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BAB I

PROFIL GURU

1.1 Profil guru Biologi sampel 1 SMAN 1 Bondowoso

NAMA GURU : Nurul Hidayati S.Pd

ALAMAT RUMAH :Jalan Letnan Rantam gang Nyamplong Bond Bondowoso

TELP/HP :085236290077

PENDIDIKAN : S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember

LAMA MENGAJAR : 21 Tahun

PENGALAMAN : KURSUS       : -

PELATIHAN:

1.2 Profil guru Biologi sampel 2 SMA IV-2 Kartika Jember

NAMA GURU : Ratna Indah Sholehah, S.Pd

ALAMAT RUMAH :Jalan Thamrin No.34 Ajung Jember

TELP/HP :085236035871

PENDIDIKAN : S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember

LAMA MENGAJAR : 5 Tahun

PENGALAMAN : KURSUS       : -

PELATIHAN:

1. Pelatihan ESD dan MSPD 2011 di STM Jember

2. Pelatihan KTSP 2007 di SMAN 5 Jember

3. Pelatihan KTSP 2008 di SMAN 5 Jember
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BAB II

PERTANYAAN DAN JAWABAN HASIL WAWANCARA

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAJARAN BIO

2.1 Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD)

1. Bagaimana mengkaitkan antara SKKD dengan materi pembelajaran?

Mengkaitkan antara SKKD dengan materi pelajaran yaitu dengan cara

berpedoman pada kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah KTSP

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Pada kurikulum Standart

Kompetensi dan Kompetensi dasar setiap materi pelajaran Biologi telah tertera

namun yang dikembangkan oleh guru adalah pengalaman atau kegiatan

pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekitar siswa (Contekstual

Teacher Learning). Karena SMA IV-2 Kartika Jember terletak di sekitar kota

Jember yang identik dengan khas oleh-oleh suwar suwir, agar CTL tercover

maka guru memberikan pengalaman belajar yang tepat yaitu saat penjelasan

topik jamur, guru mempraktekkan materi jamur tersebut dengan pengamatan

pada salah satu tempat produksi suwar suwir.

2. Kata-kata operasional mana yang lebih sering dipakai berdasarkan

pengalaman mengajar dalam penyusunan RPP agar tercover dalam

Kompetensi Dasar?

Kata-kata operasional yang sering digunakan adalah memahami, menjelaskan,

mengklasifikasikan dan kata-kata operasional lainnya. Semua kata-kata

operasional yang digunakan disesuaikan dengan kategori materi pelajaran

yang akan diajarkan.

3. Bentuk SKKD apa yang sulit dicapai siswa?

Berdasarkan pengalaman mengajar guru Biologi Selama 5 tahun tidak didapati

SKKD yang secara global sulit untuk dicapai karena penilaian yang dilakukan

kurang lebih 85% siswa telah tuntas untuk setiap SKKD yang diajarkan di

kelas X dan XI
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4. Upaya apa yang dilakukan guru apabila SKKD tidak dicapai siswa?

Apabila didapati siswa yang tidak mencapai SKKD maka guru Biologi

mengambil tindakan untuk dilakukan remidi Ulangan Harian dengan

pemberian tugas secara kelompok berupa makalah dan untuk remidi UAS

terjadwal oleh sekolah pada setiap mata pelajaran.

2.2. INDIKATOR DAN TUJUAN

1. Bagaimana cara mensinkronkan indikator dengan penilaian?

Untuk mensinkronkan antara indikator dan penilaian diperlukan kejelian

dalam  menyetarakan penyusunan dan penyebaran item soal instrument

penilaian dengan jumlah indikator yang terdapat pada RPP yang telah dibuat.

Maksudnya apabila pada RPP terdapat 4 macam indikator maka instrument

penilaian hanya mengembangkan 4 macam indikator tersebut.

2. Bagaimana teknik penyusunan dan pengembangan indikator afektif untuk

mencapai tujuan pembelajaran biologi?

Teknik penyusunan dan pengembangan indikator afektif untuk menyapai

tujuan pembelajaran Biologi adalah dengan melihat sikap siswa agar tujuan

pembelajaran yang disisipi karakter bangsa dapat tercapai. Sikap yang

dimaksud adalah keaktifan saat mengikuti pembelajaran rasa ingin tahu, saling

menghormati, jujur, religius, gotong royong dan lain sebagainya.

3. Bagaimana merumuskan indikator yang sesuai dengan karakter siswa yang

berkaitan dengan SKKD?

Untuk merumuskan indikator agar sesuai dengan karakter siswa yang

berkaitan tentang pencapaian SKKD adalah dengan berpedoman pada

kurikulum dan silabus yang terbaru yaitu kurikulum dan silabus karakter

bangsa. Dengan adanya karakter siswa yang heterogen namun untuk mencapai

SKKD agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berkarakter bangsa

diperlukan strategi pembelajaran yang tepat.

2.3 MATERI AJAR

1. Bagaimana cara  mensiasati suatu materi ajar agar siswa mampu menangkap

dan memahami materi tersebut?
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Banyak cara yang dijadikan alernatif  guru agara siswa mampu menangkap

dan memahami materi pelajaran misalnya dengan cara pembuatan peta konsep

yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep materi yang pelajaran

yang diajarkan, pembelajaran Biologi tidak lepas dengan pengamatan dan

praktikum maka guru memanfaatkan lingkungan sekitar siswa sebagai sumber

belajar biologi agar pembelalajaran dapat mencapai CTL (Contekstual teacher

Learning)

2. Bagaimana teknik penyusunan materi ajar dengan kombinasi beberapa

literatur, cara menyeleksi isi dari literatur tersebut bagaimana agar tidak

menyimpang dari tujuan pembelajaran?

Untuk penyusunan materi ajar dengan kombinasi beberapa literature agar

dapat menyeleksi isi materi agar tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran

adalah dengan mengadakan analisis materi ajar sesuai dengan SKKD atau

tidak kemudian apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah guru

membuat peta konsep dengan memadukan konsep dari 1 buku dengan buku

lain namun dengan topik yang relevan dengan materi ajar.

3. Bagaimana cara membagi cakupan isi materi pembelajaran dengan alokasi

waktu yang ada?

Cara membagi cakupan isi materi pembelajaran dengan alokasi waktu yang

ada yaitu dengan berpedoman pada silabus pembelajaran Biologi. Namun

apabila di khawatirkan waktu tidak sesuai maka guru hanya menjelaskan

pokok-pokok dari materi ajar melalui peta konsep yang telah dibuat.Untuk

selanjutnya guru memberikan penugasan studi literatur dengan pemberian

tugas makalah kepada peserta didik.

4. Apakah setiap penyampaian materi pembelajaran sudah mencerminkan

ketercapaian tujuan pembelajaran?

Biasanya penyampaian materi pembelajaran sudah mencerminkan

ketercapaian tujuan pembelajaran, terbukti dengan adanya observasi praktek

langsung pada pokok bahasan jamur dengan studi langsung ke lapang

pembuatan suwar suwir kemudian siswa ditugaskan secara kelompok untuk

membuat tape dari ketela pohon yang biasa disebut suwar suwir. Dan hasilnya
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siswa dapat mempraktekkan dengan baik cara pembuatan tape dengan konsep

fermentasi dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang termuat dalam

RPP (terlampir)

5. Jika masih belum mencerminkan tujuan pembelajaran langkah-langkah apa

saja yang diambil guru?

Karena secara umum sudah dapat mencerminkan tujuan pembelajaran langkah

selanjutnya adalah meneruskan topik lain sesuai dengan program semester dan

tahunan yang telah disusun (prota dan prosem terlampir)

2.4 STRATEGI PEMBELAJARAN

1. Bagaimana menyesuaikan strategi pembelajaran yang digunakan dengan materi ajar?

Menyesuaikan materi ajar dengan strategi pembelajaran adalah dengan cara

menggunakan strategi yaitu model dan metode setra pendekatan yang sesuai dengan

materi ajar saat akan diajarkan contoh : materi ekosistem hewan laut maka siswa

langsung  diarahkan oleh guru untuk melakukan pengamatan awetan hewan laut yang

tersedia di laboratorium

2. Bagaimana efek  terhadap kegiatan siswa dari  penggunaan multi metode untuk

mendukung model pembelajaran yang digunakan?

Adapun efek kegiatan pembelajaran dengan menggukan multi metode adalah siswa

sangat antusias saat mengikuti kegiatan pembelajaran,penguasaan materi sangat

mengena terbukti saat guru memberikan pertanyaan , siswa antusias untuk langsung

menjawab, karena dengan praktikum secara langsung siswa dapat mengamati,

memegang objek secara langsung sehingga lebih mudah mengingatnya.

3. Bagaimana keefektifan penggunaan multi metode tersebut terhadap kegiatan

pembelajaran?

