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dan guru untuk mendalami berbagai isu dalam bidang pedagogi 
dan teknologi informasi, yaitu segala sesuatu yang terkait 
bagaimana membelajarkan peserta didik pada abad sekarang 
menggunakan kemajuan teknologi yang memudahkan guru
membelajarkan peserta didik.

Buku ini berisi rangkuman isu dan topik terkait pedagogi dan teknologi Informasi 
beserta sumber referensinya yang dapat didalami sendiri oleh pembaca dengan menggunakan 
soal-soal latihan yang ada dalam setiap Bab. Setelah mengerjakan soal-soal latihan pengguna 
buku dapat mencocokkan hasil belajarnya dengan rambu-rambu jawaban yang ada di bagian 
belakang buku. Apabila hasil pengerjaan soal-soal latihan sudah mencapai 80% atau lebih, 
pengguna buku dapat melanjutkan belajar materi dalam bab selanjutnya.

Syarat utama agar calon guru atau guru dapat memanfaatkan buku ini adalah kemauan 
dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan mencoba menerapkan kiat-kiat yang tertulis dalam 
buku ini, yang kalau ditekuni, pasti akan membawa pengguna buku menjadi makin 
meningkat keterampilan pedagogi dan literasi teknologi informasinya. 

Saya mengajak para pembaca yang beruntung sempat membaca buku ini untuk ikut 
meningkatkan keterampilan pedagogi dan literasi teknologi informasinya agar dapat 
membelajarkan generasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih cerdas secara sadar dan 
sengaja. 

Selamat Mencoba!

Malang, 25 September 2018

Prof. Dra. Herawati Susilo, M. Sc. Ph. D
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A. Deskripsi   
Buku penguatan pedagogi, materi, dan teknologi dalam pembelajaran 

merupakan salah satu media dan sarana sebagai sumber belajar mahasiswa di LPTK, 

calon dan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Buku ini didasarkan 

pada hasil penelitian skema strategis nasional 2015-2016 dengan judul Peningkatan 

Kompetensi dan Daya Saing Lulusan MIPA LPTK berbasis KKNI dan Kerangka 

Technological Pedagogical & Content Knowledge (TPACK). Pendekatan TPACK 

digunakan untuk melihat hubungan antara kompetensi pengetahuan yang harus 

dikuasai oleh pendidik yaitu pedagogi, konten materi dan teknologi sebagai bekal 

dalam kegiatan pembelajaran yang efektif. Buku ini menjadi salah satu media yang 

dapat digunakan oleh mahasiswa LPTK, calon guru pada program Pendidikan 

Profesi Guru (PPG) untuk belajar mandiri. Latihan dan soal-soal diharapkan dapat  

membantu  dalam memahami pengetahuan berkaitan dengan pedagogi, konten 

materi dan teknologi pada pembelajaran. Pada setiap akhir bab dilengkapi dengan 

rambu-rambu jawaban latihan. Bahasan materi yang terdapat pada buku ini 

difokuskan pada pengetahuan pedagogi dan teknologi informasi disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna sebagai calon dan guru profesional untuk menghadapi uji 

kompetensi dalam pendidikan profesi guru serta persiapan sertifikasi guru dalam 

jabatan. 

Buku ini dirancang dengan format buku kerja berisi tentang uraian 

kompetensi dasar, indikator esensial, peta konsep, uraian materi, latihan dan tugas, 

kesimpulan, serta soal-soal sebagai evaluasi yang dilengkapi dengan serangkaian 

petunjuk dan rambu-rambu untuk memudahkan belajar secara mandiri. Selain uraian 

tersebut, buku ini dilengkapi oleh situs-situs pendukung yang berkaitan sehingga 

pembaca buku ini dapat memanfaatkan teknologi informasi secara langsung agar 

pengetahuan tentang konsep materi lebih luas, dan mengetahui permasalahan yang 

terjadi pada lingkungan hidup sehari-hari. Diharapkan dengan adanya buku ini calon 

guru biologi menguasai seluruh kompetensi guru, sehingga lulusan pendidikan guru 

khususnya bidang biologi dapat bersaing dengan lulusan bidang ilmu yang lain. 

RUANG LINGKUP BUKU 
 

RUANG LINGKUP BUKU
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Ruang lingkup buku terdiri atas 14 Bab, Bab 1 dan Bab 14 membahas tentang teori 

dan aplikasi TPACK. Bab 2 sampai Bab 13 disusun dengan format buku kerja, ruang 

lingkup materi sebagai berikut: 

Bab 1  : Kompetensi Guru 

Bab 2  : Karakteristik Siswa 

Bab 3 : Pembelajaran yang Mendidik 

Bab 4  : Penilaian dan Evaluasi Belajar 

Bab 5  : Teori dan Prinsip Pembelajaran 

Bab 6  : Pengembangan Potensi Siswa 

Bab 7  : Tindakan Reflektif dalam Pembelajaran 

Bab 8  : TIK dalam Menunjang Profesionalisme Guru 

Bab 9   : TIK untuk pengembangan Profesional 

Bab 10  : Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Berbasis TIK 

Bab 11  : TIK dalam Pembelajaran  

Bab 12  : Pembelajaran Berbasis TIK 

Bab 13  : Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Berbasis TIK 

Bab 14  : Penguatan TPACK dalam Pembelajaran 

B. Tujuan dan Manfaat Buku  
Buku ini bertujuan: 

a. Meningkatkan kemandirian calon guru dan guru dalam kegiatan pembelajaran.  

b. Meningkatkan pengalaman dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan 

dengan kompetensi guru pada bidang pedagogi yang berkaitan dengan 

teknologi. 

Manfaat buku: 

1. Sebagai sumber belajar pendukung dalam melaksanakan pembelajaran. 

2. Sebagai bahan penguatan kompetensi guru. 

3. Referensi pendukung untuk menghadapi Pendidikan Profesi Guru (PPG), 

sertifikasi dan uji kompetensi guru.  

4. Meningkatkan profesional guru 

5. Memberikan penguatan kompetensi guru terutama aspek pedagogi dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. 
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C. Sasaran Pengguna  
Buku kerja ini ditujukan kepada beberapa sasaran pembaca antara lain : 

mahasiswa di LPTK, calon peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru, dan tenaga 

kependidikan. Diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan 

pedagogi dan pengalaman dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan 

profesionalisme dan kegiatan pembelajaran. 

D. Petunjuk Penggunaan Buku  
Agar dapat mempelajari keseluruhan materi dan mencapai tujuan buku kerja 

yang telah ditetapkan, maka Anda diharapkan belajar berdasarkan petunjuk berikut: 

1. Bacalah dengan cermat Deskripsi, Tujuan, Manfaat, dan Sasaran Pengguna 

buku kerja. 

2. Apabila Anda sudah memahaminya, lanjutkan membaca materi pengetahuan 

pedagogi dan teknologi. 

3. Selanjutnya kerjakan soal latihan yang terdapat pada akhir ringkasan materi 

dan rambu-rambu jawaban pada lampiran buku kerja. 

