikator Item 

Silabus 
adalah 
rencana 
pembelajara
n pada 
suatu 
kelompok 
mata 
pelajaran 
dengan 
Tema 
tertentu 
yang 
mencakup 
standar 
kompetensi 
kompetensi 
dasar,mata 
pelajaran,in
dikator,penil
aian,alokasi 
waktu,dan 
sumber 
belajar yang 
dikembangk
an oleh 
satuan 
pendidikan 
(Mulyasa, 
2007:190) 

1.Pengertian 
silabus 
KTSP 

 
 
 
 
2. Standar 

Kompeten
si 

 
 
 
3.Kompetensi 

dasar 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Materi 

pelajaran 
 
 

Rencana 
pembelajaran 
pada suatu 
kelompok mata 
pelajaran 
dengan tema 
tertentu 
suatu 
spesifikasi 
teknis 
kompetensi 
yang 
dibakukan 
Arah dan 
landasan untuk 
mengembangk
an materi 
pokok,kegiatan 
pembelajaran,
dan indicator 
pencapaian 
kompetensi 
untuk penilaian 
Materi 
pembelajaran 
berupa,konsep
,data atau 
fakta. 
 
 
 

Pengertian 
silabus 
 
 
 
 
 
Pengertian 
standar 
kompetensi 
 
 
 
Pengertian 
kompetensi 
dasar 
 
 
 
 
 
 
 
Pengertian 
materi 
pelajaran 

1
1 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
3-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-20 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 
Correlation 

Indikator 
I

Item 

 5. Indikator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Alokasi 

waktu 
 
 
8.Sumber 

belajar 

Merupakan 
penanda 
pencapaian 
kompetensi 
dasar yang 
ditandai oleh 
perubahan 
perilaku yang 
dapat diukur 
yang 
mencakup : 
sikap, 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
serangkaian 
kegiatan untuk 
memperoleh, 
menganalisis, 
dan 
menafsirkan 
data tentang 
proses dan 
hasil belajar 
peserta didik 
Perkiraan 
waktu untuk 
menguasai 
kompetensi 
Rujukan,objek/
bahan yang 
digunakan 
untuk kegiatan 
pembelajaran 
yang berupa 
media cetak, 
dll 

Pengertian 
indikator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengertian 
penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengertian 
alokasi waktu 
 
 
Pengertian 
sumber belajar 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Tabel 3.2 Indikator   
Pengetahuan Menyusun RPP 

 

Konsep 
Sub 
Konsep 

Epistemic 
Correlation 

Indikator Item 

RPP 
adalah 
rencana 
yang 
menggamb
arkan 
prosedur 
dan 
manajemen 

1. Kolom 
identitas 
mata 
pelajaran 

1. Nama 
mata 
pelajaran 

2. Kelas/sem
ester 

3. Jumlah 
pertemuan 

4. Alokasi 
waktu 

Identitas mata 
pelajaran 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

pembelajar
an untuk 
mencapai 
satu atau 
lebih 
kompetensi 
dasar yang 
ditetapkan 
dalam 
standar isi 
dan 
dijabarkan 
dalam 
silabus 
(Mulyasa, 
2007:212) 
 
 

2. Standar 
Kompete
nsi 

 
 
 

3. Kompete
nsi dasar 

 
 
 
 
 
 
 

2. suatu 
spesifikasi   
teknis 
kompetens
i yang 
dibakukan 

3. Arah dan 
landasan 
untuk 
mengemba
ngkan 
materi 
pokok,kegi
atan 
pembelajar
an,dan 
indicator 
pencapaia
n 
kompetens
i untuk 
penilaian 

Menuliskan SK 
 
 
 
 
 
Menuliskan KD 

 
 
 
 
 
 
21, 
22, 
28, 
32, 
33, 
34, 
35, 
36 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

Komponen 
RPP:kolom 
identitas 
mata 
pelajaran,st
andar  
kompetensi 
kompetensi 
dasar, 
indikator, 
tujuan, 
materi, 
metode, 
sumber 
belajar dan 
penilaian 
(BSNP 
2008:24) 

4. Indikator 
pencapai
an 
kompeten
si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tujuan 
pembelaj
aran 

4. Merupakan 
penanda 
pencapaia
n 
kompetens
i dasar 
yang 
ditandai 
oleh 
perubahan 
perilaku 
yang dapat 
diukur 
yang 
mencakup 
: sikap, 
pengetahu
an dan 
keterampil
an 

5. Tujuan 
yang 
hendak 
dicapai 
setelah 
pelaksana
an 
pembelajar
an 
mengguna
kan 
kalimat 
operasiona
l yang 
dapat 
diamati 
dan diukur 

Menuliskan 
indikator 
pencapaian 
kompetensi 

 24, 
 29, 
 30, 
31, 
 37, 
 38, 
39, 
 40 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 
Correlation 

Indikator Item 

 6. Materi 
pembel
ajaran 

6. Materi 
pembelajar
an berupa, 
konsep, 
data atau 
fakta. 

Merumuskan/me
milih materi pokok 
pembelajaran 

23 
 
 
 
 
 

 7. Metode 
pembel
ajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Kegiata

n 
pembel
ajaran 

 
 
 

 
 
9. Sumber 

belajar 

7. Metode 
atau teknik 
pembelajar
an sesuai 
dengan 
pendekata
n yang 
berfokus 
pada siswa 
, ranah 
pembelajar
an serta 
karakteristi
k mata 
pelajaran 

8. Proses 
dimana 
siswa 
mendapatk
an bantuan 
untuk 
mengemba
ng kan 
potensinya 

9. Rujukan,o
bjek/bahan 
yang 
digunakan 
untuk 
kegiatan 
pembelajar
an yang 
berupa 
media 
cetak, dll 

Merumuskan 
metode 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
Menentukan 
media/alat dan 
sumber belajar 

 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
26 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 
Correlation 

Indikator Item 

 10. Penilaia
n 

10. serangkaia
n kegiatan 
untuk 
memperole
h, 
menganali
sis, dan 
menafsirka
n data 
tentang 
proses dan 
hasil 
belajar 
peserta 
didik 

Menentukan 
prosedur 
penilaian 

25 

 

 

Tabel 3.3 Indikator  
Kompetensi Mengajar 

 

Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

Kompetensi 
mengajar 
merupakan 
kemampua
n guru 
dalam 
pengelola 

1.Perencan
aan 

 

1.1  Pra 
pembelajar
an 

 

1. Kesiapan 
ruang, alat 
pembelajaran
, dan media 

2. Memeriksa 
kesiapan 
peserta didik 

1 
 
 
 
2 
 

 
an 
pembelajar
an peserta 
didik yang 
sekurang 
kurangnya 
meliputi 
pemahama 

2.Pelaksan
aan 

2..1  Kemam 
puan membu 
ka pembe 
lajaran 

3. Apersepsi 
4. Menyampaik

an 
kompetensi 
yang akan 
dicapai dan 
rencana 
kegiatan 

3 
4 

n, landasan 
kependidik
an, peserta 
dididk,  

3.Evaluasi 
 

3.1 Kegiatan 
inti 
pembelaja
ran 

5. Penguasaan 
materi 
pembelajaran 

 
 

5 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

pengemban
gan 
kurikulum/si
labus, 
perananga
n 
pembelajar
an, 

 
 

 
 

6. Menghubung
kan materi 
dengan 
pengetahuan 
lain yang 
relevan 

6 

pelaksanaa
n pembela 
jaran 
Evaluasi 
(Mulyasa, 
2007:206)  

  7. Melaksanaka
n 
pembelajaran 
sesuai 
dengan 
kompetensi 
yang akan 
dicapai 

7 

   8. Melaksanaka
n 
pembelajaran 
secara runtut 

9. Menguasai 
kelas 

10. Melaksanaka
n 
pembelajaran 
yang 
kontekstual 

11. Menumbuhkan 
kebiasaan 
positif 
(nurturant 
effect) 

12. Melaksanakan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
alokasi waktu 
yang 
direncanakan 

13. Keterampilan 
menggunaka
n sumber 
belajar dan 
media 
pembelajaran 

 