Penggunaan multi metode terhadap kegiatan pembelajaran Biologi sangat baik respon

siswa saat mengikuti KBM

4. Berdasarkan pengalaman mengajar, Strategi pembelajaran apa yang biasanya dapat

menarik antusias siswa dalam mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)?
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Strategi pembelajaran yang biasa menarik antusiasme siswa dalam mengikuti KBM

adalah metode praktikum, kuis lempar pertanyaan dan card short.

Mekanisme model pembelajaran card short:

 tiap anak berhitung 1-5 DALAM 1 KELAS

 yang dapat no 1 kumpul dengan no 1 guru mempunyai kertas yang berisi topik

tertentu dilempar secara acak

 guru membuat pertanyaan yang dibuat pada kertas manila contoh topic

KINGDOM, misal kelompok 1 mendapat monera maka kelompok 1 hrs

menjawab

 siswa sangat antusias dalam mengikuti KBM

Mekanisme model kuis system lempar pertanyaan

 Sistem lempar pertanyaan bila tdk menjawab maka siswa dapat point 4

 jika tidak bisa menjawab -1

 teman lain bisa jawab maka 2 kasih pertanyaan ke yang lain rebutan

 siswa nilai tertinggi ditambah nilainya atau hadiah coklat jika langsung bs

menjawab dapat nilai  5

5. Apa tindakan guru yang diambil, apabila model/metode yang digunakan tidak

menciptakan KBM yang kondusif?

Apabila pembelajaran boring / tidak kondusif guru dapat memberikan inter mezzo

dengan menceritakan pengalaman saat penelitan , saat micro teaching , saat PPL,

kadang dengan lempar pertanyaan.Jika siswa mulai tertarik  maka guru kembali ke

penjelasan materi pelajaran.

2.5 LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1) Bagaimana mengkaitkan skenario pembelajaran dengan alokasi waktu yang ada?

Untuk mengkaitkan skenario dengan alokasi waktu yang ada  guru harus berpedoman

pada silabus pembelajaran Biologi karena ada silabus telah tertera alokasi yang

disiapkan untuk topik materi pembelajaran

2) Bagaimana cara menyusun skenario pembelajaran agar menjadi PAIKEM

(Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan)?
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Untuk menyusun skenario pembelajaran yang PAIKEM maka guru

mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok dengan salah satu model

card short seperti yang dijelaskan diatas. Siswa diberikan masalah kemudian

siswa berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya untuk memecahkan

masalah kemudian guru meminta perwakilan kelompok sampel untuk

presentasi di depan kelas kelompok lain menyimak dan pada fase akhir siswa

bersama-sama guru menyimpulkan bersama mengenai hasil akhir yang

menjadi kasus.

3) Apa kendala yang ditemui saat pelaksanaan skenario pembelajaran?bagaimana

upaya untuk menanggulanginya?

Kendala yang dihadapi adalah membutuhkan waktu yang agak lama saat

presentasi karena ada siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri siswa

belum siap dengan topik yang menjadi kasus denagan alasan belum membaca

materi adapun cara menanggulanginya adalah dengan membatasi waktu untuk

diskusi dan presentasi serta member peringatan pada siswa pembuat gaduh dan

memberikan penugasan sebelumnya untuk membaca materi dan memberikan

motivasi kepada siswa.

4) Apakah langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun sudah dapat

merangsang pembentukan karakter siswa? jika tidak upaya apa yang dilakukan

oleh guru?

Sudah mulai terbentuk  karakter siswa dengan short card yaitu rasa ingin tahu

pada siswa dengan adanya system lempar pertanyaan rasa ingin tahu sudah

mulai ada dengan adanya diskusi karakter sudah terbentuk yaitu menghargai

pendapat orang lain.

5) Bagaimana cara memunculkan masalah baru diakhir pembelajaran agar rasa

ingin tahu  dan sikap kritis siswa meningkat?

Dengan cara sistem studi kasus diakhir pertanyaan siswa ditugaskan untuk

studi literatur kemudian siswa ditugaskan untuk meresumnya dan membuat

pertanyaan dari hasil studi ke literatur untuk dibahas pada pertemuan

selanjutnya.
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2.6 ALAT BAHAN DAN MEDIA

1) Bagaimana pengaruh penggunaan media belajar biologi terhadap hasil  belajar

siswa?

Keefektifan penggunaan alat peraga eksperimen hewan laut siswa mampu

memahami materi karena mudah mengingat bisa melihat menyentuh secara

langsung. Hasil ulangan harian lumayan bagus.

2) Apa alternatif tambahan yang diambil guru apabila media pembelajaran bio tidak

tersedia di sekolah?

Alternatif yang digunakan adalah dengan penugasan kepada siswa secara kelompok

untuk mencari media gambar misal organ mata telinga, mata dan lain-lain. Memang

tidak pernah membuat alat peraga baik dengan siswa maupun membuat sendiri

namun guru hanya memanfaatkan alat peraga yang ada di lab.

2.7 PENILAIAN

1) Bagaimana cara menyikapi siswa yang berbeda karakter dalam menilainya?

Cara menyikapinya melalui pendekatan psikis jarena guru tidak hanya

bertugas sebagai  evaluator saja namun juga sebai konselor dan motivator

pada siswa yang berbeda karakter yang disebabkan berbeda latar belakang

sosial ekonomi budaya dan lain-lain.

2) Dalam proses penilaian cara apa yang dipakai untuk mengetahui tingkat

kemampuan siswa sesuai indikator?

Cara menilai kemampuan siswa yang berbeda untuk mengetahui tingkat

kemampuan dan pengetahuan siswa sesuai atau tidak dengan indikator adalah

dengan menggunakan soal essay pada saat Ulangan Harian hal ini terlihat dari

cara anak yang menjawab soal esay dengan tepat dan tidak ngeplek buku. Soal

esay agar siswa terampil dalam menyusun kata-kata. Mengoreksi susah di

antisipasi dengan adanya bobot soal dari mudah hingga sulit.
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BAB III

PEMBAHASAN

2.8 Deskripsi preparasi pelaksanaan wawancara

Kelompok 4 mengadakan persiapan sebelum pelaksanaan observasi, adapun preparasi

atau persiapan yang dilakukan oleh kelompok kami adalah:

1. Meminta surat pengantar dari pengajaran FKIP Universitas Muhammadiyah Jember

pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2011. Kebetulan surat pengantar bisa  langsung

ditunggu untuk jadi dalam waktu 10 menit.

2. Kurir kelompok kami adalah 2 orang dari Kelompok kami yaitu M. Juri dan Rahmatika

Wulansari mengantar surat pengantar yang telah siap ke SMAN 1 Bondowoso pada hari

Sabtu Tanggal 17 Desember 2011.

3. Setiba di SMAN 1 Bondowoso yang beralamat Jalan Curah Dami 294 Bondowoso.

Kurir kelompok Kami menemui TU untuk mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan

mereka. Kemudian staf TU memanggil guru Biologi yang dimaksud yaitu ibu Nurul.

4. Mengadakan lobbying untuk menentukan waktu wawancara dan didapat hasil untuk

rembuk antara ibu Nurul dengan kedua kurir kelompok kami yaitu waktu wawancara

jatuh pada hari Selasa tanggal  20 Desember 2011 pada pukul 09.00 WIB

5. Semua anggota kelompok berangkat ke Bondowoso pada hari senin tanggal 19

Desember 2011  pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor. Anggota

kelompok perempuan yang berjumlah 3 orang menginap di rumah salah satu anggota

kelompok kami yaitu rumah Rahmatika, sedangkan untuk anggota kelompok laki-laki

kembali ke Jember. Alasan kelompok kami berangkat lebih awal dan bermalam disalah

satu rumah anggota kelompok kami adalah agar ke esokan paginya bertepatan waktu

pelaksanaan wawancara kami tidak terlambat dan mengurangi resiko kelelahan jika pagi

hari berangkat dari Jember.

2.9 Hal-hal yang dtemui saat pelaksanaan wawancara

Kelompok wawancara mengadakan wawancara dengan salah satu guru Biologi SMAN 1

Bondowoso dengan alasan:

1. SMA yang bonafit di Jember telah terbooking dari kelas A

2. Sebagai perbandingan kualitas/mutu guru dan sekolah yang ada di Jember dan di luar

kota (Bondowoso)
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3. Kebetulan salah satu anggota kelompok kami merupakan alumni SMAN 1 Bondowoso,

harapan kami dengan adanya alumni di SMAN 1 Bondowoso dapat mempermudah

memperoleh informasi dan peminjaman berkas-berkas yang berhubungan dengan

perangkat mengajar guru untuk kelengkapan laporan kelompok kami.

Ketiga penjelasan di atas menjadi alasan pemilihan SMAN 1 Bondowoso dijadikan

sebagai sampel wawancara. Namun fakta di lapangan tidak seperti yang kami harapkan

karena guru yang kami wawancarai ternyata tidak dapat memberikan informasi yang kami

harapkan. Hal tersebut dikarenakan waktu wawancara bertepatan dengan perekapan nilai

untuk pembagian raport. Hal ini membuat guru menjadi sibuk dan staf sekolah lainnya.