4. Setelah latihan soal dapat dikerjakan dengan baik, kerjakanlah tes formatif 

yang terdapat pada setiap akhir materi.  

5. Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada lampiran 

buku kerja. 

6. Apabila 80% jawaban Anda benar, Anda dapat melanjutkan ke BAB 

berikutnya. 
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A. Kompetensi Guru Profesional  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dan No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar 

Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 8, secara eksplisit menegaskan bahwa pendidik 

dan tenaga kependidikan harus memenuhi kriteria dan kelayakan pendidikan 

prajabatan dan jabatan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang 

bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, 

yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk menjadi guru yang profesional, 

maka diharuskan memiliki kemampuan dalam mengembangkan aspek kompetensi 

yang ada pada dirinya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru tersebut meliputi 

kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi 

kepribadian. Kompetensi tersebut bagi calon guru diperoleh melalui Pendidikan 

Profesi Guru (PPG). 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan pendidikan 

tinggi yang menyelenggarakan program sarjana dan pascasarjana (akademik) dan 

profesi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pendidikan, sesuai 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mempersiapkan mahasiswa 

sebagai calon guru yang dapat memenuhi keperluan tenaga kependidikan. 

Tugas guru untuk memenuhi kriteria profesional harus menjalani 

profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional, yang sesungguhnya 

dilakukan secara terus-menerus. Pengembangan keprofesian guru yang sudah 

memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi 

BAB 1 KOMPETENSI GURU  
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keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya, dan/atau olahraga (Sudarwan, 2010). 

Persoalan profesionalisme atau mutu guru adalah persoalan mendasar yang 

tidak hanya berhenti pada bagaimana guru mengajar dan mempersiapkan siswa 

untuk belajar ataupun sekedar menggugurkan kewajibannya di dalam kelas saja. 

Akan tetapi bagaimana seorang guru selalu menambah wawasan dan 

pengetahuannya, mengembangkan kompetensi dirinya, yang juga merupakan hal 

penting dan harus diperhatikan (Loughran, J., 2010).  Kedua aspek tersebut, baik dari 

aspek guru maupun siswa, harus berjalan seimbang untuk mewujudkan 

profesionalisme yang lebih matang. Bahkan bukan hanya dari dua aspek tersebut 

saja, akan tetapi aspek-aspek seperti seorang guru mampu memanfaatkan 

pengetahuan pedagogi, budaya, bahasa, subject matter, dan pembelajaran untuk 

memecahkan permasalahan praktis di lapangan juga merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi profesionalisme guru (Hammerness et al., 2005). 

Pemetaan kompetensi yang dapat dijadikan acuan bagi guru dalam 

pengembangan profesinya, meliputi: Pendalaman Materi, Pengembangan dan 

Pengemasan Perangkat Pembelajaran (RPP, LKS, Media, Bahan Ajar, dan 

Penilaian), Penelitian Tindakan Kelas, Inovasi Pembelajaran, Olimpiade Sains Guru, 

dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

B. Keterkaitan TPACK dengan KKNI untuk menjadikan Guru professional 
Mishra dan Koehler (2006) berpendapat bahwa proses pembelajaran perlu 

memanfaatkan perkembangan teknologi. Pengetahuan teknologi ini dimaksudkan 

agar guru dapat menggunakan teknologi secara tepat, seperti penggunaan buku 

teks, papan tulis dan juga penggunaan teknologi terkini yaitu komputer, internet, 

multimedia, ataupun media interaktif sehingga mempermudah proses pengajaran 

dan pembelajaran serta bertujuan untuk membantu siswa memahami subjek. 

Gambar 1.1 merupakan model kerangka TPACK karena terdapat tiga 

komponen pengetahuan utama, yakni konten, pedagogi, dan teknologi. Komponen-

komponen itu memiliki interaksi satu sama lain yang terlihat pada bagian irisan 

(intersection) diagram tersebut. Dari kerangka tersebut dapat disimpulkan ada tujuh 

komponen pengetahuan, yaitu: 

1. Content Knowledge (CK); 

2. Pedagogical Knowledge (PK); 

3. Technological Knowledge (TK); 

BAB1. KOMPETENSI GURU
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keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya, dan/atau olahraga (Sudarwan, 2010). 

Persoalan profesionalisme atau mutu guru adalah persoalan mendasar yang 

tidak hanya berhenti pada bagaimana guru mengajar dan mempersiapkan siswa 

untuk belajar ataupun sekedar menggugurkan kewajibannya di dalam kelas saja. 

Akan tetapi bagaimana seorang guru selalu menambah wawasan dan 

pengetahuannya, mengembangkan kompetensi dirinya, yang juga merupakan hal 

penting dan harus diperhatikan (Loughran, J., 2010).  Kedua aspek tersebut, baik dari 

aspek guru maupun siswa, harus berjalan seimbang untuk mewujudkan 

profesionalisme yang lebih matang. Bahkan bukan hanya dari dua aspek tersebut 

saja, akan tetapi aspek-aspek seperti seorang guru mampu memanfaatkan 

pengetahuan pedagogi, budaya, bahasa, subject matter, dan pembelajaran untuk 

memecahkan permasalahan praktis di lapangan juga merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi profesionalisme guru (Hammerness et al., 2005). 

Pemetaan kompetensi yang dapat dijadikan acuan bagi guru dalam 

pengembangan profesinya, meliputi: Pendalaman Materi, Pengembangan dan 

Pengemasan Perangkat Pembelajaran (RPP, LKS, Media, Bahan Ajar, dan 

Penilaian), Penelitian Tindakan Kelas, Inovasi Pembelajaran, Olimpiade Sains Guru, 

dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

B. Keterkaitan TPACK dengan KKNI untuk menjadikan Guru professional 
Mishra dan Koehler (2006) berpendapat bahwa proses pembelajaran perlu 

memanfaatkan perkembangan teknologi. Pengetahuan teknologi ini dimaksudkan 

agar guru dapat menggunakan teknologi secara tepat, seperti penggunaan buku 

teks, papan tulis dan juga penggunaan teknologi terkini yaitu komputer, internet, 

multimedia, ataupun media interaktif sehingga mempermudah proses pengajaran 

dan pembelajaran serta bertujuan untuk membantu siswa memahami subjek. 

Gambar 1.1 merupakan model kerangka TPACK karena terdapat tiga 

komponen pengetahuan utama, yakni konten, pedagogi, dan teknologi. Komponen-

komponen itu memiliki interaksi satu sama lain yang terlihat pada bagian irisan 

(intersection) diagram tersebut. Dari kerangka tersebut dapat disimpulkan ada tujuh 

komponen pengetahuan, yaitu: 

1. Content Knowledge (CK); 

2. Pedagogical Knowledge (PK); 

3. Technological Knowledge (TK); 
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4. Pedagogical Content Knowledge (PCK); 

5. Technological Content Knowledge (TCK); 

6. Technological Pedagogical Knowledge (TPK); dan 

7. Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Technological Pedagogical & Content Knowledge 
(http://www.matt-koehler.com) 

TPACK merupakan bentuk pengetahuan yang meliputi tiga komponen 

(konten, pedagogi, dan teknologi). TPACK meliputi teknik pedagogi yang 

memanfaatkan teknologi dengan cara yang konstruktif untuk mengajar sebuah 

konten; pengetahuan tentang apa yang membuat konsep yang sulit atau mudah 

untuk dipelajari dan bagaimana teknologi dapat membantu memperbaiki beberapa 

masalah yang dihadapi siswa; dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi 

dapat digunakan untuk membangun pengetahuan yang ada dan untuk 

mengembangkan epistemologi baru atau memperkuat yang lama (Mishra dan 

Koehler, 2006). 

Upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia 

dilaksakan melalui Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan acuan dalam penyusunan pencapaian 

pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan   secara   nasional. Dengan   

KKNI   diharapkan   akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi 

semata ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati 

secara nasional   sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan. LPTK perlu 

mengintegrasikan dengan kerangka TPACK untuk pencapaian kompetensi calon 
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guru. Peningkatan mutu Program Pre Service di UPI, UNY, dan UM melalui 

program IMPSTEP meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan 

laboratorium, pengembangan common textbooks dan pengembangan teaching 

materials (Sumar, H, et al., 2007). 

Salah satu kerangka pengetahuan yang dapat  mengembangkan    

kompetensi  guru adalah kerangka Technological Pedagogical And Content 

Knowledge (TPACK). Pada kerangka TPACK, calon guru tidak hanya dituntut 

untuk mengembangkan pengetahuannya mengenai pedagogi ataupun hanya 

pengetahuan konten (materi yang diajarkan), tetapi calon guru juga dapat 

mengetahui bagaimana menyajikan materi pelajaran dengan pengajaran yang tepat 

dan mampu memanfaatkan teknologi sehingga pengajaran dan pembelajaran 

tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kerangka TPACK ini juga sesuai 

kompetensi dasar guru yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 

14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni kompetensi pedagogi dan kompetensi 

profesional. 

Kompetensi pedagogi terkait dengan pengetahuan pedagogi (pedagogical 

knowledge) karena memiliki karakteristik yang sama, yakni pengetahuan tentang 

karakteristik siswa, manajemen kelas, pengembangan rencana pembelajaran dan 

implementasinya, pengetahuan tentang strategi dan model pembelajaran serta 

evaluasi hasil belajar siswa. Kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan 

konten (content knowledge), yakni pengetahuan tentang materi atau isi mata 

pelajaran yang dipelajari atau diajarkan. Baik kompetensi pedagogi maupun 

kompetensi profesional sama-sama menuntut guru untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran maupun 

mengembangkan diri. Untuk itu, guru sebaiknya memiliki pengetahuan tentang 

teknologi (technological knowledge). 

Untuk menjadi guru yang profesional, kompetensi-kompetensi tersebut tidak 

bisa hanya berdiri sendiri, tetapi harus selaras dan berimbang. Demikian pula, tiga 

domain pengetahuan guru yang dijelaskan di atas, sehingga pengetahuan itu harus 

terintegrasi agar guru dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Tujuan profesionalisme guru adalah agar terciptanya pembelajaran yang baik dan 

efektif untuk siswa. Pembelajaran yang baik tentu saja bermuara pada 

bagaimana siswa mengerti dengan konten atau materi yang diajarkan oleh guru. Di 

sinilah guru memiliki peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang 

baik dan nantinya memberikan dampak positif bagi siswanya. Guru diharapkan 
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mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya dalam 

penyusunan strategi ini. Salah satu bentuk kerangka pengetahuan yang harus 

dimiliki guru agar bisa diaktualisasikan dalam pengajaran adalah TPACK. 

Salah satu bentuk aplikasi TPACK dalam pembelajaran adalah pemanfaatan 

teknologi oleh guru dalam mengajarkan materi pelajaran tertentu. Pengintegrasian 

teknologi dalam pembelajaran dipandang penting sebagai jawaban tantangan era 

globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang pesat. Teknologi dapat membantu guru dalam mengembangkan 

profesionalnya, seperti dengan adanya internet guru bisa mencari isu-isu terbaru 

mengenai pendidikan, strategi pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan bidang yang diampunya. Teknologi juga dapat membantu guru 

dalam pengajaran, dimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai tutor ataupun alat 

demonstrasi. 

Tujuan profesionalisme guru adalah agar terciptanya pembelajaran yang 

baik dan efektif untuk siswa. Pembelajaran yang baik tentu saja bermuara pada 

bagaimana siswa mengerti dengan konten atau materi yang diajarkan oleh guru. 

Disinilah guru memiliki peran penting dalam merancang strategi pembelajaran 

yang baik dan nantinya memberikan dampak positif bagi siswanya. Guru 

diharapkan mampu mengaktualisasikan pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya dalam penyusunan strategi ini. Salah satu bentuk kerangka 

pengetahuan yang harus dimiliki guru agar bisa diaktualisasikan dalam pengajaran 

adalah TPACK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

9

 

9 
 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

Menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual.  

 

1. Memahami karakteristik siswa yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial 

budaya. 

2. Mengidentifikasi potensi siswa dalam mata pelajaran yang diampu. 

3. Mengidentifikasi bekal ajar awal siswa dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

4. Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran yang 

diampu. 

 

1. Menggunakan data latar belakang sosial budaya yang dimiliki siswa di 

kelas untuk merancang pembelajaran IPA SMP 

2. Mengategorikan potensi yang dimiliki siswa di kelas dalam pelajaran IPA 

3. Memolakan kemampuan awal siswa dalam pelajaran IPA di kelas 

4. Menyimpulkan kesulitan belajar siswa dalam pelajaran IPA 

 
 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 
  Kompetensi Inti 

  Kompetensi Dasar 

  Indikator Esensial 

BAB 2 KARAKTERISTIK SISWA 
 

BAB 2. KARAKTERISTIK SISWA
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PETA KONSEP 
ONSEP 
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Siswa memiliki keragaman karakteristik yang berkaitan dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. 

Keragaman individual terjadi karena adanya pengaruh faktor internal dan faktor 

eksternal. Keragaman karakteristik siswa yang paling penting dipahami oleh guru 

adalah keragaman dalam kecakapan (ability) dan kepribadian yang dapat 

diidentifikasi  melalui:  

1. Mengamati  perilaku siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. 

2. Wawancara, angket dan studi dokumentasi. 

3. Bersama dengan wali kelas dan guru BK. 

4. Informasi dari rekan guru, orang tua dan teman-teman siswa. 

Siswa juga memiliki potensi yang beragam. Potensi siswa merupakan 

kemampuan yang dimiliki siswa yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan sehingga dapat menjadi kemampuan yang aktual dan berprestasi. 

Potensi siswa dapat dikenali dengan mengidentifikasi indikator keberbakatan dan 

kecenderungan minat jabatan. Indikator keberbakatan meliputi indikator intelektual, 

kreativitas dan motivasi. Kecenderungan minat jabatan siswa dapat dikenali dari tipe 

kepribadiannya. Tipe kepribadian yang menentukan minat jabatan meliputi realistis 

(realistic), penyelidik (investigative), seni (artistic), sosial (social), suka usaha 

(enterprising), tidak mau berubah (conventional). 