8 
 
 
 
9 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

13 

 



35 

 

Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

   14. Media dan 
sumber 
belajar yang 
digunakan 
menghasilka
n pesan yang 
menarik 

14 

   15. Keterlibatan 
peserta didik 
dalam 
pendayaguna
an media dan 
sumber 
belajar 

15 

   16. Menumbuhka
n partisipasi 
aktif peserta 
didik 

16 

   17. Merespon 
positif 
partisipasi 
peserta didik 

17 

   18. Terbuka 
terhadap 
kritik dan 
respon 
peserta didik 

18 

   19. Menumbuhka
n keceriaan 
dan 
antusiasme 
peserta didik 
dalam belajar 

19 

   20. Memantau 
kemajuan 
belajar setiap 
peserta didik 

20 

   21. Melakukan 
penilaian 
akhir sesuai 
dengan 
kompetensi 

21 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

   22. Menggunaka
n bahasa 
lisan secara 
jelas dan 
lancar 

22 

   23. Menggunaka
n bahasa 
tulis yang 
baik dan 
benar 

23 

   24. Menyampaik
an pesan 
dengan gaya 
yang tepat 
waktu dan 
tepat sasaran 

24 

 Menutup 
Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penggunaa
n metode, 
media dan 
bahan 
sesuai 
dengan 
kompetensi 
dasar 

3.2 kemampu
an 
menutup  
pelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menggunakan 
Metode, media 
dan bahan 

25. Melakukan 
refleksi atau 
membuat 
rangkuman 
dengan 
melibatkan 
peserta didik 

26. Melaksanaka
n tindak 
lanjut 

27. Menginforma
sikan materi 
berikutnya 

28. Menggunaka
n metode 
yang sesuai 
dengan 
tujuan, 
kompetensi 
dasar, 
peserta didik, 
lingkungan 
dan 
perubahan 
situasi 

25 
 
 
 
 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

   29. Menggunaka
n media dan 
alat bantu 
sesuai 
dengan 
kompetensi 
dasar dan 
tujuan 

29 

   30. Menggunaka
n bahan 
latihan sesuai 
dengan 
kompetensi 
dasar dan 
tujuan 

30 

 Berkomunik
asi dengan 
peserta 
didik 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu 
berkomunikasi 
dengan 
Peserta Didik 

 

31. Memberi 
petunjuk, 
ilustrasi dan 
penjelasan 
yang 
berkaitan 
dengan 
kompetensi 
dasar, dan 
materi 
pembelajaran 

32. Mengklasifika
sikan 
petunjuk dan 
penjelasan 
apabila 
peserta didik 
salah paham 
dan salah 
mengerti 

33. Menggunaka
n respons 
dan 
pertanyaan 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 

 



38 

 

Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 

Correlation 
Indikator Item 

   34. Menggunaka
n ekspresi 
lisan dan 
tertulis yang 
dapat 
ditangkap 
bersama – 
sama 
peserta didik 

34 
 
 
 
 
 
 
 

 Mendemon
strasikan 
metode 
pembelajar
an 

 

Mampu 
mendemonstra
sikan Metode 
Pembelajaran 

35. Mengimplem
entasikan 
kegiatan 
belajar 
dalam urutan 
yang logis 

35 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mendorong 
partisipasi 
peserta 
didik dalam 
pembelajar
an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu 
Mendorong 
partisipasi 
peserta didik 
dalam 
pembelajaran 

36. Mendemonst
rasikan 
kemampuan 
mengajar 
dengan 
berbagai 
metode yang 
bervariasi 

37. Mendemonst
rasikan 
kemampuan 
mengajar 
secara 
individual 
dan 
kelompok 

38. Menggunaka
n prosedur 
yang 
melibatkan 
peserta didik 
diawal 
pembelajara
n 

39. Memberikan 
kesempatan 
kepada 
peserta didik 
untuk 
berpartisipasi 

36 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 

39 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 
Correlation 

Indikator Item 

   40. Memelihara 
keterlibatan 
peserta didik 
selama 
pembelajara
n 

40 

   41. Memberi 
penguatan 
untuk 
memelihara 
dan 
meningkatka
n 
keterlibatan 

41 

 Mendemon
strasikan 
penguasaa
n materi 
pembelajar
an 

Mendemonstr
asikan 
penguasaan 
materi 
pembelajaran 

42. Membantu 
peserta didik 
memahami 
materi 
pembelajara
n 

42 

   43. Memberikan 
ilustrasi 
terhadap 
materi 
pembelajara
n 

43 

   44. Mendemonst
rasikan 
penguasaan 
terhadap 
materi 
pembelajara
n 

44 

 Pengorgani
sasian 
waktu, 
ruang, 
bahan dan 
perlengkap
an 
pembelajar
an 

Pengorganisas
ian waktu, 
ruang, bahan 
dan 
perlengkapan 
pembelajaran 

45. Menggunaka
n waktu 
secara efektif 
dan efisien 

45 
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Konsep 
Sub 

Konsep 
Epistemic 
Correlation 

Indikator Item 

   46. Menyediakan 
lingkungan 
belajar yang 
menarik dan 
teratur 

46 

   47. Melakukan 
penataan 
kelas yang 
menarik 

47 

 Melakukan
Evaluasi  
hasil 
belajar 

Mampu 
Melakukan 
Evaluasi Hasil  
Belajar 

 

48. Melakukan 
penilaian 
selama 
proses 
pembelajaran 
berlangsung 

48 

   49. Mendemonstr
asikan 
pelaksanaan 
penilaian, 
baik secara 
lisan, tertulis, 
maupun 
dengan 
pengamatan 

49 

   50. Menafsirkan 
hasil 
penilaian 
dalam 
pembelajaran 
yang telah 
dilaksanakan   

50 

 

 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam mengolah data 

yaitu dengan analisis deskriptif, korelasi  dengan 

rumus Pearson Product Moment, Sugiyono (2006:18) 
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1. Uji Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen 

Menurut Furchan (2004:293), validitas item 

menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan 

Realibilitas adalah istilah yang dipakai untuk 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran 

relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali 

atau lebih. Suatu instrumen dikatakan valid jika 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur. Uji validitas instrumen 

menggunakan rumus (corrected item to total correlation). 

Adapun kriteria untuk menentukan validitas item 

instrumen menurut Ali (1987:105) adalah sebagai 

berikut : 

0,00 – 0,20 tidak ada validitas 

0,21 – 0,40 validitas rendah 

0,41 – 0,60 validitas sedang 

0,61 – 0,80 validitas tinggi 

0,81 – 1,00 validitas sangat tinggi 

Untuk kepentingan penelitian ini maka 

penentuan validitas item digunakan kriteria dari Ali 

(1987:105) yang mengatakan bahwa suatu item adalah 

valid jika koefisien item teruji bila batas bawah sama 

dengan 0,20 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Suatu instrumen dikatakan reliable bila hasil 

pengukuran yang dilakukan menunjukkan hasil 

pengukuran yang relatif sama. Kriteria untuk 

menentukan tingkat reliabilitas dengan melihat 



42 

 

besarnya koefisien realibilitas dicocokan dengan  

pedoman dari George dan Mallery (1995:226) sebagai 

berikut : 

  0,90 = Baik sekali (excellent)  

  0,80 = Baik (good) 

  0,70 = Dapat diterima (acceptable)  

  0,60 = Dipertanyakan (quesionable)  

  0,50 = Jelek (poor)  

  0,50 = Ditolak (unacceptable)  

 

3.6 Analisis Deskriptif 

Ali (1987:120), mengatakan metode penelitian 

deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan 

atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi 

pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh 

langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan 

analisis/pengolahan data, membuat kesimpulan dan 

laporan, dengan tujuan utama untuk membuat 

penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif 

dalam suatu deskripsi situasi. Itulah sebabnya disebut 

dengan metode penelitian Deskriptif.  