Selain itu pada saat pelaksanaan wawancara guru tidak berkenan untuk diwawancarai karena

melihat instrument wawancara yang akan disodorkan sangat banyak sehingga guru Biologi

(Ibu Nurul ) mengeluh dan meminta kami untuk meninggalkan instrument wawancara untuk

diisi di rumah beliau. Ketika kami menemui masalah tersebut maka, kami mau ataupun tidak

mau kami harus menyerahkan instrument wawancara tersebut karena tidak ingin

menyinggung perasaan Ibu Nurul. Meskipun demikian kenyataan yang didapat dilapangan

tidak menyurutkan niat kami untuk berusaha melengkapi data yang dibutuhkan sebagai

lampiran laporan kelompok kami. Adapun berkas yang kami butuhkan adalah: Kurikulum,

silabus, contoh phortopholio, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan profil sekolah.

Setelah bernegosiasi dengan staf TU dan Waka Kurikulum kami hanya berhasil

mendapatkan berkas berupa Kurikulum dan profil sekolah yang langsung difotokopi di

Sekolah tersebut. Selain itu kami juga sempat menanyakaan kepada Ibu Nurul apakah setiap

mengajar selalu menggunakan RPP, ibu Nurul mengaku bahwa beliau tidak membuat RPP

setiap kali  mengajar. Dengan alasan yang kurang bisa diterima oleh logika mahasiswa FKIP

Biologi yang memerlukan informasi dari pengalaman mengajar guru Biologi. Kami sangat

kecewa karena kami tidak mendapatkan informasi yang bisa diserap guna sebagai referensi

dan refleksi kelak setelah kami lulus dari bangku kuliah dan melaksanakan ilmu yang didapat

di bangku perkuliahan yaitu dengan menjadi seorang guru. Alasan beliau adalah beliau

memang mulai menjadi guru selama 21 tahun  tidak pernah membuat RPP dan penilainya

dengan sistem Ulangan Harian. Beliau langsung secara spontanitas membuat soal yang

bersumber pada buku paket yang biasa di pakai dengan system pemberitahuan kepada siswa

sehari sebelum diadakan evaluasi. Dengan ditemukannya fakta seperti itu bagaimana dapat

memperoleh hasil belajar siswa yang optimum dan signifikan apabila cara pelaksanaan

evaluasi dengan instrument soal yang dibuat secara spontanitas.
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Setelah berkonsultasi dengan  dosen pengampu mata Kuliah Evaluasi dan Remidiasi

Pembelajaran Biologi melalui sms dan saat mengikuti perkuliahan maka kami memutuskan

untuk melakukan wawancara di sekolah lain dan kebetulan dosen kami mengijinkan. Kami

memilih SMA Kartika IV-2 yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim No.14 Jember. Alasan

kami memilih sekolah ini karena sekolah ini masih belum digunakan oleh kelompok lain,

baik kelas A maupun kelas B. Meskipun kelompok kami belum mengetahui kualitas sekolah

tersebut.

Guru biologi yang kami wawancarai adalah ibu Ratna Indah Sholehah, S.Pd. Sebelum

melaksanakan wawancara kami juga mengadakan preparasi sebagai berikut:

1. Meminta surat pengantar pada pengajaran Universitas Muhammadiyah Jember

pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 namun surat pengantar bisa diambil

pada keesokan paginya

2. Hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 Kami mengambil surat pengantar di

pengajaran FKIP dan pada pukul 11.30 perwakilan kelompok kami yaitu M.Juri

dan Aini Maskuro langsung berangkat ke SMA Kartika IV-2 Jember yang

beralamat di jalan K.H Wahid Hasyim no 14 Jember.

3. Sesampainya di sekolah tersebut kami langsung menemui staf TU dan

menyampaikan maksud dan tujuan kami mendatangi sekolah tersebut dan staf TU

tersebut  mempersilahkan untuk menemui Kepala Sekolah dan akhirnya kami

menemui kepala Sekolah dengan menyodorkan Surat Pengantar

4. Pada saat itu guru Biologi yang akan kami wawancarai tidak sedang mengajar,

dan untungnya kepala sekolah berkenan menelpon dan memberitahukan kepada

guru Biologi bahwa sebentar lagi akan ada 2 mahasiswa Unmuh Jember yang

akan mendatangi kediaman Beliau. Dengan demikian guru Biologi sudah tidak

akan terkejut dengan kedatangan kami.

5. Tepat Jam 12.00 WIB kami sampai di kediaman guru Biologi SMA IV-2 Kartika

Jember yang bernama Ibu Ratna.

6. Kami melakukan negosiasi dengan ibu Ratna berkaitan dengan waktu untuk

diadakan wawancara dengan beliau. Dan didapat hasil lobbying dan negosiasi

pelaksanaan wawancara akan berlangsung di Kediaman Ibu Ratna pada hari Sabtu

Tanggal 31 Desember 2011 pukul 8.00 WIB.

Setelah saat wawancara tiba, Kami melakukan wawancara di kediaman beliau di Jalan

Thamrin No.34 Ajung Jember. Disana selain melakukan wawancara kami juga meminta
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contoh RPP serta soal UAS kelas X SMA IV-2 Kartika. Karena sekolah masih libur maka

kami membuat janji dengan beliau untuk bertemu lagi di SMA Kartika setelah liburan usai.

Saat berkunjung ke SMA IV-2 Kartika pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 pukul 8.45

WIB kelompok kami tiba di SMA IV-2 Kartika, dan kami melakukan sedikit wawancara lagi

untuk melengkapi data yang kami perlukan. Setelah itu kami meminta profil sekolah kepada

staf TU. Kami juga melakukan dokumentasi dengan mengambil beberapa foto mulai dari

proses wawancara, kondisi sekolah, kegiatan proses kegiatan belajar mengajar, dan kondisi

laboratorium.

3.3 Kondisi sekolah baik secara fisik dan non fisik

3.3.1 Kondisi Sekolah secara Fisik

Kondisi fisik sekolah yang kami jadikan sampel observasi yang kedua sangat berbeda

sekali dengan sampel observasi pertama yaitu SMAN 1 Bondowoso karena secara

status SMA IV-2 Kartika Jember merupakan sekolah swasta yang dibawah naungan

yayasan Brawijaya Kodim dengan status disamakan berbeda dengan SMAN 1

Bondowoso yang merupakan sekolah negeri dibawah naungan DIKNAS. Berikut tabel

perbandingan kondisi fisik dari kedua sampel observasi tersebut:

No Parameter pembanding SMAN1 Bondowoso SMA IV-2 Kartika

Jember

1 Kondisi bangunan Lumayan megah dan

kuat tanpa ada bercak

lumut pada tembok

Terkesan kuno terdapat

bercak pada sebagian

besar tembok

2 Luas tanah dan bangunan Luas tanah seluruhnya

10.600 m2 bangunan:

3.675 m2 halaman

3.983 m2 lapangan olah

raga 1.916 m2 lainnya

1.026 m2

Tanah 1064 m2

Bangunan 662 m2

Halaman 276 m2

Lapangan olah raga 450

m2

Kebun 50 m2

Lain-lain 1112 m2

3 Kategori lab Terdapat pemisahan lab

bio, kimia dan fisika

Lab bio, kimia dan

fisika gabung menjadi 1

dalam lab IPA
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4 Sarana dan prasarana dalam

kelas

Sangat menunjang

papan white board

terdapat atlas bio hasil

karya poster-poster

edukasi

Hanya terdapat papan

tulis hitam

5 Keadaan lab Menunjang

pembelajaran bio karna

terdapat pemisahan

kategori lab(foto

terlampir tampak

berjejer)

Kurang menunjang

karena alat peraga

sangat minim yang

dibeli sekolah dan lab

kurang efektif karena

bio, kimia dan fisika

gabung menjadi 1 ruang

6 Jumlah guru Berdasarkan laporan

individu menengah

jumlah guru pada tahun

ajaran 2011/2012

secara keseluruhan

adalah 44 orang (24

orang guru laki-laki dan

20 orang guru

perempuan)

Berdasarkan profil

Sekolah Menengah Atas

Tahun 2011/2012

Jumlah sebgai berikut:

1. PNS 4

ORANG

2. Guru tetap

yayasan 2

orang

3. Guru honorer

15 orang

4. Guru sertifikasi

5 orang

7 Jumlah siswa Berdasarkan laporan

individu menengah

jumlah siswa pada

tahun ajaran 2011/2012

adalah 149 siswa dan

102 siswi total 251

orang

Berdasarkan profil

SMA IV-2 Kartika

Jember

Secara keseluruhan

adalah: 135 orang

Keterangan: untuk dokumentasi laboratorium di SMAN 1 Bondowoso hanya dari

luar dan tidak dapat mengambil gambar laboratorium dari dalam ruangan karena

kunci dibawa petugas yang sedang tidak masuk
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Hal serupa juga terjadi saat engambilan gambar laboratorium IPA di SMA IV-2

Kartika Jember namun bagian dalam masih dapat diambil gambarnya karena

jendela dalam keadaan terbuka.