Keberhasilan proses belajar mengajar dipengaruhi oleh karakteristik siswa dan 

potensi yang dimilikinya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh 

karena itu, pada awal proses belajar mengajar guru harus mengetahui tingkat dan 

jenis karakteristik perilaku dan potensi yang telah dimilikinya pada saat akan 

memasuki pembelajaran. Bekal ajar awal (entering behavior) menjadi dasar 

bagaimana proses belajar sebaiknya direncanakan. Perilaku awal dan perilaku 

terminal merupakan perilaku yang dapat menentukan dari mana pembelajaran harus 

dimulai dan sampai mana pembelajaran diakhiri. Bekal ajar awal akan memberikan 

banyak bantuan kepada guru, diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa jauh adanya kesamaan individual antara siswa 

dalam taraf kesiapan, kematangan, serta tingkat penguasaannya dari 

pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai landasan bagi penyajian bahan 

baru. 

RINGKASAN MATERI 
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2. Untuk pertimbangan dalam memilih bahan, prosedur, metode, model, teknik dan 

media pembelajaran yang sesuai. 

3. Untuk membandingkan nilai pre-test dengan post-test sehingga diperoleh 

indikator atau petunjuk seberapa banyak perubahan perilaku yang telah terjadi 

pada siswa sebagai hasil pengaruh dari proses belajar mengajar. 

Identifikasi jenis dan ruang lingkup pengetahuan yang telah diketahui dan 

dikuasai siswa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pada saat memulai pembelajaran berikan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

materi yang telah diberikan terdahulu (apersepsi) sebelum menyajikan materi 

baru. 

2. Memberikan pre-test dengan menggunakan instrumen pengukuran prestasi 

belajar yang memadai syarat (validitas, reliabilitas dan sebagainya) sebelum 

mereka memulai pembelajaran. Instrumen pengukuran prestasi belajar yang 

digunakan pada pre-test biasanya setara dengan post-test. 

3. Identifikasi tingkat dan tahap serta jenis kemampuan (kognitif, afektif, 

psikomotor) yang telah dicapai oleh siswa. 

Apabila siswa menunjukkan kegagalan tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya, maka siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar 

adalah suatu kondisi dalam proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik hambatan 

dari internal maupun dari eksternal siswa. Mendiagnosis faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar siswa sangat penting karena dapat menjadi acuan 

bagi guru dalam menentukan arah pembelajaran. Diagnosis yang dapat dilakukan 

diantaranya yaitu : diagnosis umum, diagnosis analitik, dan diagnosis psikologi.  

Langkah-langkah dalam mengidentifikasi kesulitan belajar, yaitu: 

1. Menandai dan menemukan kesulitan belajar, untuk mengetahui siapa-siapa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

2. Melokalisasi letak kesulitan untuk mengetahui dimana kelemahan-kelemahan itu 

terjadi. 

3. Mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar untuk mengetahui mengapa 

kelemahan-kelemahan itu terjadi. 

Dengan demikian, guru dapat mengambil keputusan dalam memberikan 

konsentrasi kebutuhan spesifik kepada siswa secara efektif dan efisien, baik saat 

kegiatan belajar reguler, kegiatan remedial maupun penguatan. 
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Latihan 1 (memahami karakteristik siswa) 

1. Pada kelas di SMPN 4 Pekanbaru siswanya memiliki kemampuan berpikir di atas 

rata-rata (accelerated learner). Umumnya kemampuan yang menonjol dari siswa 

tersebut adalah kemampuan berpikir kreatif. Sebagai seorang guru, bagaimanakah 

model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi tersebut? 

 

 

 

LATIHAN  

Sumber Buku:  

 Mangesa, R. T. 2016. Modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi A. 

Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan.  

 Irwanto. N dan Suryana. Y. 2016. Kompetensi Pedagogi. Cilegon: Genta 

Grup Production.  

 Sit, M. 2012. Perkembangan Siswa. Medan: Perdana Publishing.  

Sumber Internet: 

 https://scholar.google.co.id/ 

 https://www.Upi.edu 

 Balla, H. T. 2017. Kesulitan Belajar. https://www.scribd.com/document 

/357970393/JURNAL-KESULITAN-BELAJAR. 05 Januari 2017 (10.10). 

 Sujaja, H. Perkembangan Siswa. https://www.academia.edu/29084421 

/JURNAL_PERKEMBANGAN_PESERTA_DIDIK. 05 Januari 2017 

(11.00). 

 http://www.ejournal.unesa.ac.id 
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 Siswa baru di SMP Bangun Jaya umumnya memiliki kemampuan berpikir abstrak 

yang terbatas, karena siswanya berasal dari sekolah dasar (SD) yang berbeda yang 

terletak di pinggiran kota. Sebagai guru IPA apa yang akan Anda lakukan dalam 

perancangan pembelajarannya? 

 

 

 

 

 

 Siswa SMP yang tergolong ke dalam usia remaja memiliki emosi yang tidak 

stabil, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi? 

 

 

 

 

 

 Perhatikan kasus beberapa siswa Bu Tari berikut: 

 Menyontek dalam mengerjakan tugas di kelas, pekerjaan rumah, hasil 

pekerjaan saat praktikum, bahkan ulangan. 

 Tidak berpartisipasi melaksanakan piket kelas. 

 Kurang sopan dalam berinteraksi dengan sesama teman dan orang lain yang 

lebih tua. 

Bagaimanakah alternatif solusi yang tepat untuk mengubah moral dan sikap 

siswa Bu Tari tersebut? 
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Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

 

 

1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang  mendidik. 
2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran 
3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di 

dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 
4. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan 

di lapangan dengan memperhatikan standar proses 
5. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan 

dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran yang diampu untuk 
mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. 

6. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu 
sesuai dengan situasi yang berkembang. 

 
 
 

1. Menjelaskan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran IPA SMP yang 
mendidik. 

2. Menganalisis rancangan pembelajaran berdasarkan komponen-komponen   
yang ada 

3. Menentukan rancangan pembelajaran IPA SMP yang sesuai di 
laboratorium 

4. Mengimplementasikan pembelajaran IPA SMP di laboratorium untuk 
mencegah terjadinya kecelakaan 

5. Menentukan media pembelajaran dan sumber belajar IPA SMP yang 
relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh 

6. Memeriksa (menguji) keputusan transaksional dalam pembelajaran IPA 
sesuai dengan situasi yang berkembang di SMP 

 
 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 
  Kompetensi Inti 

  Kompetensi Dasar 

  Indikator Esensial 

BAB 3 PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK BAB 3. PEMBELAJARAN YANG MENDIDIK
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PETA KONSEP 
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Merancang pembelajaran yang mendidik mengacu pada prinsip perancangan 

pembelajaran. Prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik 

diantaranya: 

1) Memperhatikan perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, 

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, 

nilai, dan lingkungan siswa. 

2) Partisipasi aktif siswa. 

3) Berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 

4) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

5) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. 

6) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

7) Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya diselenggarakan melalui 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang berpedoman pada kurikulum.  

Komponen-komponen rancangan pembelajaran terdiri dari perincian minggu 

efektif, membuat program tahunan, program semester, pemetaan standar isi, silabus 

dan RPP. Setelah RPP dirancang, guru merancang LKS, media dan instrumen 

penilaian sesuai dengan RPP. Perancangan pembelajaran mengacu kepada dokumen 

kurikulum yang dimuat dalam Permendikbud Nomor 20, 21,22 23, dan 24 Tahun 

2016.  

Pembelajaran IPA dilaksanakan di kelas, di laboratorium dan lapangan. 

Pembelajaran di kelas menggunakan media dan sumber belajar. Pembelajaran IPA di 

laboratorium dan lapangan selain menggunakan media dan sumber belajar juga 

menggunakan alat dan bahan serta memiliki aturan K3 (keselamatan, kesehatan dan 

keamanan) untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium dan lapangan. 

RINGKASAN MATERI 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

18

 

 
  18 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

pemilihan sumber belajar, media, alat dan bahan disesuaikan dengan karakteristik 

materi yang diajarkan.  

Perencanaan yang dibuat guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar 

berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan, ternyata dalam pelaksanaannya tidak 

selalu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk itu, guru dituntut mampu 

menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi secara aktual dan 

berkembang di kelas yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Peristiwa yang 

berkembang secara aktual dalam proses belajar mengajar di kelas memungkinkan guru 

melakukan penyesuaian yang bersifat transaksional dengan faktor-faktor yang 

menentukan di dalam kegiatan belajar mengajar sehingga guru lebih kreatif untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas merupakan suatu keputusan situasional, sedangkan kegiatan guru 

dalam menyesuaikan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

berkembang di kelas merupakan suatu keputusan transaksional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Buku:  

 Widodo, A. 2016. Modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi C. 

Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 Alam, S. 2016. Modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi D. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 
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 Hasri, M. 2016. Modul Guru Pembelajar Kelompok Kompetensi E. Jakarta: 

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian 
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Latihan 1 (Prinsip dan komponen rancangan pembelajaran) 

 Jelaskan prinsip-prinsip perancangan pembelajaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 Perhatikan data dari perhitungan kalender pendidikan berikut ini! 

Banyak minggu dalam semester 1 

No Bulan Jumlah Minggu 

1 Juli 5 

2 Agustus 4 

3 September 4 

4 Oktober 5 

5 November 4 

6 Desember 4 

Total 26 

 

Banyak minggu tidak efektif dalam semester 1 

No Bulan Jumlah Minggu 

1 Juli 3 
2 Agustus 1 
3 September 1 
4 Oktober - 
5 November - 
6 Desember 4 

Total 9 

 

 

 

LATIHAN  
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Berdasarkan data tersebut, berapakah jumlah minggu efektif di semester 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagaimanakah langkah-langkah menyusun program tahunan dan apakah sumber-

sumber yang digunakan dalam mengembangkan program tahunan? 

 

  

 

 

 

 

 Lengkapilah komponen penyusun program tahunan berikut dengan menggunakan 

identitas sekolah masing-masing! 

PROGRAM TAHUNAN 

Satuan pendidikan  : 

Mata pelajaran  : 

Kelas   : 

Tahun pelajaran  : 

...... ...... ...... ...... ...... ...... 

I      

II      

Jumlah jam pelajaran 

 

 Lengkapilah komponen penyusun program semester berikut dengan 

menggunakan identitas sekolah masing-masing! 

 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

21

 

21 
 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

PROGRAM SEMESTER 

Satuan pendidikan  : 

Mata pelajaran  : 

Kelas/semester  : 

Tahun pelajaran  : 

…… …… …… 
…… 

…… …… …… …… …… …… 

         

 

 Lengkapilah komponen penyusun pemetaan standar isi berikut dengan 

menggunakan identitas sekolah masing-masing! 

PEMETAAN STANDAR ISI 

Mata pelajaran : 

Kelas/semester : 

……... ……... ……... ……... ……... ……... ……... 

       

 

 Buatlah dalam format pemetaan standar isi dari KD. 3.2 Mengklasifikasikan 

makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati! 

 

Latihan 2 (Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)) 

Langkah Kegiatan: 

1) Bacalah substansi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum 2013 untuk 

SMP/MTs! 

2) Bacalah substansi Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs! 

3) Bacalah substansi Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs 

pada setiap jenjang kelas!  

4) Bacalah substansi silabus Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs pada setiap jenjang 

kelas! 
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5) Lakukan identifikasi dalam setiap komponen silabus dan berikan catatan kritis 

yang dapat digunakan untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP)! 

6) Pelajari prinsip-prinsip penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud  No. 22 

tahun 2016! 

7) Susunlah RPP sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangannya, komponen 

sistematika RPP dan format RPP yang tersedia berdasarkan KD yang ditentukan 

berikut! 

8) Rancanglah RPP dari KD mata pelajaran IPA SMP berikut: 

A. KD. 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami 

gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga 

kesehatan sistem pencernaan, (untuk pembelajaran praktikum di 

laboratorium). 

B. KD.3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi 

ekosistem, (untuk pembelajaran diskusi di kelas). 

C. KD. 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya 

serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut (untuk pembelajaran di 

lapangan). 

 

Latihan 3 (Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar) 

1. Jelaskan cara pemilihan media pembelajaran yang tepat dalam proses 

pembelajaran! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bu Cindy ingin mengajarkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Media apa 

sajakah yang bisa menjadi alternatif yang digunakan dalam pembelajaran Bu 

Cindy? 
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3. Pada pembelajaran materi global warming pak Rizal membawa media gambar 

karikatur bumi sedang kepanasan dan video tentang mekanisme efek rumah kaca 

seperti dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran manakah media tersebut dapat 

digunakan dengan tepat oleh Pak Rizal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Karikatur Bumi Kepanasan 
htpp://global warming.com 

 

Gambar 3.2 Video Global Warming 
htpp://global warming.com 
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4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan contoh LKS diatas, mengacu kepada pendekatan dan model 
pembelajaran apakah LKS tersebut? 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Berdasarkan contoh LKS di atas, pada langkah pembelajaran manakah wacana 

beserta gambar tersebut dibahas? 

 

 

 

 

 

6. Bu Wini akan melaksanakan praktikum tentang uji zat makanan, dalam 

merancang kegiatan awal Bu Wini membagi siswa yang terdiri atas 37 orang ke 

dalam 7 kelompok. Ketika Bu Wini mempersiapkan alat dan bahan untuk 
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keperluan 7 kelompok, hanya 3 lumpang dan alu dapat digunakan untuk 

percobaan ini. Bagaimanakah keputusan transaksional yang tepat dilakukan oleh 

Bu Wini agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik? 