 

3.7  Analisis Korelasi 

Teknik korelasi digunakan untuk menguji 

hubungan antara variabel penelitian serta menguji 

hipotesis yang telah dibangun. Dalam penelitian ini 

akan diuji signifikansi hubungan antara Pengetahuan 

menyusun silabus (X1) dengan kompetensi mengajar 

guru (Y), hubungan antara Pengetahuan menyusun 

RPP (X2) dengan Kompetensi mengajar guru (Y). 
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3.8 Analisis Validitas Item dan Reliabilitas 

Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 

instrumen Pengetahuan Menyusun Silabus, 

Pengetahuan Menyusun RPP dan Kompetensi Mengajar, 

Sebelum perlakuan terlebih dahulu dilakukan tryout 

(percobaan) terhadap instrumen, (N=61). Tryout 

dilaksanakan di SD Sidorejo Lor 03, 8 responden, SD 

Sidorejo Lor 06, 11 responden, SD Sidorejo Lor 07, 9 

responden, SD Ledok 04, 10 responden, SD Gendongan 

01, 6 responden, SD Gendongan 02, 10 responden, dan 

SD Gendongan 03, 7 responden.  yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.  
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Tabel 3.4 
Hasil Tryout Instrumen 

Pengetahuan Menyusun Silabus  
 

 
 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

 
Alpha 

if Item 

Deleted 
SOAL1 20.0820 53.4765 .3774 .8472 
SOAL2 19.9836 54.4497 .2525 .8501 
SOAL3 19.8689 52.9492 .5211 .8443 
SOAL4 20.0656 52.4290 .5261 .8436 

SOAL5 20.3279 54.1907 .3176 .8486 
SOAL6 20.1148 54.7033 .2081 .8512 
SOAL7 20.2459 53.2885 .4225 .8462 
SOAL8 20.1639 53.8060 .3338 .8482 
SOAL9 20.0164 53.1164 .4354 .8458 
SOAL10 19.8525 52.7945 .5589 .8436 
SOAL11 20.0492 52.2809 .5492 .8431 
SOAL12 19.9836 54.4497 .2525 .8501 
SOAL13 20.0820 54.4098 .2485 .8503 
SOAL14 20.3279 54.4907 .2718 .8496 
SOAL15 20.1803 54.6503 .2184 .8510 
SOAL16 20.1311 53.9158 .3164 .8487 
SOAL17 20.2295 52.9798 .4626 .8452 
SOAL18 20.1639 52.6727 .4933 .8444 
SOAL19 19.9344 53.0290 .4724 .8451 

SOAL20 20.0820 54.0432 .2989 .8491 

 
N of Cases = 61.0    N of Items = 20   Alpha =    .8516 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



45 

 

Tabel 3.5 
Hasil Tryout Instrumen 

Pengetahuan Menyusun RPP 
 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

 
Alpha 

if Item 

Deleted 
SOAL21 20.0000 54.1667 .2896 .8493 
SOAL22 20.0656 54.3623 .2557 .8501 
SOAL23 20.2295 54.3131 .2718 .8497 
SOAL24 19.9508 54.5142 .2496 .8502 

SOAL25 19.8361 55.0393 .2051 .8509 
SOAL26 20.1803 54.2836 .2691 .8498 
SOAL27 20.0656 54.7290 .2055 .8513 
SOAL28 20.2623 54.2634 .2857 .8493 
SOAL29 19.9672 53.5322 .3871 .8470 
SOAL30 20.1639 54.3727 .2553 .8501 
SOAL31 20.1967 54.5940 .2278 .8507 
SOAL32 20.1639 54.1393 .2875 .8493 
SOAL33 20.0820 53.8765 .3219 .8485 
SOAL34 20.0656 54.0290 .3016 .8490 
SOAL35 20.0820 54.5098 .2348 .8506 
SOAL36 20.2295 54.7131 .2154 .8510 
SOAL37 20.1311 54.2492 .2705 .8498 
SOAL38 20.0656 52.5956 .5024 .8442 
SOAL39 20.0492 53.8475 .3280 .8484 

SOAL40 19.9836 54.6831 .2196 .8509 
 

N of Cases = 61.0    N of Items = 20   Alpha =    .8516 

 

 Tabel 3.4, 3.5 menunjukkan bahwa 

koefisien Corrected Item Total Correlation item soal 1 

sampai dengan 20 dan soal nomor 21 sampai dengan 

40 Pengetahuan Menyusun Silabus dan Pengetahuan 

Menyusun RPP bergerak dari terendah 0,2051 sampai 

dengan yang tertinggi 0,5589. Ali (1987) mengatakan 

bahwa suatu item adalah valid jika koefisien item teruji 

bila batas bawah sama dengan 0,20. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka semua item dinyatakan valid, 

yang berarti bahwa item-item tersebut memenuhi 
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persyaratan untuk dipakai sebagai alat pengumpul 

data. Koefisien Realibilitas Alpha Cronbach 0,8516 

berdasarkan kriteria George dan Mallery (1995), maka 

instrumen dinyatakan reliable pada taraf kepercayaan 

bagus (good) sehingga dapat dipakai dalam 

pengumpulan data. 
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Bab IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Sampel dalam penelitian ini yaitu sampel total 

atau seluruh populasi menjadi sampel yang terdiri dari 

: 25 guru yang mengajarkan pendidikan agama Kristen 

di SD Kristen Tritunggal Semarang,  selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 
Berdasarkan jenis kelamin 

 

 

Jenis Kelamin 
Frekwensi 

( f ) 

Prosentase  

(%) 

L 0 0 

P 25 100 
      Sumber : Diolah dari data primer, 2012 

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa 100 %  guru PAK 

adalah perempuan. 

 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden 

Berdasarkan Status 

 

Status 
Frekwensi 

( f ) 

Prosentase 

     (%) 

Guru Kelas 25 100 
      Sumber : Diolah dari data primer, 2012 

Pada tabel 4.2 terlihat bahwa 100 %  guru PAK 

berstatus guru kelas,  hal ini menunjukan bahwa 
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matapelajaran PAK lebih banyak diajarkan oleh guru 

kelas dari pada guru matapelajaran.  

 

4.2 Analisis Deskriptif 

Pada tabel 4.3, 4.4 dan 4.5 dibawah ini disajikan 

hasil analisis deskriptif terhadap masing – masing 

variabel dengan rumus :  

 

Skor maximum – Skor minimum        
                  Kategori 

Data variabel X1 diperoleh lewat tes objektif 

dengan jumlah 20 item dan 4 pilihan jawaban, sehingga 

jika benar semua mendapat skor 20, sedangkan kalau 

salah semua mendapat skor nol (0) dan untuk 

menentukan interval diperoleh dari perhitungan : skor 

maximum – skor minimum/kategori yaitu : 20 – 0 = 

20/5 = 4, sehingga interval yang didapat adalah : 4, 

perhitungan interval dimulai dari nol yaitu : 0 – 3, 4 – 

7, 8 – 11, 12 – 15 dan 16 – 20. Selanjutnya dapat 

dilihat pada tabel 4.3 :  

Tabel 4.3 
Pengetahuan menyusun silabus (X1) 

Responden (N=25) 

 

Kategori 

Pemahaman 
Interval 

Frekwensi 

( f ) 

Prosentase 

(%) 

Paham Sekali 16 – 20  4 16 

Paham 12 – 15  14 56 

Cukup Paham  8 – 11  7 28 

Kurang Paham 4 – 7  0 0 

Belum Paham 0 – 3  0 0 
Sumber : Diolah dari data primer, 2012 
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Pada tabel 4.3 terlihat bahwa prosentase tertinggi 

pengetahuan menyusun silabus berada pada kategori  

paham dengan prosentase 56 %. 