Kondisi Sekolah Secara Non fisik

Meskipun SMA IV-2 Kartika tergolong SMA swasta namun guru-guru dan warga

sekolah lainnya sangat antusias dan kooperatif dalam melaksanakan kegiatan yang

menunjang dengan adanya proses belajar mengajar. Hal ini terbukti dengan adanya  KBM

berlangsung mulai pukul 7.15 WIB dan berakhir 12.30 WIB. Salah satu guru Biologi disana

yang menjadi nara sumber dalam wawancara oleh Kelompok kami mulai membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya juga dijelaskan instrument evaluasi yang

akan digunakan meskipun belum ada perbaikan dari tahun 2009 hingga 2011 namun pada

tahun ajaran baru ini guru Biologi akan mulai merombak RPP yang didalamnya juga memuat

alat evaluasi dengan tujuan agar pembelajaran Biologi yang telah dilaksanakan menjadi lebih

baik daripada sebelumnya. Di SMA IV-2 KARTIKA Jember ini masih menggunakan

Kurikulum yang berlebel KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mulai  tahun 2007

versi lama  seusai guru Biologi (Ibu Ratna) mengikuti pelatihan KTSP di SMAN 5 Jember.

Pelatihan KTSP masih berlanjut pada tahun 2008 di tempat yang sama demi meningkatkan

kepahaman dan pengetahuan guru Biologi mengenai KTSP ibu Ratna dipercaya untuk

mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan mengenai Kurikulum yang berlebel KTSP terus

digalakkan oleh DIKNAS terbukti dengan mulai dikeluarkannya Kurikulum KTSP terbaru

yang mensisipkan Karakter Bangsa mulai tahun 2011. Ibu Ratna masih dipercaya mengikuti

workshop KTSP Karakter Bangsa yang juga dilaksanakan oleh DIKNAS di gedung

serbaguna Sartiajeng Kartika, Kaliwares, Jember. Namun untuk SMA IV-2 Kartika Jember

masih belum mendapatkan KTSP Karakter Bangsa dikarenakan di SMA tersebut masih akan

menyusul untuk mendapatkannya. Ibu Ratna juga tidak memberikan alasan mengapa atau

penyebab sampai sekarang format KTSP Karakter Bangsa masih belum diberikan kepada

Waka Karikulum SMA IV-2 Kartika Jember. Kelompok kami akan berusaha untuk

mendapatkan format Kurikulum  dan Silabus Karakter Bangsa dari SMA IV-2 Kartika

Jember meskipun Ibu Ratna tidak menjanjikan kapan format Kurikulum  dan Silabus

Karakter Bangsa akan sampai di SMA IV-2 Kartika Jember. Meskipun demikian anggota

Kelompok kami sudah memiliki contoh silabus yang menyisipkan Karakter Bangsa dari

SMAN 1 Gending-Probolinggo  sebagai perbandingan juga sebagai lampiran di laporan
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kelompok kami  dan juga sebagai referensi kami untuk penyususnan RPP dan sistem

penilaian berdasarkan Silabus Biologi yang berkarakter bangsa.

Adapun proses kegiatan Belajar Mengajar Biologi di SMA IV-2 Kartika Jember tidak

dapat kami dokumentasikan karena pada saat kami melakukan dokumentasi hari Senin 9

Januari 2012 ibu Ratna sedang tidak ada jam mengajar di Kelas sebagai alternative, kami

melakukan dokumentasi untuk kelas XI IPA yang sedang mengerjakan soal post test dari

guru matematika (foto terlampir). Namun KBM Biologi berdasarkan hasil wawancara kami

dengan ibu Ratna, di kelas X, dan XII IPA yang ibu Ratna ajar tergolong kelas normal.

Maksudnya adalah saat KBM pasti terdapat siswa yang menyebabkan ramai dan tidak fokus

pada kegiatan pembelajaran. Tindak lanjut yang dilakukan guru dengan memberi peringatan

dan arahan serta motivasi agar kelas yang ramai dan tidak fokus tersebut dengan pemberian

intermezzo berupa menceritakan pengalaman ibu Ratna saat penelitian, PPL, dan

Microteaching . Apabila kelas sudah mulai tenang dan fokus kembali pada penjelasan materi

saat itu berlangsung. Selain itu hasil KBM berhasil atau tidak baik atau tidak dapat tercermin

dari hasil evaluasi Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Sebagian besar dari 24 siswa kelas X sudah dapat mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimum Biologi kelas X yaitu 70 pada UAS Ganjil 2011 (soal ganjil tahun sebelumnya

terlampir) hanya 4 siswa yang tidak tuntas untuk kelas XII IPA dari jumlah 20 Siswa sudah

dapat mencapai KKM yaitu 72 hanya 3 siswa yang tidak tuntas di UAS ganjil  Biologi.

Tindak lanjut untuk siswa-siswa yang belum mencapai KKM adalah dengan  remidi yang

pelaksanaannya dijadwal oleh sekolah setelah UAS berakhir dengan tenggang waktu

seminggu setelah UAS. Namun untuk KKM Biologi kelas XII adalah 74 terdapat perbedaan

kuantitas KKM untuk setiap tingkatan kelas dengan alasan karena untuk tingkatan kesulitan

materi yang ada di masing-masing kelas berbeda semakin tinggi kelas yang diduduki siswa

maka semakin tinggi pula bobot  materi Biologi yang harus ditempuh.

Untuk perbandingan  kondisi non fisik sampel objek wawancara di SMAN 1 Bondowoso

kelompok kami tidak berhasil mendapatkan informasi meskipun instrument yang kami buat

ditinggal untuk diisi di rumah Ibu Nurul. Karena banyak item pertanyaan yang tidak dijawab

terbukti dengan lembar instrument wawancara (terlampir)
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BAB IV

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan:

Kondisi fisik dari 2 sampel sekolah yang berbeda status sangat berbeda yaitu jauh lebih

baik di sampel pertama, namun untuk kondisi non fisik identik dan cenderung lebih baik di

sampel kedua. Jadi KBM pembelajaran Biologi di SMA IV-2 Kartika Jember cenderung

lebih baik dibandingkan dengan di SMAN 1 Bondowoso. Begitu pula kualitas guru di sampel

pertama meskipun pengalaman mengajar 25 tahun cenderung kurang baik dan cenderung

lebih malas  membuat instrument evaluasi belajar dengan sistematis dibandingkan dengan

guru Biologi  di SMA IV-2 Kartika Jember yang pengalaman mengajar masih 5 tahun.
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Lampiran foto dokumentasi

Dokumentasi sampel 1: SMAN 1 Bondowoso

Foto1: papan nama SMAN 1 Bondowoso

Foto 2: Kondisi saat istirahat di SMAN 1 Bondowoso
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Foto 3: Ruang kelas tampak depan SMAN 1 Bondowoso

Foto 4: Foto laboratorium fisika, biologi dan kimia berjejer dari depan ke belakang
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Foto 5: Kegiatan guru saat perekapan nilai raport

Foto 6: Ujian susulan oleh siswa yang tidak mengikuti UAS
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Foto7: Foto bersama guru Biologi SMAN 1 Bondowoso

Dokumentasi sampel 2: SMA IV-2 KARTIKA Jember

Foto 8: papan nama SMA IV-2 KARTIKA JEMBER
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Foto 9: pintu gerbang SMA IV-2 KARTIKA JEMBER

Foto 10: papan nama sanggar batik SMA IV-2 KARTIKA Jember

Foto 11: Kondisi luar kelas SMA IV-2 KARTIKA Jember
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Foto 12: Kondisi Laboratorium SMA Kartika
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Foto 13: Lapangan basket

Foto 14: Tempat Parkir
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Foto 15: Proses KBM (pemberian post tes oleh guru mapel matematika)

Foto 16: Foto bersama dengan guru Biologi

Foto 17: Wawancara dengan guru Biologi
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LAPORAN HASIL WAWANCARA

Evaluasi Remidiasi Pembelajaran Biologi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah Evaluasi Remidiasi Biologi

Yang Dibina Oleh Dra.Sawitri Komarayanti M.S

Oleh:

Kelompok 4 (SMA IV-2 KARTIKA JEMBER)

Aini Maskuro (0910211107)

Serlly Dita Lestari (0910211105)

Edhisma Shiekta (0910211103)

M.Juri (0910211097)

Rahmatika Wulansari (0910211085)

PROGRRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Januari , 2012
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BAB I

PROFIL GURU

1.3 Profil guru Biologi sampel 1 SMAN 1 Bondowoso

NAMA GURU : Nurul Hidayati S.Pd

ALAMAT RUMAH :Jalan Letnan Rantam gang Nyamplong Bond Bondowoso

TELP/HP :085236290077

PENDIDIKAN : S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember

LAMA MENGAJAR : 21 Tahun

PENGALAMAN : KURSUS       : -

PELATIHAN:

1.4 Profil guru Biologi sampel 2 SMA IV-2 Kartika Jember

NAMA GURU : Ratna Indah Sholehah, S.Pd

ALAMAT RUMAH :Jalan Thamrin No.34 Ajung Jember

TELP/HP :085236035871

PENDIDIKAN : S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember

LAMA MENGAJAR : 5 Tahun

PENGALAMAN : KURSUS       : -

PELATIHAN:

1. Pelatihan ESD dan MSPD 2011 di STM Jember

2. Pelatihan KTSP 2007 di SMAN 5 Jember

3. Pelatihan KTSP 2008 di SMAN 5 Jember
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BAB II

PEMBAHASAN

PERTANYAAN DAN JAWABAN HASIL WAWANCARA

EVALUASI REMIDIASI PEMBELAJARAN BIOLOGI

2.1 PRINSIP DASAR PENILAIAN PEMBELAJARAN BIO

1) Bagaimana cara mencegah kesalahan dalam penilaian?