 

 

 

 

 
7. Buatlah salah satu LKS eksperimen tentang uji zat makanan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai! 

 

 

 

Pembelajaran yang mendidik diselenggarakan mengacu pada prinsip 

perancangan pembelajaran. Komponen perencanaan pembelajaran yaitu perincian 

minggu efektif, membuat program tahunan, program semester, pemetaan standar isi, 

silabus dan RPP serta menyusun LKS, media dan instrumen penilaian berdasarkan 

RPP. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan di kelas, laboratorium, dan lapangan. 

sumber dan media pembelajaran  yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik 

materi yang diajarkan. 

 

 

 

 

1. Perhatikan poin-poin berikut : 

1) Secara utuh memuat KI-KD 

2) Berpusat pada siswa 

3) Berpusat pada guru 

4) Berbasis konteks 

5) Beracuan pada buku siswa 

6) Berorientasi kekinian 

poin-poin berikut yang termasuk prinsip-prinsip perancangan pembelajaran 

adalah…. 

TES FORMATIF 

RANGKUMAN 
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A. 1), 2), 3) dan 4) 

B. 1), 2), 3) dan 5) 

C. 1), 2), 4) dan 5) 

D. 1), 2), 4) dan 6) 

E. 1), 3), 5) dan 6) 

 

2. Guru berperan sebagai fasilitator di kelas dan membimbing siswa untuk 

menemukan suatu konsep. Hal ini mengacu pada prinsip perancangan 

pembelajaran…. 

A. memberikan umpan balik 

B. mendorong partisipasi aktif 

C. pengembangan budaya membaca 

D. memperhatikan perbedaan individu 

E. penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan materi 

 

3. Perhatikan beberapa komponen perancangan pembelajaran berikut ini: 

1) silabus 

2) pemetaan standar isi 

3) rincian minggu efektif 

4) program tahunan 

5) program semester 

6) RPP 

Urutan perancangan komponen pembelajaran yang benar adalah…. 

A. 1-2-3-4-5-6 

B. 1-6-2-3-4-5 

C. 3-4-5-2-1-6 

D. 3-5-4-1-2-6 

E. 3-5-4-2-1-6 

 

4. KD 3.3 Memahami konsep campuran dan zat tunggal (unsur dan senyawa), sifat 

fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 

Perumusan indikator pencapaian kompetensi yang benar berdasarkan KD tersebut 

adalah…. 

A. Siswa dapat membandingkan unsur, senyawa, dan campuran 

B. Siswa  dapat memberikan contoh perubahan fisika dan kimia 
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C. Siswa dapat menjelaskan pengertian zat, wujud zat, dan perubahannya  

D. Siswa dapat membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia suatu 

benda 

E. Dengan diberikan LKS, siswa dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, 

dan campuran dengan benar 

 

5. Perhatikan karakteristik model pembelajaran berikut : 

1. Siswa ke dalam kelompok 

2. Tim yang dibentuk heterogen 

3. Sistem penghargaan diorientasikan pada kelompok dan individu 

4. Memiliki tim ahli  

5. Mamainkan game akademik 

6. Menuntut siswa memiliki penalaran yang tinggi  

Manakah di antara poin-poin tersebut yang merupakan karakteristik model 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan tipe GI secara berurutan? 

A. 1,2,3,4 dan 1,2,3,6 

B. 1,2,3,4 dan 1,3,5,6 

C. 1,2,3,5 dan 1,2,3,6 

D. 1,2,4,5 dan 1,4,5,6 

E. 1,3,5,6 dan 1,2,4,6 

 

6. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai: 

 Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri asam  

 Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri basa 

 Siswa dapat membedakan larutan asam dan basa dengan menggunakan kertas 

lakmus ataupun indikator universal. 

Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, bentuk motivasi yang tepat pada 

kegiatan pendahuluan adalah…. 

A. menampilkan video seseorang yang sedang mencuci 

B. menampilkan charta tentang beberapa ciri-ciri asam dan basa 

C. memberikan siswa pertanyaan tentang “Apakah perbedaan antara asam dan 

basa?” 

D. membawa langsung larutan asam (air perasan jeruk) dan  larutan basa (air 

sabun) 
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E. memberikan pertanyaan tentang “Pernahkah kamu mencicipi vitamin C? 

Bagaimanakah rasanya?” 

 

7. Pada kegiatan pembelajaran IPA di laboratorium KD 3.4 “Memahami konsep 

suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia 

dan hewan”, maka kegiatan pembelajaran yang sesuai dan dapat meningkatkan 

kemampuan psikomotor siswa adalah…. 

A. melakukan percobaan mengukur suhu benda menggunakan termometer 

B. diskusi dalam  menjawab soal-soal yang berhubungan dengan pemuaian 

C. menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan tertulis dan 

mendiskusikannya dengan teman 

D. mengumpulkan  informasi mengenai berbagai upaya menjaga kestabilan suhu 

tubuh makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari 

E. berinteraksi dengan berbagai komponen hidup dan tak hidup yang ada di 

lingkungan sekolah untuk melihat proses pemuaian 

 

8. Dalam melakukan percobaan fotosintesis Sachs, hal yang harus diperhatikan 

untuk menghindari terjadinya kecelakaan  adalah…. 

A. menggunakan alkohol secukupnya 

B. selalu menggunakan jas lab saat praktikum 

C. tidak memanaskan alkohol langsung di atas Bunsen 

D. mematikan bunsen dengan menggunakan tutup Bunsen 

E. tidak memanaskan gelas kimia secara langsung di atas Bunsen  

 

9. Bu Annisa ingin menjelaskan materi tentang perbedaan tumbuhan dikotil dan 

tumbuhan monokotil secara morfologi. Supaya penjelasan Bu Annisa lebih 

menarik, kontekstual, konkret dan mudah dipahami oleh siswa, maka media 

pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah.… 

A. gambar tumbuhan jagung dan mangga 

B. tumbuhan utuh jagung dan kacang hijau asli 

C. daftar nama-nama tumbuhan dikotil dan monokotil 

D. video pertumbuhan tanaman jagung dan kacang hijau  

E. tabel perbandingan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil 
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10. Bu Rina merencanakan pembelajaran IPA dengan pokok bahasan energi. 

Kegiatan yang dirancang adalah membuat praktikum tentang perubahan energi 

listrik menjadi energi cahaya secara berkelompok yang dirancang untuk 30 orang 

siswa dengan 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang. 

Peralatan yang dibutuhkan adalah baterai, 3 buah lampu senter, seng, kabel, dan 

kayu. Waktu yang disediakan adalah 2 jam pelajaran. Keadaan di saat bu Rina 

masuk ke kelas ternyata siswa yang hadir sejumlah 26 orang dan hanya 2 lampu 

senter yang dapat digunakan. Manakah keputusan transaksional yang tepat yang 

harus dilakukan bu Rina? 

A. Guru meminta 1 orang siswa yang pintar melakukan simulasi percobaan 

B. Karena keterbatasan alat, hanya guru yang melakukan simulasi percobaan 

C. Bu Rina memutuskan untuk melaksanakan praktikum di pertemuan 

berikutnya 

D. Guru meminta siswa untuk melakukan percobaan di rumah sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan guru di LKS 

E. Bu Rina memerintahkan siswa untuk mengubah jumlah kelompok menjadi 5 

yang terdiri atas 4 kelompok yang beranggotakan 5 orang dan satu kelompok 

beranggotakan 6 orang 
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Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x 100 
  Skor maksimum 

 

 

Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal tes formatif dalam buku. 

Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci jawaban. Untuk soal tes 

formatif nilai masing-masing soal adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban Anda 

yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda terhadap materi pada buku  ini. 

 

 

Arti tingkat penguasaan:    90-100% = baik sekali 

   80-89% = baik 

   70-79% = cukup 

     < 70% = kurang 

Silakan lanjutkan ke materi berikutnya jika kebenaran jawaban Anda melebihi 80%, 

namun jika kurang dari itu, sebaiknya pelajari ulang. 

Dianjurkan memperbanyak latihan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, 

media, dan sumber belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 
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Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 

 
 
 

1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran  yang diampu. 

2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 
dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang 
diampu. 

3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 
4. Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 
5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 
6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 
 

 

1. Membedakan prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
belajar IPA SMP 

2. Memeriksa proses dan hasil belajar yang penting pada pembelajaran IPA 
SMP 

3. Mengimplementasi prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
belajar IPA SMP 

4. Memeriksa (menguji) instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 
belajar IPA SMP 

5. Merencanakan administrasi penilaian proses dan hasil belajar IPA SMP 
secara sinambung  dengan berbagai instrumen 

6. Menyimpulkan  hasil penilaian proses dan hasil belajar IPA SMP untuk 
berbagai tujuan 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 
  Kompetensi Inti 

  Kompetensi Dasar 

  Indikator Esensial 

BAB 4 PENILAIAN DAN EVALUASI  
PROSES DAN HASIL BELAJAR 
 

BAB 4.  PENILAIAN DAN EVALUASI
  PROSES DAN HASIL BELAJAR
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PETA KONSEP 
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Penilaian proses dan hasil pembelajaran mengacu kepada prinsip-prinsip 

penilaian yaitu: sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, kontiniu, sistematis, 

akuntabel dan terpadu. Penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan 

pendekatan penilaian autentik (authentic asessment) yang menilai kesiapan siswa, 

proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen 

tersebut akan menggambarkan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan 

dampak pada aspek pengetahuan, aspek sikap dan keterampilan. Sedangkan aspek 

penilaian proses pembelajaran menghasilkan dampak pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Prosedur dalam melakukan penilaian dan evaluasi yaitu: 

1) Persiapan 

2) Penyusunan instrumen 

3) Pelaksanaan pengukuran 

4) Pengolahan hasil penilaian 

5) Penafsiran hasil penilaian 

6) Pelaporan dan penggunaan hasil penilaian dan evaluasi 

 

Instrumen yang digunakan untuk penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar dapat ditentukan berdasarkan bentuk penilaian yaitu tes dan non tes. 

instrumen penilaian bentuk tes dapat berupa soal, sedangkan instrumen penilaian 

non-tes berupa lembar observasi, daftar pertanyaan wawancara, angket, dan jurnal 

harian.   

Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil 

pembelajaran. Untuk menyimpulkan hasil penilaian didapatkan melalui pengolahan 

hasil penilaian dan menafsirkan hasil penilaian. Hasil penilaian dan evaluasi 

digunakan untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan 

(enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian dan evaluasi 

digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi proses pembelajaran.  

 

 

 

RINGKASAN MATERI 
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Latihan 1 (Prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi) 

1. Cocokkanlah istilah dan deskripsi prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi berikut! 

Deskripsi Prinsip Penilaian 

1 
Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya 
diukur dengan menggunakan alat yang dapat 
dipercaya dan tepat 

A Adil dan objektif 

2 Penilaian harus menilai pencapaian yang dimaksud 
dalam kurikulum B Menyeluruh 

3 Penilaian harus adil terhadap semua siswa dan tidak 
membedakan latar belakang siswa C Valid dan reliabel 

4 
Kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi berbagai 
kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan 
siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan  

D Bermakna 

5 
Penilaian terhadap hasil belajar siswa harus 
dilaksanakan secara menyeluruh, utuh dan tuntas 
yang mencakup kognitif, afektif dan psikomotor 

E Terbuka 

6 
Penilaian hendaknya mudah dipahami dan bisa 
ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan 

F Mendidik 

7 

Penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan 
sebagai penghargaan yang memotivasi siswa yang 
berhasil dan sebagai pemicu semangat untuk 
meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang 
berhasil 

G Berorientasi pada 
Kompetensi 

8 

Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, 
teratur, terus menerus, dan berkesinambungan untuk 
memperoleh gambaran tentang perkembangan 
kemajuan belajar siswa 

H Berkesinambungan 

 
Latihan 2 (Proses penilaian hasil belajar dan pembelajaran) 

1. Rancanglah tahap persiapan dalam prosedur evaluasi hasil belajar KD. 3.4 

Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga 

kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan, pada submateri suhu. Dengan 

Tujuan Pembelajaran (TP) berikut ini: 

2.1.1.1 Siswa mampu menunjukkan sikap jujur pada saat melakukan praktikum 

2.1.1.2 Siswa mampu menunjukkan sikap percaya diri pada saat 

mendemonstrasikan bagian-bagian dari termometer 

3.4.1.1 Melalui diskusi siswa mampu menjelaskan pengertian suhu dengan benar 

LATIHAN  
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3.4.2.1 Melalui demonstrasi siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari 

termometer dengan tepat 

3.4.2.2 Melalui diskusi siswa dapat membedakan jenis-jenis termometer dengan 

benar 

3.4.3.1 Melalui latihan soal pada LKS siswa dapat mengkonversikan skala 

termometer celcius ke skala termometer lain dengan tepat 

4.4.1.1 Siswa mampu melakukan percobaan menyelidiki pengaruh kalor 

terhadap suhu 

4.4.2.1 Siswa mampu membuat investigasi tentang cara berbagai hewan dalam 

mempertahankan kestabilan suhu tubuh 

 

Format pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan teknik 

penilaian: 

Mata pelajaran  : 

Kelas  : 

Semester  : 

KI KD Indikator 
Teknik penilaian 

Tertulis Sikap Unjuk  Produk Proyek Portofolio Diri 
Sendiri 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

 
 

2. Dengan menggunakan KD dan TP yang sama, rancanglah kisi-kisi 10 soal pilihan 
ganda dan 5 soal uraian terbatas! 

Format Kisi-Kisi Soal Ulangan 

Satuan Pendidikan : ……………… Alokasi Waktu : ………… 

Mata Pelajaran : ……………… Jumlah Soal   : ………… 

Kurikulum Acuan : ……………… Bentuk Soal   : ………… 

Penyusun : ……………… 

No KI Kelas/ 
semester KD Materi Indikator 

Soal 
Kategori  Nomor 

Soal 
1        
2        
3        
4        
5        
dst.        
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3. Buatlah 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian terbatas sesuai dengan kisi-kisi 

yang dibuat pada soal latihan nomor 2! 