Data variabel X2 diperoleh lewat tes objektif 

dengan jumlah 20 item dan 4 pilihan jawaban, sehingga 

jika benar semua mendapat skor 20, sedangkan kalau 

salah semua mendapat skor nol (0) dan untuk 

menentukan interval diperoleh dari perhitungan : skor 

maximum – skor minimum/kategori yaitu : 20 – 0 = 

20/5 = 4, sehingga interval yang didapat adalah : 4, 

perhitungan interval dimulai dari nol yaitu : 0 – 3, 4 – 

7, 8 – 11, 12 – 15 dan 16 – 20. Selanjutnya dapat 

dilihat pada tabel 4.4 :  

 
Tabel 4.4 

Pengetahuan menyusun RPP (X2) 
Responden (N=25) 

 

 

Kategori 

Pemahaman 
Interval 

Frekwensi 

( f ) 

Prosentase 

(%) 

Baik Sekali 16 – 20  0 0 

Baik 12 – 15  5 20 

Cukup    8 – 11  20 80 

Kurang   4 – 7  0 0 

Kurang Sekali   0 – 3  0 0 
Sumber : Diolah dari data primer, 2012 

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa prosentase tertinggi 

pengetahuan menyusun RPP berada pada kategori 

cukup (80 %) 

Data variabel Y diperoleh lewat observasi di kelas 

dengan menggunakan alat penilaian kompetensi guru 2 

(APKG 2 ) Mulyasa (2007:2006) dengan jumlah 50 item 
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dan 4 pilihan jawaban, sehingga jika kompetensi 

mengajar dengan kategori baik/tinggi mendapat skor 

200, sedangkan kalau kompetensi mengajar dengan 

kategoti tidak baik/sangat rendah mendapat skor 50 

dan untuk menentukan interval diperoleh dari 

perhitungan : skor maximum – skor minimum/kategori 

yaitu : 200 – 50 = 150/5 = 30, sehingga interval yang 

didapat adalah : 30, perhitungan interval dimulai dari 

50 yaitu : 50 – 79, 80 – 109, 110 – 139, 140 – 169 dan 

170 – 200. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.5 :  

 
Tabel 4.5 

 Kompetensi Mengajar Guru ( Y ) 
Responden (N=25) 

 
 

Kategori 

Penguasaan 
Interval 

Frekwensi 

( f ) 

Prosentase 

(%) 

Paham 170 – 200  25 100 

Agak Paham 140 – 169  0 0 

Rata – Rata  110 – 139  0 0 

Belum Paham 80 – 109 0 0 

Tidak Paham 50 – 79   0 0 
Sumber : Diolah dari data primer, 2012 

Pada tabel 4.5 terlihat bahwa kompetensi 

mengajar responden pada kategori : Paham (100 %) 

 

4.3 Analisis Korelasi 

Sebelum dilakukan analisis korelasi, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas masing – masing 

variabel sebagai syarat untuk memakai analisis korelasi 

product moment. Berturut – turut pada tabel : 4.6, 4.7 
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dan 4.8 disajikan hasil analisis normalitas masing – 

masing variabel.  

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Normalitas 
instrumen Pengetahuan Menyusun Silabus 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Pengetahuan 
Menyusun Silabus 

N 25 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 12.9600 

Std. Deviation 2.03060 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .202 

Positive .202 

Negative -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .260 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

 
 

Pada tabel 4.6 terlihat bahwa hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 1,009 dengan taraf 

signifikan 0,260 > 0,05 yang berarti bahwa distribusi 

sebaran hasil pengukuran variabel pengetahuan 

menyusun silabus adalah normal 
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Tabel 4.7 
Hasil Analisis Normalitas 

instrumen Pengetahuan Menyusun RPP 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Pengetahuan 
Menyusun RPP 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 10.2000 

Std. Deviation 1.38444 

Most Extreme Differences Absolute .198 

Positive .127 

Negative -.198 

Kolmogorov-Smirnov Z .992 

Asymp. Sig. (2-tailed) .279 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

 
 

Pada tabel 4.7 terlihat bahwa hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,992 dengan taraf 

signifikan 0,279 > 0,05 yang berarti bahwa distribusi 

sebaran hasil pengukuran variabel pengetahuan 

menyusun RPP adalah normal. 
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Tabel 4.8 
Hasil Analisis Normalitas 

instrumen Kompetensi Mengajar 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Kompetensi 
Mengajar 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 189.2400 

Std. Deviation 2.83255 

Most Extreme Differences Absolute .185 

Positive .185 

Negative -.133 

Kolmogorov-Smirnov Z .927 

Asymp. Sig. (2-tailed) .356 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

 
 

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 0,927 dengan taraf 

signifikan 0,356 > 0,05 yang berarti bahwa distribusi 

sebaran hasil pengukuran variabel kompetensi 

mengajar adalah normal. Berikut ini disajikan tabel 

histogram  untuk normalitas sebaran data,  selanjutnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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4.4 Analisis Korelasi antar Variabel Penelitian 

 

Tabel 4.9 di bawah ini menyajikan data hasil 

Analisa Korelasi Product Moment antara Pengetahuan 

Menyusun Silabus dengan Kompetensi Mengajar. 
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Tabel 4.9 
 Korelasi antar Pengetahuan Menyusun Silabus (X1) 

dengan Kompetensi Mengajar (Y) 

 
Correlations 

  Pengetahuan 
Menyusun 

Silabus 
Kompetensi 
Mengajar 

Pengetahuan Menyusun 
Silabus 

Pearson Correlation 1 .936
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

98.960 129.240 

Covariance 4.123 5.385 

N 25 25 

Kompetensi Mengajar Pearson Correlation .936
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Sum of Squares and 
Cross-products 

129.240 192.560 

Covariance 5.385 8.023 

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai rxy sebesar 

0,936, dengan  p=0,000 < 0,05  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 

dan positif antara variabel pengetahuan menyusun 

silabus dengan kompetensi mengajar, artinya bila skor 

pengetahuan menyusun silabus meningkat maka skor 

kompetensi mengajar turut meningkat dan sebaliknya. 
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4.5  Korelasi antar Pengetahuan Menyusun RPP (X2) 
dengan Kompetensi Mengajar Guru (Y) 

 

Tabel 4.10 di bawah ini menyajikan data hasil 

Analisis Korelasi Product Moment antara Pengetahuan 

Menyusun RPP dengan Kompetensi Mengajar. 

 

Tabel 4.10 
 Korelasi antara Pengetahuan Menyusun RPP (X2) 

dengan Kompetensi Mengajar (Y) 

 
Correlations 

  Pengetahuan 
Menyusun 

RPP 
Kompetensi 
Mengajar 

Pengetahuan Menyusun 
RPP 

Pearson Correlation 1 .922
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

46.000 86.800 

Covariance 1.917 3.617 

N 25 25 

Kompetensi Mengajar Pearson Correlation .922
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Sum of Squares and 
Cross-products 

86.800 192.560 

Covariance 3.617 8.023 

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh nilai rxy 

sebesar 0,922, dengan p=0,000 < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 

dan positif antara pengetahuan menyusun RPP dan 

kompetensi mengajar, artinya skor variabel 
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pengetahuan menyusun RPP guru meningkat maka 

skor kompetensi mengajar juga mningkat atau 

sebaliknya. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

Hasil uji hipotesis statistik, dikemukakan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Analisis korelasi product moment antara Variabel 

Pengetahuan Menyususn Silabus dengan 

Kompetensi Mengajar sebesar r = 0,936 dengan 

p=0,000<0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara Pengetahuan 

Menyusun Silabus dengan Kompetensi Mengajar 

Guru. 

2. Analisis korelasi product moment antara Variabel 

Pengetahuan Menyusun RPP terhadap Kompetensi 

Mengajar sebesar r = 0,922 dengan p=0,000<0,05   

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara Pengetahuan Menyusun RPP 

dengan Kompetensi Mengajar Guru. 