Cara mencegah kesalahan dalam penilaian adalah guru harus melihat

pedoman sistem penilaian yang telah ditentukan dari sekolah

khususnya oleh guru biologi yang ada disekolah (SMA V1-2

KARTIKA Jember),yaitu dari segi  Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) lebih spesifiknya KKM pelajaran Biologi dari kelas 1 KKM

Bio 70, KKM kelas 2 72,dan Kelas 3 KKM adalah 74.Terdapat

perbedaan KKM setiap kelas karena terdapat perbedaan tingkatan

kesulitan materi disetiap kelasnya.

2) Kendala apa saja yang ditemui saat pelaksanaan penilaian?

Kebetulan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan penilaian,karena

guru telah memberikan kisi-kisi soal sebelum pelaksanaan penilaian.

3) Bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut?

Upaya yang dilakukan tidak ada karena tidak ditemui kendala saat

pelaksanaan pembelajaran

4) Apa manfaat diadakan penilaian?

Manfaat diadakan penilaian adalah guru dapat mengetahui kemampuan

siswa dalam menguasai materi pembelajaran,selain itu guru dapat

mengevaluasi kegatan pembelajaran yang telah dilakukan apakah

sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran serta siswa dapat

mengetahui hasil belajar yang telah dilaluinya.

5) Dari berbagai macam penilaian,(PAP atau PAN) penilaian mana yang

paling efektif?

Penilaian yang paling efektif adalah PAP(Penilaian Acuan Patokan)

karena pada PAP guru mempunyai patokan yang dijadikan standart

penilaian, satandart penilaian ini dapat diperoleh dari hasil MGMP
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GURU MAPEL.Sehingga dapat meminimalisir terjadinya  kesalahan

dalam penilaian.

6) Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan/perhatian untuk

memperoleh hasil penilaian yang optimal?

Hal-hal yang diperhatikan untuk memperoleh penilaian yang optimal

adalah :

 Sikap siswa

Yaitu:sikap siswa saat pelakasanaan pembelajaran, siswa yang

memiliki minat dan antusias dalam mengikuti

pelajaran,menjadi alah stu pertimbangan dalam penilian apabila

siswa tersebut memperoleh hasil akhir yang jelak maka dapat

ditopang nilanya dari segi sikap positif yang ditunjukkan.

 Keaktifan siswa

Yaitu: partisipasi siswa saat pelaksanaan KBM berlangsung

yang meliputi keaktifan bertanya, keaktifan berkomentar,

keaktifan menyanggah pernyataan teman saat diskusi, keaktifan

menjawab pertanyaan yang dilempar daari guru dan teman lain

saat diskusi, keaktifan mendengarkan pelajaran,serta keaktifan

dalam membuat catatan atau jurnal mandiri belajar.

 Penguasaan materi

Yaitu: kemampuan siswa dalam mencerna materi pelajaran

yang telah dilalui saat KBM hal ini terlihat dari nilai yang

didapat saat pelaksanaan tes baik UH, UTS, maupun UAS serta

nilai tugas.

7) Kurikulum apa  yang digunakan di sekolah ini?mengapa menggunakan

kurikulum tersebut?

Kurikulum yang digunakan di SMA V1-Kartika adalah KTSP untuk

yang terbaru pembentukan karaker bangsa masih belum dilaksanakan.

8) Apa kelebihan dan kelemahan dari kurikulum tersebut?

Sebenarnya kelebihan dan kelemahan dari hampirtidak ada karena

hanya beda nama namun isi secara global tetap Cuma terdapat
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penambahan saja misal terdapat penambahan kolom pembentukan

karakter bangsa saja untuk KTSP terbaru.

2.2 OBJEK PENILAIAN

1) Penilaian ranah afektif apa yang paling sulit?

Pada umumnya untuk penilaian afektif atau sikap dari siswa hampir

tidak ditemui kesulitan namun masih terdapat kesulitan sikap siswa

untuk ikut serta dalam KBM yang dikarenakan minat akan mengikuti

KBM bio masih minim, hal ini terlihat pada saat praktikum masih saja

ditemui siswa yang tidak aktif, ramai sendiri serta sibuk dengan

kegiatannya sendiri misal bermain handphone.Untuk Siswa yang sopan

dan aktif diberikan reward dengan kategori T: tinggi, sedang untuk

siswa yang tidak terlalu aktif terlalu aktif namun sopan diberikan

reward dengan kategori S: sedang dan yang tidak aktif dan tidak sopan

diberikan reward dengan kategori K: kurang.

2) Bagaimana cara menanggulangi kesulitan tersebut?

Upaya untuk menanggulangi kesulitan tersebut dengan mengingatkan

siswa yang masih sibuk dengan kegiatannya sendiri kemudian jika

peringatan tersebut tidak diindahkan maka guru mengambil tindakan

selanjutnya yaitu guru memberikan ultimatum atau ancaman untuk

mengurangi nila siswa tersebut.

3) Bagaimana langkah-langkah guru untuk mengembangkan dan

menyeimbangkan ketiga ranah penilaian dalam pembelajaran Biologi?

Untuk mengembangkan dan menyeimbangkan ketiga ranah penilaian

dalam pembelajaran Biologi adalah dengan melakukan perbaikan

metode pembelajaran disetiap topik bahasan agar pembelajaran biologi

menjadi PAIKEM dan diharapkan hasil pembelajaran bio memperoleh

hasil yang maksimal

4) Bagaimana cara untuk menilai skill siswa dengan latar belakang yang

beragam?

Untuk menilai skill atau keterampilan siswa dapat dilihat saat

pelaksanaan praktikum, siswa yang memang mengetahui prosedur

kerja yang telah dipelajari sebelumnya akan terlihat lihai saat

praktikum berlangsung baik dari segi penggunaan alat bahan maupun
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saat pelaksanaan ulangan harian maupun semester siswa tersebut dapat

menguasai materi yang berhubungan dengan praktikum.

5) Dalam  penilaian pembelajaran Biologi terdapat 2 objek yang dinilai

yaitu produk dan proses, langkah-langkah apa saja yang diupayakan

guru untuk peningkatkan kedua objek tersebut?

Untuk meningkatkan dan menyelaraskan kedua objek tersebut

diperlukan strategi pembelajaran yang mengena,pembelajaran bio

mustahil dan tidak berarti aabila hanya pemberian materi saja tampa

diadakan praktikum karena praktikum merupakan penerapan teori yang

didapat sebelumnya dan untuk pembuktian teori yang didapat

sebelunya sehingga keterampilan proses sains dapat terjadi saat KBM

berlangsung yang diharapkan pembelajaran biologi menjadi tangan

pertama (pembelajaran konstekstual) dan bermakna.

2.3 KESAHIHAN DAN KEHANDALAN

1) Untuk menentukan kehandalan dan keshahihan alat ukur,disekolah ini

menggunakan metode apa?

Di SMA KARTIKA Jember IV-2 menggunakan metode test dengan

instrumen soal  uraian pada umumnya.

2) Mengapa menggunakan metode tersebut?

Karena jika menggunakan tes dengan soal uraian maka penilaian akan

lebih praktis dari segi pelaksanaannya, pembuatan soalnya lebih muda

dan penentuan bobot soal lebih bervariasi dari bobot yang mudah,

sedang hingga bobot soal yang tergolong sulit.

3) Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan dari metode soal uraian:

 Mempermudah guru untuk mengetahui kemampuan berpikir

kritis dari masing-masing siswa

 Membantu dan melatih siswa untuk kreatif dalam menyusun

kata-kata,perbendaharaan kosa kata dan penyusunan kalimat.

 Mempermudah guru untuk mengetahui kognitif siswa dari segi

pemahaman siswa baik mulai dari kognitif 1 sampai kogntif 6

Kekurangan metode soal uraian:
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 Membutuhkan waktu yang lama dari segi pengoreksian

jawaban siswa karena soal bersifat subjektif

 Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa dalam hal

pengerjaan karena tidak disediakan pilihan jawaban

sehingga ada beberapa siswa yang kehabisan waktu saat

mengerjakan soal

 Kesulitan dalam penentuan skor dalam setiap butir soal

bagi guru saat penskoran.

Upaya menanggulangi kekurangan tersebut adalah:

1. Dlakukan pengoreksian saat kondisi guru

memungkinkan (tidak lelah, tidak sakit dll)

2. Siswa yang membuthkan waktu lama saat

pengerjaan soal diadakan pendekatan yaitu

mengadakan mediasi apa yang menjadi kesulitan

siswa tersebut selama pengerjaan soal

berlangsung serta memberikan motivasi dan

arahan agar siswa tersebut semangat untuk

belajar dan menambah pengetahuann di luar jam

sekolah.

3. Agar penentuan skor tidak terkesan subjektif

apada anak tertentu dan penskoran berjalan

merata pada semua jawaban anak maka dibuat

kriteria untuk setiap butir soal pada masing-

masing bobot soal yang berbeda tingkatan

kesulitannya sehingga hal ini dapat menghindari

kesalahan dalam penskoran nilai siswa.

4) Bagaimana cara menentukan kesahihan dan kehandalan dari alat ukur

yang digunakan?

Cara menentukan kesahihan dan kehandalan dari alat ukur yang digunakan

adalah dengan mengadakan penyesuaian antara butir soal dengan tingkatan

kesukaran soal baik dari yang mudah, sedang maupun sulit.
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Dari pengklasifkasian tipe soal yang telah dibuat guru maka guru dapat

mengadakan analisa kevalidan soal dari masing-masing bobot dengan

menggunakan korelasi spearmen.

Rumus:

Rs = 1- 6 ∑ 2
N3-N

di : selisih pasangan peringkat

N: banyak data

5) Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesahihan dan

kehandalan alat ukur yang digunakan?

Upaya yang dilakukan   untuk meningkatkan kesahihan dan

kehandalan alat ukur yang digunakan adalah denga memberikan

alternatif tambahan saat KBM berlangsung dengan sistem lempar

pertanyaan  sehingga siswa yang mempunyai skor yang jelek dapat

ditopang dengan hasil menjawab dan siswa yang skornya lumayan baik

dapat meningkatkan skor yang diperoleh.

2.4 TEKNIK PENGUKURAN

1) Apakah dengan teknik  pengukuran yang dilakukan guru,siswa mampu

mencapai KD yang dirumuskan?

Secara garis besar siswa sudah mencapai KD terbukti dengan nilai

ulangan harian yang rata rata kelas diatas KKM meskipun ada 2-4 anak

yang harus melakukan remidi saat selesai UAS

2) Jika ada siswa yang belum mampu mencapai KD yang telah

dirumuskan, bagaimana tindak lanjutnya?

Tindak lanjut yang diambil yaitu dengan pemberian tugas makalah

kelompok misal penugasan membuat makalah pencemaran lingkungan

namun untuk remidi dilakukan apabila nilai UAS dibawa KKM siswa

tersebut wajib mengikuti remidi.

3) Bagaimana teknik pelaksanaan pembelajaran remidiasi Bio di sekolah

ini?kapan pelaksanaannya?

Teknik remidi ulangan harian dilakukan dengan cara penugasan

makalah perkelompok namun remidi UAS dilaksanakan setelah UAS

dengan jadwal yang telah diatur oleh sekolah terdapat penurunan bobot
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soal yang tidak jauh beda dengan bobot soal UAS  agar siswa tersebut

dapat memcapai KKM

4) Bagaimana teknik penyusunan soal remidiasi Bio,apakah ada

penurunan bobot kesulitan soal dari soal Ulangan Harian yang telah

dilakukan?

Teknik penyusunan soal remidi pembelajaran Biologi terdapat

penurunan bobot soal dari soal Ulangan Harian, seperti yang telah

dijelaskan di atasagar siswa dapat mencapai KKM. Adapun penurunan

bobot soal remidi adalah sebesar 2 tingkat penurunannya. Misal bobot

soal sebesar 15 untuk 1 nomer maka bobot soal remidi menjadi 13

5) Berdasarkan pengalaman mengajar, teknik pengukuran (bentuk soal)

apa yang paling efektif?

Teknik pengukuran (bentuk soal) yang paling efektif adalah soal esay

dan pilihan ganda.

6) Apa kelebihan dan kekurangan dari teknik tersebut?

Kombinasi soal essay & pilihan ganda. Kombinasi ini tujuannya adalah

untuk mengembangkan kejelian siswa dan siswa berfikir kritis.

Kelebihan soal esay

a) Dapat membuat siswa berfikir kreatif

b) Pembuatan soal lebih mudah

c) Dapat mengetahui karakter siswa berfikir yang heterogen

d) Terdapat bervariasi untuk tiap butir soalnya dengan ada tingkatan

bobot soal dari mudah, sedang hingga sulit

Kelemahan soal esay

a) Waktu yang diperlukan siswa untuk mengerjakan relative lama.

b) Pengkoreksian lumayan lama.

c) Pemberian skor pada masing-masing jawaban siswa lumayan sulit

jika tidak dibuat criteria penilaian terlebih dahulu.

Kelebihan pilihan ganda

a) Pengoreksian lembar jawaban lumayan cepat.

b) Soal bersifat objektif sehingga mempermudah dalam pengskoran

Kekurangan

a) Diperlukan kejelian guru dalam penyusunan tiap item pilihan soal

guna untuk memancing keraguan siswa
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b) Tidak dapat mengetahui karakter siswa yang berfikir kritis

c) Diperlukan ketelitian guru dalam membuat penyebaran soal dengan

kategori mudah, sedang, hingga susah

7) Model-model alat ukur (soal) non tes mana (phortopolio,observasi,

angket dll) yang dikembengkan oleh sekolah apa saja?.Mohon pinjam

contoh model tersebut.

SMA Kartika IV-2 Kartika Jember tidak menggunakan model alat ukur

yang telah disediakan pilihan jawaban pada instrument wawancara

namun SMA tersebut dari tahun ke tahun hanya menggunakan LKS

(Lembar Kerja Siswa) yang biasa dikeluarkan oleh penerbit-penerbit.

Seperti penerbit Simpati dan Krisna dan setiap tahun ajaran selalu ada

pergantian penggunaan bertujuan agar terdapat variasi kajian referensi

yang dipakai.

8) Dari beberapa model tersebut mana yang lebih sering digunakan? Dan

model yang seperti apa yang paling sulit dikembangkan dan dibuat

serta dilaksanakan?

Jawab: -
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BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi preparasi pelaksanaan wawancara

Kelompok 4 mengadakan persiapan sebelum pelaksanaan observasi, adapun preparasi

atau persiapan yang dilakukan oleh kelompok kami adalah:

1. Meminta surat pengantar dari pengajaran FKIP Universitas Muhammadiyah

Jember pada hari Jum’at tanggal 16 Desember 2011.Kebetulan surat pengantar

bisa  langsung ditunggu untuk jadi dalam waktu 10 menit.

2. Kurir kelompok kami adalah 2 orang dari Kelompok kami yaitu M. Juri dan

Rahmatika Wulansari mengantar surat pengantar yang telah siap ke SMAN

1Bondowoso pada hari Sabtu Tanggal 17 Desember 2011.

3. Setiba di SMAN1 Bondowoso yang beralamat Jalan Curah Dami 294

Bondowoso.Kurir kelompok Kami menemui TU untuk mengutarakan maksud

dan tujuan kedatangan mereka.Kemudian staf TU memanggil guru Biologi

yang dimaksud yaitu ibu Nurul.

4. Mengadakan lobbying untuk menentukan waktu wawancara dan didapat hasil

urun rembuk antara ibu Nurul dengan kedua kurir kelompok kami yaitu waktu

w awancara jatuh pada hari Selasa tanggal  20 Desember 2011 pada pukul

09.00 WIB

5. Semua anggota kelompok berangkat ke Bondowoso pada hari senin tanggal 19

Desember 2011  pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda

motor.Anggota kelompok perempuan yang berjumlah 3 orang menginap di

rumah salah satu anggota kelompok kami yaitu rumah Rahmatika, sedangkan

untuk anggota kelompok laki-laki kembali ke Jember.Alasan kelompok kami

berangkat lebih awal dan bermalam disalah satu rumah anggota kelompok

kami adalah agar ke esokan paginya bertepatan waktu pelaksanaan wawancara

kami tidak terlambat dan mengurangi resiko kelelahan jika pagi hari berangkat

dari Jember.
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a. Hal-hal yang ditemui saat pelaksanaan wawancara

Kelompok wawancara mengadakan wawancara dengan salah satu guru Biologi SMAN 1

Bondowoso dengan alasan:

1. SMA yang bonafit di Jember telah terbooking dari kelas A

2. Sebagai perbandingan kualitas/mutu guru dan sekolah yang ada di Jember dan di luar

kota (Bondowoso)

3. Kebetulan salah satu anggota kelompok kami merupakan alumni SMAN

1Bondowoso, harapan kami dengan adanya alumni di SMAN 1 Bondowoso dapat

mempermudah memperoleh informasi dan peminjaman berkas-berkas yang

berhubungan dengan perangkat mengajar guru untuk kelengkapan laporan kelompok

kami.