 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Hubungan Pengetahuan Menyusun Silabus 
dengan Kompetensi Mengajar Guru di SD Kristen 

Tritunggal Semarang 
 

Dari hasil uji statistik sebagaimana yang 

ditunjukkan pada tabel 4.9 diketahui korelasi antara 

pengetahuan menyusun silabus dengan kompetensi 

mengajar guru sebesar rx1y = 0,936 dengan 
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p=0,000<0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara variabel pengetahuan 

menyusun silabus dan kompetensi mengajar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Nurkisah (2008). 

 

2. Hubungan Pengetahuan Menyusun RPP dengan 
Kompetensi Mengajar Guru di SD Kristen 
Tritunggal Semarang  

 

Dari hasil uji statistik sebagaimana yang 

ditunjukkan pada 4.10 diketahui korelasi antara 

pengetahuan menyusun RPP dengan kompetensi 

mengajar guru sebesar rx2y = 0,922, dengan 

p=0,000<0,05  dapat disimpulkan bahwa terdapat 

korelasi yang signifikan antara pengetahuan menyusun 

RPP dan kompetensi mengajar. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Nurkisah (2008), dan tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Fitriani (2008). 
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Bab V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

5.1.1 Ada hubungan yang positif signifikan antara 

pengetahuan menyusun silabus dengan 

kompetensi mengajar guru PAK SD Kristen Tri 

Tunggal Semarang, artinya variabel 

pengetahuan menyusun silabus guru meningkat 

maka kompetensi mengajar guru juga 

meningkat atau sebaliknya 

5.1.2 Ada hubungan yang positif signifikan antara 

pengetahuan menyusun RPP dengan kompetensi 

mengajar guru PAK SD Kristen Tri Tunggal 

Semarang, artinya skor variabel pengetahuan 

menyusun RPP guru meningkat maka skor 

kompetensi mengajar guru juga meningkat atau 

sebaliknya 

 

5.2 Saran 

 

5.2.1  Sekolah 

 

Pada tabel 4.3 pengetahuan guru penyusunan 

silabus berada pada kategori Paham = 56 % 

pengetahuan guru menyusun RPP berada pada kategori 

Cukup = 80 % sehingga masih dapat ditingkatkan 

menjadi kategori : Paham Sekali atau Baik Sekali. 
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Untuk meningkatkan kompetensi mengajar, sekolah 

dapat meningkatkan Pengetahuan menyusun Silabus 

dan RPP. Aspek yang ditingkatkan yaitu pengertia 

silabus, prinsip relevan, fleksibel, kontinuitas, 

konsisten, langkah – langkah pengembangan silabus, 

prinsip pengembangan RPP, proses dan produk. 

 

5.2.2  Guru - guru 

 

Dengan ditemukan ada hubungan yang 

signifikan antara Pengetahuan menyusun Silabus dan 

RPP, guru dapat meningkatkan kompetensi mengajar 

guru dengan meningkatkan skor X1 dan X2 untuk 

bagian : Pengertian silabus, prinsip pengembanga 

silabus, langkah – langkah pengembangan silabus, 

materi standar, pelaksanaan pembelajaran, identifikasi 

kompetensi, fungsi RPP. Dan Prinsip pengembangan 

RPP. 

 

 

5.2.3 Peneliti Berikutnya 

 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis bivariate 

sesuai dengan Rumusan masalah dan Tujuan 

penelitian. Dengan temuan ada hubungan yang 

signifikan maka peneliti selanjutnya dapat meneliti 

gabungan dua variabel atau lebih karena multiple 

correlation dapat meningkatkan koefisien korelasi 

sehingga variabel X1 dan X2 dapat digabung (bersama – 

sama) dengan variabel Y. 
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PENGETAHUAN MENYUSUN SILABUS DAN RPP DALAM KTSP 
 

I. Petunjuk : 

- Berilah tanda silang ( X ) pada huruf : A, B, C atau D sebagai 
jawaban yang benar pada lembar jawaban 

- Waktu untuk mengerjakan soal : 120 menit 
 

II. Soal-soal : 

1. Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran 
dengan tema tertentu, yang mencakup standar kompetensi, 
kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, 
alokasi waktu dan sumber belajar yang dikembangkan oleh 
satuan pendidikan, adalah pengertian ; … 
A. konsep silabus 
B. pengertian silabus 
C. langkah-langkah pengembangan silabus 
D. komponen silabus 

 

2. Dalam KTSP, silabus merupakan penjabaran standar 
kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi 
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan : ……. 
A. merupakan produk pengembangan kurikulum 
B. indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil 

belajar. 
C. dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan     
D. harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

 

3. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (ilmiah) pengembangan silabus, 
maka pengembangan silabus mengandung prinsip ilmiah bila ;  
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 
penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

C. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 
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D. ruang lingkup, indikator, materi standar, pengalaman 
belajar, sumber belajar dan sistem penilaian yang 
dilaksanakan dapat mencapai kompetensi yang telah 
ditetapkan. 

 

4. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (relevan) pengembangan silabus, 
maka pengembangan silabus mengandung prinsip relevan bila: 
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 

C. ruang lingkup, indikator, materi standar, pengalaman 
belajar, sumber belajar dan sistem penilaian yang 
dilaksanakan dapat mencapai kompetensi yang telah 
ditetapkan. 

D. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 
penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

5. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (fleksibel) sebagai suatu 
pemikiran pendidikan, maka pengembangan silabus 
mengandung prinsip fleksibel bila ………… 
A. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

B. berkaitan dengan dimensi peserta didik dan lulusan 
C. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 

memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 

D. berkaitan dengan pelaksanaan silabus 
 

6. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (fleksibel) sebagai kaidah dalam 
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penerapan kurikulum, maka pengembangan silabus 
mengandung prinsip fleksibel bila ………… 
A. berkaitan dengan pelaksanaan silabus 
B. berkaitan dengan dimensi peserta didik dan lulusan 
C. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

D. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 

 

7. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap  satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (kontinuitas) pengembangan 
silabus, maka pengembangan silabus mengandung prinsip 
kontinuitas bila ……. 
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 

C. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 
penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

D. antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan 
sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten 
 

8. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap  satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (konsisten) pengembangan 
silabus, maka pengembangan silabus mengandung prinsip 
konsisten bila ………… 
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 
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C. ruang lingkup, indikator, materi standar, pengalaman 
belajar, sumber belajar dan sistem penilaian yang 
dilaksanakan dapat mencapai kompetensi yang telah 
ditetapkan. 

D. antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan 
sistem penilaian memiliki hubungan 

 

9. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap  satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (memadai) pengembangan 
silabus, maka pengembangan silabus mengandung prinsip 
memadai bila ………… 
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. ruang lingkup, indikator, materi standar, pengalaman 
belajar, sumber belajar dan sistem penilaian yang 
dilaksanakan dapat mencapai kompetensi dasar yang telah 
ditetapkan. 

C. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 
penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

D. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 
 

10. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (aktual dan kontekstual) 
pengembangan silabus, maka pengembangan silabus 
mengandung prinsip aktual dan kontekstual bila … 
A. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni muktahir dalam  kehidupan nyata 
B. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

C. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 
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D. memperhatikan keterlaksanaan silabus tersebut dalam 
proses pembelajaran 

 

11. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (efektif) pengembangan silabus, 
maka pengembangan silabus mengandung prinsip efektif bila … 
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 
penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

C. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 

D. memperhatikan keterlaksanaan silabus tersebut dalam 
proses pembelajaran 
 

12. Dalam KTSP, pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya 
kepada setiap satuan pendidikan dan dalam bingkai 
pengembangan kurikulum nasional (standar nasional). Bila 
dihubungkan dengan prinsip (efisien) pengembangan silabus, 
maka pengembangan silabus mengandung prinsip efisien bila: 
A. keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar, logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara keilmuan 

B. ruang lingkup, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 
penyajian materi disesuaikan dengan karakteristik peserta 
didik 

C. upaya untuk memperkecil atau menghemat penggunaan 
dana, daya, dan waktu 

D. setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus 
memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk 
kompetensi 
 

13. Mengidentifikasi kompetensi sesuai dengan perkembangan 
peserta didik dan kebutuhan daerah yang perlu dikembangkan 
ke dalam silabus, menggambarkan tugas dan tanggungjawab 
lembaga …………………… dalam pengembangan KTSP 
(silabus KTSP) 
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A. kelas/guru 
B. satuan pendidikan/sekolah 
C. disdik kota/kabupaten 
D. disdik propinsi 

 

14. Menganalisis rancangan kompetensi dan indikator kompetensi, 
serta materi standar ; menggambarkan tugas dan 
tanggungjawab lembaga ………….. dalam pengembangan 
KTSP (silabus KTSP) 
A. disdik propinsi 
B. disdik kota/kabupaten 
C. kelas/guru 
D. satuan pendidikan/sekolah 

 

15. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar 
dalam mata pelajaran, bila dihubungkan dengan langkah-
langkah pengembangan silabus, maka keterkaitan antara 
standar kompetensi dan kompetensi dasar akan terjadi pada ;  
A. mengidentifikasi materi standar 
B. menentukan sumber belajar 
C. merumuskan indikator pencapaian kompetensi 
D. mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 

 

16. Keterkaitan kompetensi dasar dengan standar kompetensi, bila 
dihubungkan dengan langkah - langkah pengembangan 
silabus, maka Keterkaitan kompetensi dasar dengan standar 
kompetensi akan terjadi pada ; … 
A. menentukan sumber belajar 
B. mengkaji dan menganalisis standar kompetensi 
C. menentukan penilaian (standar penilaian) 
D. mengkaji dan menentukan kompetensi dasar 

 

17. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan 
spiritual peserta didik, bila dihubungkan dengan langkah-
langkah pengembangan silabus, maka Tingkat 
perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual 
peserta didik akan terjadi pada ; … 
A. mengembangkan pengalaman belajar 
B. menentukan sumber belajar 
C. mengidentifikasi materi standar 
D. mengkaji dan menentukan kompetensi dasar 
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18. Menggunakan acuan kriteria, bila dihubungkan dengan 
langkah-langkah pengembangan silabus, maka penggunaan 
acuan kriteria akan terjadi bila ………. 
A. menentukan penilaian (standar penilaian) 
B. mengembangkan pengalaman belajar 
C. merumuskan indikator keberhasilan 
D. mengidentifikasi materi standar 

 

19. Pengembang harus mengumpulkan informasi dan referensi 
serta mengidentifikasi sumber belajar termasuk narasumber 
yang diperlukan dalam pengembangan silabus. Bila 
dihubungkan dengan proses pengembangan silabus, maka 
mengidentifikasi sumber belajar terjadi pada saat ; … 
A. pelaksanaan 
B. penilaian 
C. perencanaan 
D. revisi 

 

20. Menentukan strategi, metode dan teknik pembelajaran sesuai 
dengan model pembelajaran. Bila dihubungkan dengan proses 
pengembangan silabus, maka menentukan strategi, metode 
dan teknik akan terjadi pada saat ; … 
A. pelaksanaan 
B. perencanaan 
C. penilaian 
D. revisi 

 

21. Perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau 
memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam 
pembelajaran; merupakan ; … 
A. penilaian 
B. identifikasi kebutuhan 
C. materi standar 
D. hakikat perencanaan 

 

22. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan ; … 
A. potensi peserta didik 
B. materi standar 
C. perencanaan 
D. indikator hasil belajar 
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23. Berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar yaitu ; … 
A. indikator hasil belajar 
B. identifikasi kompetensi 
C. materi standar 
D. penilaian 

 

24. Berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi 
peserta didik yaitu  
A. identifikasi komptensi 
B. identifikasi kebutuhan 
C. indikator hasil belajar 
D. kompetensi dasar 

 

25. Berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, dan 
menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi 
standar belum terbentuk atau belum tercapai yaitu ……. 
A. materi standar 
B. penilaian 
C. indikator hasil belajar 
D. kompetensi dasar 

 

26. RPP KTSP yang akan bermuara pada pelaksanaan 
pembelajaran, sedikitnya mencakup tiga kegiatan ; yaitu : … 
A. identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar dan 

penyusunan program pembelajaran 
B. perencanaan, operasional kegiatan, evaluasi 
C. perencanaan, identifikasi kebutuhan, identifikasi kompetensi 
D. identifikasi kebutuhan, perencanaan, evaluasi 

 

27. Bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta 
didik agar kegiatan belajar dirasakan oleh mereka sebagai 
bagian dari kehidupannya dan mereka merasa memilikinya; 
menggambarkan ……………… 
A. identifikasi kebutuhan 
B. penyusunan program pembelajaran 
C. penilaian 
D. indikator hasil belajar 
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28. Merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan 
merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam 
pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan 
arah pembelajaran; menggambarkan ………. 
A. identifikasi kebutuhan 
B. penyusunan program 
C. identifikasi kompetensi 
D. hakikat penilaian 

 

29. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi 
standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu 
belajar dan daya dukung lainnya; menggambarkan …… 
A. identifikasi kebutuhan 
B. identifikasi kompetensi 
C. hakikat penilaian 
D. penyusunan program pembelajaran 

 

30. Setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki 
persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Bila 
dihubungkan dengan Fungsi RPP,  maka guru wajib 
memiliki persiapan, bila……… 
A. penyusunan program 
B. identifikasi kebutuhan 
C. identifikasi kompetensi 
D. fungsi perencanaan 

 

31. Komponen-komponen yang harus dipahami guru dalam 
pengembangan KTSP antara lain: kompetensi dasar, materi 
standar, hasil belajar, indikator hasil belajar, penilaian,  dan 
prosedur pembelajaran. Bila dihubungkan dengan Fungsi RPP, 
maka,  komponen-komponen yang harus dipahami guru, terjadi 
saat ; … 
A. penyusunan program 
B. identifikasi kebutuhan 
C. fungsi perencanaan 
D. identifikasi kompetensi 

 

32. Pengembangan RPP harus memperhatikan karakteristik 
peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan 
kajian. Bila dihubungkan dengan Prinsip pengembangan RPP, 
maka kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus … 
A. utuh dan menyeluruh 
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B. sederhana dan fleksibel 
C. ada koordinasi 
D. jelas 

 

33. Pengembangan RPP harus memperhatikan karakteristik 
peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan 
kajian. Bila dihubungkan dengan Prinsip pengembangan RPP, 
maka kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus 
sederhana dan fleksibel serta dapat … 
A. dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran 
B. dilaksanakan secara terpadu 
C. mengukur kompetensi yang dirumuskan 
D. mengukur tujuan pembelajaran 

 

34. Pengembangan RPP harus memperhatikan karakteristik 
peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan 
kajian. Bila dihubungkan dengan Prinsip pengembangan RPP, 
maka RPP harus menunjang dan sesuai dengan ……… 
A. kompetensi dasar 
B. standar kompetensi 
C. standar isi 
D. program sekolah 

 

35. Pengembangan RPP harus memperhatikan karakteristik 
peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan 
kajian. Bila dihubungkan dengan Prinsip pengembangan RPP, 
maka RPP yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, 
serta jelas ………. 
A. kegiatannya 
B. pencapaiannya 
C. perencanaannya 
D. pelaksanaannya 

 

36. Pengembangan RPP harus memperhatikan karakteristik 
peserta didik terhadap materi standar yang dijadikan bahan 
kajian. Bila dihubungkan dengan Prinsip pengembangan RPP, 
maka harus ada koordinasi antarkomponen pelaksana program 
disekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara: 
A. klasikal 
B. menyeluruh 
C. tim (team teaching) 
D. terencana 
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37. Pengembangan RPP berkaitan erat dengan kegiatan 
pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan. Bila dihubungkan 
dengan unsur proses dan produk, maka langkah pertama 
yang ditempuh guru dalam mengembangkan RPP adalah … 
A. menentukan standar kompetensi 
B. mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi 
C. merumuskan tujuan pembelajaran 
D. menentukan sumber belajar 

 

38. Pengembangan RPP berkaitan erat dengan kegiatan 
pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan. Bila dihubungkan 
dengan unsur proses dan produk, maka langkah kedua yang 
ditempuh guru dalam mengembangkan RPP adalah … 
A. merencanakan penilaian 
B. menentukan metode 
C. mengidentifikasi kompetensi 
D. mengembangkan materi standar 

 

39. Pengembangan RPP berkaitan erat dengan kegiatan 
pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan. Bila dihubungkan 
dengan unsur proses dan produk, maka langkah ketiga yang 
ditempuh guru dalam mengembangkan RPP adalah … 
A. merencanakan penilaian 
B. menentukan metode 
C. mengembangkan materi standar 
D. mengidentifikasi kompetensi 

 

40. Pengembangan RPP berkaitan erat dengan kegiatan 
pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan. Bila dihubungkan 
dengan unsur proses dan produk, maka langkah terakhir  
yang ditempuh guru dalam mengembangkan RPP adalah … 
A. merencanakan penilaian 
B. mengidentifikasi kompetensi 
C. mengembangkan materi standar 
D. menentukan metode 
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ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 2 (APKG-2) 
LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

1. Nama   : ………………………………………….. 
2. Sekolah Asal  : SD Kristen Tri Tunggal 
3. Kelas   : ………………………………………… 
4. Kota/Kabupaten  : Semarang 
5. Tanggal   : ……………………………………….. 

 

NO. 
 

KOMPONEN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 

SKOR 

I Pra Pembelajaran 
1. Kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media 
2. Memeriksa kesiapan peserta didik 

 
1   2   3    4 
1   2   3    4 

II Pembukaan Pembelajaran 
1. Apersepsi 
2. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai 

dan rencana kegiatan 

 
1   2   3    4 
1   2   3    4 

III Kegiatan Inti Pembelajaran 
1. Penguasaan materi pembelajaran 
2. Menghubungkan materi dengan pengetahuan 

lain yang relevan 
3. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 
4. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 
5. Menguasai kelas 
6. Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual 
7. Menumbuhkan kebiasaan positif (nurturant 

effect) 
8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
9. Keterampilan menggunakan sumber belajar 

dan media pembelajaran 
10. Media dan sumber belajar yang digunakan 

menghasilkan pesan yang menarik 
11. Keterlibatan peserta didik dalam 

pendayagunaan media dan sumber belajar 
12. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 
13. Merespon positif partisipasi peserta didik 
14. Terbuka terhadap kritik dan respon peserta 

didik 

 
1   2   3    4 
1   2   3    4 

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

 
1   2   3    4 

 
1   2   3    4 

 
 1   2   3    4 

 
1   2   3    4 

 
1   2   3    4 
1   2   3    4 
1   2   3    4 
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NO. 
 

KOMPONEN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 

SKOR 

 15. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 
peserta didik dalam belajar 

1   2   3   4 

 16. Memantau kemajuan belajar setiap peserta 
didik 

1   2   3   4 

 17. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi 

1   2   3   4 

 18. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 
lancer 

1   2   3   4 

 19. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 
benar 

1   2   3   4 

 20. Menyampaikan pesan dengan gaya yang tepat 
waktu dan tepat sasaran 

1   2   3   4 

IV Penutup 
1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan peserta didik 
2. Melaksanakan tindak lanjut 
3. Menginformasikan materi berikutnya 

 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 
1   2   3   4 

 

ALAT PENILAIAN KOMPETENSI GURU 3 (APKG-3) 
LEMBAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

NO. 
 

KOMPONEN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 

SKOR 

I Penggunaan Metode, media dan bahan sesuai 
dengan kompetensi dasar 
1. Menggunakan metode yang sesuai dengan 

tujuan, kompetensi dasar, peserta didik, 
lingkungan dan perubahan situasi 

2. Menggunakan media dan alat bantu sesuai 
dengan kompetensi dasar dan tujuan 

3. Menggunakan bahan latihan sesuai dengan 
kompetensi dasar dan tujuan 

 
 

1   2   3   4 
 
 

1   2   3   4 
 

1   2   3   4 
 

II Berkomunikasi dengan Peserta Didik 
1. Memberi petunjuk, ilustrasi dan penjelasan 

yang berkaitan dengan kompetensi dasar, dan 
materi pembelajaran 

2. Mengklasifikasi petunjuk dan penjelasan 
apabila peserta didik salah paham dan salah 
mengerti 

3. Menggunakan respon dan pertanyaan peserta 
didik dalam pembelajaran 

4. Menggunakan ekspresi lisan dan tertulis yang 
dapat ditangkap bersama-sama peserta didik 

 
1   2   3   4 

 
 

1   2   3   4 
 
 

1   2   3   4 
 

1   2   3   4 
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NO. 
 

KOMPONEN RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 

SKOR 

III Mendemonstrasikan Metode Pembelajaran 
1. Mengimplementasikan kegiatan belajar dalam 

urutan yang logis 
2. Mendemonstrasikan kemampuan mengajar 

dengan berbagai metode yang bervariasi 
3. Mendemonstrasikan kemampuan mengajar 

secara individual dan kelompok 

 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 

IV Mendorong Partisipasi Peserta Didik dalam 
Pembelajaran 
1. Menggunakan prosedur yang melibatkan 

peserta didik diawal pembelajaran 
2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk berpartisipasi 
3. Memelihara keterlibatan peserta didik selama 

pembelajaran 
4. Memberi penguatan untuk memelihara dan 

meningkatkan keterlibatan 

 
 

1   2   3   4 
 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 

V Mendemonstrasikan Penguasaan Materi 
Pembelajaran 
1. Membantu peserta didik memahami materi 

pembelajaran 
2. Memberikan ilustrasi terhadap materi 

pembelajaran 
3. Mendemonstrasikan penguasaan terhadap 

materi pembelajaran 

 
 

1   2   3   4 
 

1   2   3   4 
 

1   2   3   4 

VI Pengorganisasian Waktu, Ruang, Bahan, 
dan Perlengkapan Pembelajaran 
1. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien 
2. Menyediakan lingkungan belajar yang menarik 

dan teratur 
3. Melakukan penataan kelas yang menarik 

 
 

1   2   3   4 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 

VII Melakukan Evaluasi Hasil Belajar 
1. Melakukan penilaian selama proses 

pembelajaran berlangsung 
2. Mendemonstrasikan pelaksanaan penilaian, 

baik secara lisan, tertulis, maupun dengan 
pengamatan 

3. Menafsirkan hasil penilaian dalam pembelajaran 
yang telah dilaksanakan   

 
1   2   3   4 

 
1   2   3   4 

 
 

1   2   3   4 

Petunjuk : 
Berilah penilaian kompetensi guru dengan cara melingkar angka 
pada kolom skor (1,2,3,4), dengan kriteria berikut ini : 
1. Kompetensi peserta tidak/sangat rendah 
2. Kompetensi guru kurang baik/rendah 
3. Kompetensi guru cukup baik/cukup tinggi 

Kompetensi guru sangat baik/tinggi 
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LEMBAR JAWABAN 

Instrumen Penelitian 

Pengetahuan Menyusun Silabus dan RPP dalam KTSP 
 

o Nama Responden : _________________________ 
o Nama Sekolah  : _________________________ 
o Berilah tanda silang ( X ) pada huruf : A, B, C atau D sebagai 

jawaban yang benar pada lembar jawaban 
o Waktu untuk mengerjakan soal : 120 menit 