Ketiga penjelasan di atas menjadi alasan pemilihan SMAN 1 Bondowoso dijadikan

sebagai sampel wawancara. Namun fakta di lapangan tidak seperti yang kami harapkan

karena guru yang kami wawancarai ternyata tidak dapat memberikan informasi yang kami

harapkan. Hal tersebut dikarenakan waktu wawancara bertepatan dengan perekapan nilai

untuk pembagian raport. Hal ini membuat guru menjadi sibuk dan staf sekolah lainnya.

Selain itu pada saat pelaksanaan wawancara guru tidak berkenan untuk diwawancarai karena

melihat instrument wawancara yang akan disodorkan sangat banyak sehingga guru Biologi

(Ibu Nurul ) mengeluh dan meminta kami untuk meninggalkan instrument wawancara untuk

diisi di rumah beliau.Ketika kami menemui masalah tersebut maka, kami mau ataupun tidak

mau kami harus menyerahkan instrument wawancara tersebut karena tidak ingin

menyinggung perasaan Ibu Nurul.Meskipun demikian kenyataan yang didapat dilapangan

tidak menyurutkan niat kami untuk berusaha melengkapi data yang dibutuhkan sebagai

lampiran laporan kelompok kami.Adapun berkas yang kami butuhkan adalah: Kurikulum,

silabus, contoh phortopholio, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan profil

sekolah.Setelah bernegosiasi dengan staf TU dan Waka Kurikulum kami hanya berhasil

mendapatkan berkas berupa Kurikulum dan profil sekolah yang langsung difotokopi di

Sekolah tersebut.Selain itu kami juga sempat menanyakaan kepada Ibu Nurul apakah setiap

mengajar selalu menggunakan RPP, ibu Nurul mengaku bahwa beliau tidak membuat RPP

setiap kali  mengajar.Dengan alasan yang kurang bisa diterima oleh logika mahasiswa FKIP

Biologi yang memerlukan informasi dari pengalaman mengajar guru Biologi.Kami sangat

kecewa karena kami tidak mendapatkan informasi yang bias diserap guna sebagai referensi
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dan refleksi kelak setelah kami lulus dari bangku kuliah dan melaksanakan ilmu yang didapat

di bangku perkuliahan yaitu dengan menjadi seorang guru.Alasan beliau adalah beliau

memang mulai menjadi guru selama 21 tahun  tidak pernah membuat RPP dan penilainya

dengan system Ulangan Harian. Beliau langsung secara spontanitas membuat soal yang

bersumber pada buku paket yang biasa di pakai dengan system pemberitahuan kepada siswa

sehari sebelum diadakan evaluasi. Dengan ditemukannya fakta seperti itu bagaimana dapat

memperoleh hasil belajar siswa yang optimum dan signifikan apabila cara pelaksanaan

evaluasi dengan instrument soal yang dibuat secara spontanitas.

Setelah berkonsultasi dengan  dosen pengampu mata Kuliah Evaluasi dan Remidiasi

Pembelajaran Biologi melalui sms dan saat mengikuti perkuliahan maka kami memutuskan

untuk melakukan wawancara di sekolah lain dan kebetulan dosen kami mengijinkan.Kami

memilih SMA Kartika IV-2 yang berada di Jl. KH. Wahid Hasyim No.14 Jember. Alasan

kami memilih sekolah ini karena sekolah ini masih belum digunakan oleh kelompok lain,

baik kelas A maupun kelas B.Meskipun kelompok kami belum mengetahui kualitas sekolah

tersebut.

Guru biologi yang kami wawancarai adalah ibu Ratna Indah Sholehah, S.Pd. Sebelum

melaksanakan wawancara kami juga mengadakan preparasi sebagai berikut:

1. Meminta surat pengantar pada pengajaran Universitas Muhammadiyah Jember

pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 namun surat pengantar bisa

diambil pada keesokan paginya

2. Hari Jumat tanggal 23 Desember 2011 Kami mengambil surat pengantar di

pengajaran FKIP dan pada pukul 11.30 perwakilan kelompok kami yaitu

M.Juri dan Aini Maskuro langsung berangkat ke SMA Kartika IV-2 Jember

yang beralamat di jalan K.H Wahid Hasyim no 14 Jember.

3. Sesampainya di sekolah tersebut kami langsung menemui staf TU dan

menyampaikan maksud dan tujuan kami mendatangi sekolah tersebut dan staf

TU tersebut  mempersilahkan untuk menemui Kepala Sekolah dan akhirnya

kami menemui kepala Sekolah dengan menyodorkan Surat Pengantar

4. Pada saat itu guru Biologi yang akan kami wawancarai tidak sedang mengajar,

dan untungnya kepala sekolah berkenan menelpon dan memberitahukan

kepada guru Biologi bahwa sebentar lagi akan ada 2 mahasiswa Unmuh

Jember yang akan mendatangi kediaman Beliau.Dengan demikian guru

Biologi sudah tidak akan terkejut dengan kedatangan kami.
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5. Tepat Jam 12.00 WIB kami sampai di kediaman guru Biologi SMA IV-2

Kartika Jember yang bernama Ibu Ratna.

6. Kami melakukan negosiasi dengan ibu Ratna berkaitan dengan waktu untuk

diadakan wawancara dengan beliau.Dan didapat hasil lobbying dan negosiasi

pelaksanaan wawancara akan berlangsung di Kediaman Ibu Ratna pada hari

Sabtu Tanggal 31 Desember 2011 pukul 8.00 WIB.

Setelah saat wawancara tiba, Kami melakukan wawancara di kediaman beliau di Jalan

Thamrin No.34 Ajung Jember. Disana selain melakukan wawancara kami juga meminta

contoh RPP serta soal UAS kelas X SMA IV-2 Kartika. Karena sekolah masih libur maka

kami membuat janji dengan beliau untuk bertemu lagi di SMA Kartika setelah liburan usai.

Saat berkunjung ke SMA IV-2 Kartika pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 pukul 8.45

WIB kelompok kami tiba di SMA IV-2 Kartika,dan kami melakukan sedikit wawancara lagi

untuk melengkapi data yang kami perlukan. Setelah itu kami meminta profil sekolah kepada

staf TU. Kami juga melakukan dokumentasi dengan mengambil beberapa foto mulai dari

proses wawancara, kondisi sekolah, kegiatan proses kegiatan belajar mengajar, dan kondisi

laboratorium.

a. Kondisi sekolah baik secara fisik dan non fisik

i. Kondisi Sekolah secara Fisik

Kondisi fisik sekolah yang kami jadikan sampel observasi yang kedua sangat

berbeda sekali dengan sampel observasi pertama yaitu SMAN 1Bondowoso

karena secara status SMA IV-2 Kartika Jember merupakan sekolah swasta yang

dibawah naungan yayasan Kartika Jaya Cabang IV Brawijaya dengan status

disamakan berbeda dengan SMAN 1 Bondowoso yang merupakan sekolah negeri

dibawah naungan DIKNAS.Berikut tabel perbandingan kondisi fisik dari kedua

sampel observasi tersebut:

No Parameter pembanding SMAN1 Bondowoso SMA IV-2 Kartika

Jember

1 Kondisi bangunan Lumayan megah dan

kuat tanpa ada bercak

lumut pada tembok

Terkesan kuno terdapat

bercak pada sebagian

besar tembok

2 Luas tanah dan bangunan Luas tanah seluruhnya

10.600 m2 bangunan:

3.675 m2 halaman

Tanah 1064 m2

Bangunan 662 m2

Halaman 276 m2



40

3.983 m2 lapangan olah

raga 1.916 m2 lainnya

1.026 m2

Lapangan olah raga 450

m2

Kebun 50 m2

Lain-lain 1112 m2

3 Kategori lab Terdapat pemisahan lab

bio, kimia dan fisika

Lab bio, kimia dan

fisika gabung menjadi 1

dalam lab IPA

4 Sarana dan prasarana dalam

kelas

Sangat menunjang

papan white board

terdapat atlas bio hasil

karya poster-poster

edukasi

Hanya terdapat papan

tulis hitam

5 Keadaan lab Menunjang

pembelajaran bio karna

terdapat pemisahan

kategori lab(foto

terlampir tampak

berjejer)

Kurang menunjang

karena alat peraga

sangat minim yang

dibeli sekolah dan lab

kurang efektif karena

bio, kimia dan fisika

gabung menjadi 1 ruang

6 Jumlah guru Berdasarkan laporan

individu menengah

jumlah guru pada tahun

ajaran 2011/2012

secara keseluruhan

adalah 44 orang (24

orang guru laki-laki dan

20 orang guru

perempuan)

Berdasarkan profil

Sekolah Menengah Atas

Tahun 2011/2012

Jumlah sebgai berikut:

5. PNS 4

ORANG

6. Guru tetap

yayasan 2

orang

7. Guru honorer

15 orang

8. Guru sertifikasi

5 orang

7 Jumlah siswa Berdasarkan laporan

individu menengah

Berdasarkan profil

SMA IV-2 Kartika
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jumlah siswa pada

tahun ajaran 2011/2012

adalah 149 siswa dan

102 siswi total 251

orang

Jember

Secara keseluruhan

adalah: 135 orang

Keterangan: untuk dokumentasi laboratorium di SMAN 1 Bondowoso hanya dari

luar dan tidak dapat mengambil gambar laboratorium dari dalam ruangan karena

kunci dibawa petugas yang sedang tidak masuk

Hal serupa juga terjadi saat engambilan gambar laboratorium IPA di SMA IV-2

Kartika Jember namun bagian dalam masih dapat diambil gambarnya karena

jendela dalam keadaan terbuka.

ii. Kondisi Sekolah Secara Non fisik

Meskipun SMA IV-2 Kartika tergolong SMA swasta namun guru-guru dan warga

sekolah lainnya sangat antusias dan kooperatif dalam melaksanakan kegiatan yang

menunjang dengan adanya proses belajar mengajar.Hal ini terbukti dengan adanya  KBM

berlangsung mulai pukul 7.15 WIB dan berakhir 12.30 WIB.Salah satu guru Biologi disana

yang menjadi nara sumber dalam wawancara oleh Kelompok kami mulai membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya juga dijelaskan instrument evaluasi yang

akan digunakan meskipun belum ada perbaikan dari tahun 2009 hingga 2011 namun pada

tahun ajaran baru ini guru Biologi akan mulai merombak RPP yang didalamnya juga memuat

alat evaluasi dengan tujuan agar pembelajaran Bilologi yang telah dilaksanakan menjadi lebih

baik daripada sebelumnya.Di SMA IV-2 KARTIKA Jember ini masih menggunakan

Kurikulum yang berlebel KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mulai  tahun 2007

versi lama  seusai guru Biologi (Ibu Ratna) mengikuti pelatihan KTSP di SMAN 5

Jember.Pelatihan KTSP masih berlanjut pada tahun 2008 di tempat yang sama demi

meningkatkan kepahaman dan pengetahuan guru Biologi mengenai KTSP ibu Ratna

dipercaya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan mengenai Kurikulum yang berlebel

KTSP terus digalakkan oleh DIKNAS terbukti dengan mulai dikeluarkannya Kurikulum

KTSP terbaru yang mensisipkan Karakter Bangsa mulai tahun 2011. Ibu Ratna masih

dipercaya mengikuti workshop KTSP Karakter Bangsa yang juga dilaksanakan oleh DIKNAS

di gedung serbaguna Sartiajeng Kartika, Kaliwares ,Jember.Namun untuk SMA IV-2 Kartika

Jember masih belum mendapatkan KTSP Karakter Bangsa dikarenakan di SMA tersebut

masih akan menyusul untuk mendapatkannya. Ibu Ratna juga tidak memberikan alasan
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mengapa atau penyebab sampai sekarang format KTSP Karakter Bangsa masih belum

diberikan kepada Waka Karikulum SMA IV-2 Kartika Jember. Kelompok Kami akan

berusaha untuk mendapatkan format Kurikulum dan Silabus Karakter Bangsa dari SMA IV-

2 Kartika Jember meskipun Ibu Ratna tidak menjanjikan kapan format Kurikulum  dan

Silabus Karakter Bangsa akan sampai di SMA IV-2 Kartika Jember.Meskipun demikian

anggota Kelompok kami sudah memiliki contoh silabus yang menyisipkan Karakter Bangsa

dari SMAN 1Gending-Probolinggo  sebagai perbandingan juga sebagai lampiran di laporan

kelompok kami  dan juga sebagai referensi kami untuk penyususnan RPP dan system

penilaian berdasarkan Silabus Biologi yang berkarakter bangsa.

Adapun proses kegiatan Belajar Mengajar Biologi di SMA IV-2 Kartika Jember tidak

dapat kami dokumentasikan karena pada saat kami melakukan dokumentasi hari Senin 9

Januari 2012 ibu Ratna sedang tidak ada jam mengajar di Kelas sebagai alternative, kami

melakukan dokumentasi untuk kelas XI IPA yang sedang mengerjakan soal post test dari

guru matematika (foto terlampir).Namun KBM Biologi berdasarkan hasil wawancara kami

dengan ibu Ratna, di kelas X, dan XII IPA yang ibu Ratna ajar tergolong kelas

normal.Maksudnya adalah saat KBM pasti terdapat siswa yang menyebabkan ramai dan tidak

focus pada kegiatan pembelajaran.Tindak lanjut yang dilakukan guru dengan member

peringatan dan arahan serta motivasi agar kelas yang ramai dan tidak focus tersebut dengan

pemberian intermezzo berupa menceritakan pengalaman ibu Ratna saat penelitian, PPL,  dan

Microteaching .Apabila kelas sudah mulai tenang dan focus kembali pada penjelasan materi

saat itu berlangsung.Selain itu hasil KBM berhasil atau tidak baik atau tidak dapat tercermin

dari hasil evaluasi Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Sebagian besar dari 24 siswa kelas X sudah dapat mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimum Biologi kelas X yaitu 70 pada UAS Ganjil 2011 (soal ganjil tahun sebelumnya

terlampir) hanya 4 siswa yang tidak tuntas untuk kelas XII IPA dari jumlah 20 Siswa sudah

dapat mencapai KKM yaitu 72 hanya 3 siswa yang tidak tuntas di UAS ganjil

Biologi.Tindak lanjut untuk siswa-siswa yang belum mencapai KKM adalah dengan  remidi

yang pelaksanaannya dijadwal oleh sekolah setelah UAS berakhir dengan tenggang waktu

seminggu setelah UAS.Namun untuk KKM Biologi kelas XII adalah 74 terdapat perbedaan

kuantitas KKM untuk setiap tingkatan kelas dengan alasan karena untuk tingkatan kesulitan

materi yang ada di masing-masing kelas berbeda semakin tinggi kelas yang diduduki siswa

maka semakin tinggi pula bobot  materi Biologi yang harus ditempuh.

Untuk perbandingan  kondisi non fisik sampel objek wawancara di SMAN 1 Bondowoso

kelompok kami tidak berhasil mendapatkan informasi meskipun instrument yang kami buat
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ditinggal untuk diisi di rumah Ibu Nurul.Karena banyak item pertanyaan yang tidak dijawab

terbukti dengan lembar instrument wawancara (terlampir)

BAB IV

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan:

Kondisi fisik dari 2 sampel sekolah yang berbeda status sangat berbeda yaitu jauh lebih

baik di sampel pertama, namun untuk kondisi non fisik identik dan cenderung lebih baik di

sampel kedua.Jadi KBM pembelajaran Biologi di SMA IV-2 Kartika Jember cenderung lebih

baik dibandingkan dengan di SMAN 1 Bondowoso.Begitu pula kualitas guru di sampel

pertama meskipun pengalaman mengajar 21 tahun cenderung kurang baik dan cenderung

lebih malas  membuat instrument evaluasi belajar dengan sistematis dibandingkan dengan

guru Biologi  di SMA IV-2 Kartika Jember yang pengalaman mengajar masih 5 tahun.
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Lampiran foto dokumentasi

Dokumentasi sampel 1:SMAN 1 Bondowoso

Foto 1: papan nama SMAN 1 Bondowoso

Foto 2: Kondisi saat istirahat di SMAN 1 Bondowoso
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Foto 3: Ruang kelas tampak depan SMAN 1 Bondowoso

Foto  4: laboratorium fisika, biologi dan kimia berjejer dari depan ke belakang
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Foto 5 :Kegiatan guru saat perekapan nilai raport

Foto 6: Ujian susulan oleh siswa yang tidak mengikuti UAS
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Foto 7: Foto bersama guru Biologi SMAN 1 Bondowoso
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Dokumentasi sampel 2: SMA IV-2 KARTIKA Jember

Foto 8: papan nama SMA IV-2 KARTIKA JEMBER

Foto 9: pintu gerbang SMA IV-2 KARTIKA JEMBER
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Foto 10: papan nama sanggar batik SMA IV-2 KARTIKA Jember

Foto 11:Kondisi luar kelas SMA IV-2 KARTIKA Jember
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Foto 12: kondisi di dalam Laboratorium SMA IV-2 KARTIKA Jember

Foto 13: foto laboratorium IPA tampak depan SMA IV-2 Kartika Jember
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Foto 14 : Foto ruang guru tampak depan

Foto 15 : Lapangan basket
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Foto 16 :Kegiatan Belajar Mengajar saat siswa mengerjakan soal post test dari guru

matematika

Foto 17: Proses KBM (pemberian post tes oleh guru mapel matematika)
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Foto 18: Foto bersama dengan guru Biologi

Foto 19: Wawancara dengan guru Biologi
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