 

No. P i l i h a n 
 

No. P i l i h a n 

1.  A B C D 21 A B C D 

2.  A B C D 22 A B C D 

3.  A B C D 23 A B C D 

4.  A B C D 24 A B C D 

5.  A B C D 25 A B C D 

6.  A B C D 26 A B C D 

7.  A B C D 27 A B C D 

8.  A B C D 28 A B C D 

9.  A B C D 29 A B C D 

10.  A B C D 30 A B C D 

11.  A B C D 31 A B C D 

12.  A B C D 32 A B C D 

13.  A B C D 33 A B C D 

14.  A B C D 34 A B C D 

15.  A B C D 35 A B C D 

16.  A B C D 36 A B C D 

17.  A B C D 37 A B C D 

18.  A B C D 38 A B C D 

19.  A B C D 39 A B C D 

20.  A B C D 40 A B C D 
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KUNCI  JAWABAN 

Instrumen Penelitian 

Pengetahuan Menyusun Silabus dan RPP dalam KTSP 
 

o Nama Responden : _________________________ 
o Nama Sekolah  : _________________________ 
o Berilah tanda silang ( X ) pada huruf : A, B, C atau D sebagai 

jawaban yang benar pada lembar jawaban 
o Waktu untuk mengerjakan soal : 120 menit 

 

No. P i l i h a n 
 

No. P i l i h a n 

1.   B   21    D 

2.   B     22 A    

3.  A    23   C  

4.     D 24   C  

5.   B   25  B   

6.  A    26 A    

7.   B   27 A    

8.     D 28   C  

9.   B   29    D 

10.  A    30    D 

11.     D 31   C  

12.    C  32    D 

13.   B   33 A    

14.    C  34 A    

15.     D 35  B   

16.     D 36   C  

17.    C  37  B   

18.  A    38    D 

19.    C  39  B   

20.  A    40 A    
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Uji Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen 

 

 

Tabel 3.4 
Hasil Tryout Instrumen 

Pengetahuan Menyusun Silabus  
 

 
 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

 
Alpha 

if Item 

Deleted 
SOAL1 20.0820 53.4765 .3774 .8472 
SOAL2 19.9836 54.4497 .2525 .8501 
SOAL3 19.8689 52.9492 .5211 .8443 
SOAL4 20.0656 52.4290 .5261 .8436 

SOAL5 20.3279 54.1907 .3176 .8486 
SOAL6 20.1148 54.7033 .2081 .8512 
SOAL7 20.2459 53.2885 .4225 .8462 
SOAL8 20.1639 53.8060 .3338 .8482 
SOAL9 20.0164 53.1164 .4354 .8458 
SOAL10 19.8525 52.7945 .5589 .8436 
SOAL11 20.0492 52.2809 .5492 .8431 
SOAL12 19.9836 54.4497 .2525 .8501 
SOAL13 20.0820 54.4098 .2485 .8503 
SOAL14 20.3279 54.4907 .2718 .8496 
SOAL15 20.1803 54.6503 .2184 .8510 
SOAL16 20.1311 53.9158 .3164 .8487 
SOAL17 20.2295 52.9798 .4626 .8452 
SOAL18 20.1639 52.6727 .4933 .8444 
SOAL19 19.9344 53.0290 .4724 .8451 

SOAL20 20.0820 54.0432 .2989 .8491 
 

N of Cases = 61.0    N of Items = 20   Alpha =    .8516 
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Tabel 3.5 
Hasil Tryout Instrumen 

Pengetahuan Menyusun RPP 
 

 Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item- 

Total 

Correlation 

 
Alpha 

if Item 

Deleted 
SOAL21 20.0000 54.1667 .2896 .8493 
SOAL22 20.0656 54.3623 .2557 .8501 
SOAL23 20.2295 54.3131 .2718 .8497 
SOAL24 19.9508 54.5142 .2496 .8502 

SOAL25 19.8361 55.0393 .2051 .8509 
SOAL26 20.1803 54.2836 .2691 .8498 
SOAL27 20.0656 54.7290 .2055 .8513 
SOAL28 20.2623 54.2634 .2857 .8493 
SOAL29 19.9672 53.5322 .3871 .8470 
SOAL30 20.1639 54.3727 .2553 .8501 
SOAL31 20.1967 54.5940 .2278 .8507 
SOAL32 20.1639 54.1393 .2875 .8493 
SOAL33 20.0820 53.8765 .3219 .8485 
SOAL34 20.0656 54.0290 .3016 .8490 
SOAL35 20.0820 54.5098 .2348 .8506 
SOAL36 20.2295 54.7131 .2154 .8510 
SOAL37 20.1311 54.2492 .2705 .8498 
SOAL38 20.0656 52.5956 .5024 .8442 
SOAL39 20.0492 53.8475 .3280 .8484 

SOAL40 19.9836 54.6831 .2196 .8509 
 

N of Cases = 61.0    N of Items = 20   Alpha =    .8516 
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Lampiran Uji Korelasi 
 
GET 

  FILE='D:\Tesis\Data terakhir.sav'. 

DATASET NAME DataSet0 WINDOW=FRONT. 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1 y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES XPROD 

  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 
 

[DataSet1] D:\Tesis\Data terakhir.sav 
 

Descriptive Statistics 

 

Mean 
Std. 

Deviation N 

Pengetahuan Menyusun Silabus 12.9600 2.03060 25 

Kompetensi Mengajar 1.8924E2 2.83255 25 

 
Correlations 

 

  Pengetahuan 
Menyusun 

Silabus 
Kompetensi 
Mengajar 

Pengetahuan Menyusun 
Silabus 

Pearson Correlation 1 .936
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

98.960 129.240 

Covariance 4.123 5.385 

N 25 25 

Kompetensi Mengajar Pearson Correlation .936
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Sum of Squares and 
Cross-products 

129.240 192.560 

Covariance 5.385 8.023 

N 25 25 
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Correlations 
 

  Pengetahuan 
Menyusun 

Silabus 
Kompetensi 
Mengajar 

Pengetahuan Menyusun 
Silabus 

Pearson Correlation 1 .936
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

98.960 129.240 

Covariance 4.123 5.385 

N 25 25 

Kompetensi Mengajar Pearson Correlation .936
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Sum of Squares and 
Cross-products 

129.240 192.560 

Covariance 5.385 8.023 

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Lampiran Uji Korelasi 
   

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x2 y 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES XPROD 

  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlations 

[DataSet1] D:\Tesis\Data terakhir.sav 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pengetahuan Menyusun RPP 10.2000 1.38444 25 

Kompetensi Mengajar 1.8924E2 2.83255 25 

 

 

Correlations 

  Pengetahuan 
Menyusun 

RPP 
Kompetensi 
Mengajar 

Pengetahuan Menyusun 
RPP 

Pearson Correlation 1 .922
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

Sum of Squares and 
Cross-products 

46.000 86.800 

Covariance 1.917 3.617 

N 25 25 

Kompetensi Mengajar Pearson Correlation .922
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

Sum of Squares and 
Cross-products 

86.800 192.560 

Covariance 3.617 8.023 

N 25 25 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Pengetahuan 
Menyusun Silabus 

N 25 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 12.9600 

Std. Deviation 2.03060 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .202 

Positive .202 

Negative -.127 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .260 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

 
 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Pengetahuan 
Menyusun RPP 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 10.2000 

Std. Deviation 1.38444 

Most Extreme Differences Absolute .198 

Positive .127 

Negative -.198 

Kolmogorov-Smirnov Z .992 

Asymp. Sig. (2-tailed) .279 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 
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NPar Tests 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  Kompetensi 
Mengajar 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 189.2400 

Std. Deviation 2.83255 

Most Extreme Differences Absolute .185 

Positive .185 

Negative -.133 

Kolmogorov-Smirnov Z .927 

Asymp. Sig. (2-tailed) .356 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data 

 

 
 
 
 