Penilaian Tertulis (Pilihan Ganda) 

Petunjuk : 
No Tujuan Pembelajaran Butir Soal Kunci Kategori 

1     

2     

3     

4     

5     

dst     

     

     

 

4. Buatlah contoh jurnal perkembangan sikap (sosial dan spiritual) siswa dalam 

format jurnal berikut ini. 

 

Jurnal perkembangan sikap (spiritual) 

Nama Sekolah : 

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester : 

Tahun Pelajaran : 

No Waktu Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Ket 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Jurnal perkembangan sikap (sosial) 

Nama Sekolah  : 

Mata Pelajaran : 

Kelas/Semester : 
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Tahun Pelajaran : 

No Waktu Nama Siswa Catatan Perilaku Butir Sikap Ket 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

     

5. Buatlah lembar observasi sikap disaat siswa melaksanakan praktikum tentang 

menguji larutan asam dan basa lengkap dengan rubrik penilaiannya! 

Lembar Observasi Sikap Praktikum 

Nama Sekolah :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester :  

Materi Pokok :  

Petunjuk : 

Tugas :  

No Kelompok Nama siswa  
Sikap yang 

dinilai Jumlah Nilai 

a b c d 
1 

1 

       
2        
3        
4        
5        

Ds
t 

        

 
Keterangan  : 
Rubrik Penilaian : 
Kriteria Penskoran : 
Pedoman Penilaian   : 
Kriteria Penilaian : 
 

6. Buatlah lembar observasi unjuk kerja  di saat siswa melaksanakan praktikum 

tentang menguji larutan asam dan basa lengkap dengan rubrik penilaiannya! 
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Lembar Observasi Unjuk  (Uji Simulasi) 

Nama Sekolah :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester :  

Materi Pokok :  

Petunjuk  : 

Tugas   : 

No Kelompok Nama siswa  Indikator  Jumlah Nilai 
1 2 3 4 

1 

1 

       
2        
3        
4        
5        

Ds
t 

        

 

No Indikator Rubrik 
1   
2   
3   
4   

 
 
Pedoman Penilaian : 
Kriteria Penilaian   : 
 

 
7. Buatlah lembar penilaian produk materi pencemaran lingkungan 

Lembar Penilaian Produk 

Nama Sekolah :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester :  

Materi Pokok :  

Petunjuk  :  

Tugas Produk  :  

No Kelompok Aspek Penilaian Skor (1-4) 
1    
2    
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3     
4    
5    

Dst    
Total Skor  

Rubrik  :  

Pedoman Penilaian  : 

Kriteria Penilaian : 

 

8. Buatlah lembar penilaian proyek materi jamur. 

 

Lembar Penilaian Proyek 

Nama Sekolah :  

Mata Pelajaran :  

Kelas/Semester :  

Materi Pokok :  

Petunjuk  : 

Tugas Proyek  : 

No Kelompok Aspek Penilaian Skor (1-4) 
1    
2    
3     

dst    
Total Skor  

Rubrik  :  
Pedoman Penilaian : 
Kriteria Penilaian : 
 
9. Buatlah angket penilaian diri sendiri tentang materi besaran dan pengukuran! 

ANGKET PENILAIAN DIRI SENDIRI 
Petunjuk : 
Nama : ....................................................... 
Kelas : ....................................................... 

No Pernyataan Tanggapan 
SS S KS TS 

1      

2      

3      

4      

5      



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

42

 

42 
 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 
 
10. Buatlah lembar observasi penilaian portofolio materi objek pengamatan IPA! 

LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN PORTOFOLIO 
Satuan Pendidikan :  
Mata Pelajaran :  
Kelas / Semester :  
Petunjuk  :  
Tugas   : 

No Nama Siswa 
Aspek Penilaian 

Jumlah Nilai 
a b c d 

1        
2        
3        
4        
5        

 
 
 
Keterangan  : 
Kriteria Penskoran : 
Pedoman Penilaian       : 
Kriteria Penilaian  : 
 

11. Perhatikan data berikut! 

Nama Poin Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
B 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
C 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
D 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
E 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 
G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
H 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
J 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 
K 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
L 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 
M 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
N 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
O 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

Jlh 12 13 11 10 8 9 11 13 12 13 12 10 11 4 5 15 9 13 12 9 
 
Berdasarkan data di atas, tentukanlah: 

a. Skor standar masing-masing peserta tes 
b. Konversi nilai peserta tes bila jawaban benar = 1 dan salah = 0 
c. Nomor soal yang bermasalah berdasarkan jawaban peserta tes 
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12. Perhatikan lembar penilaian berikut! 
 

LEMBAR PENILAIAN 
Sekolah    :  

 Nama    :  
 NIP    :  
 Mata Pelajaran   :  

No Aspek 
Penilaian Deskriptor Skor 

1. Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
(IPK) 

 Kesesuaian IPK dengan  KD 
 Rumusan IPK memenuhi kriteria (Audience, 

Behavior, Condition, Degree)  
 Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan IPK 

 

2. Pengembangan 
materi dan 
bahan ajar 

 Materi pembelajaran benar secara teoretis 
 Materi pembelajaran dijabarkan dalam bahan 

ajar secara memadai dan kontekstual 

 

3. Metode 
Pembelajaran 

 Metode pembelajaran bervariasi 
 Metode yang dicantumkan benar-benar 

tercermin dalam langkah-langkah pembelajaran  
 Kesesuaian metode pembelajaran dengan 

karakteristik materi dan siswa. 

 

4. Langkah-
langkah 
Pembelajaran  

 Pendahuluan berisi pengaitan   kompetensi yang 
akan dibelajarkan dengan konteks kehidupan 
siswa atau kompetensi sebelumnya. 

 Kegiatan inti dituliskan secara rinci untuk 
menjabarkan tahapan pencapaian KD sesuai 
alokasi waktu 

 Kegiatan pembelajaran yang dirancang  
berfokus pada siswa 

 Kegiatan pembelajaran berorientasi kepada 
pendekatan saintifik (5 M) 

 Kegiatan pembelajaran memberi kesempatan 
siswa bersama dengan teman atau berinteraksi 
dengan lingkungan/masyarakat sekitar 

 Penutup pembelajaran berisi penyimpulan/ 
refleksi, penilaian dan tindak lanjut (tugas 
pengayaan/pemantapan) 

 Langkah-langkah pembelajaran dirumuskan 
secara sistematis dan menggambarkan kegiatan, 
pemanfaatan media dan materi yang akan 
dicapai. 

 

5. Sumber Belajar 
dan Media 

 Sumber belajar sesuai dan terkini relevan 
dengan pencapaian KD 

 Media belajar sesuai materi pembelajaran  

 

6. Penilaian   Alat penilaian mencakup seluruh indikator 
(sikap, keterampilan dan pengetahuan) 

 Alat penilaian sesuai indikator 
 Rubrik/pedoman penyekoran/kunci jawaban 
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No Aspek 
Penilaian Deskriptor Skor 

dicantumkan secara jelas dan tepat 

SKOR PEROLEHAN  
 

Berdasarkan lembar penilaian di atas, tentukanlah: 

a. Objek/sasaran evaluasi pembelajaran 

b. Pada tahapan manakah dalam prosedur evaluasi pembelajaran lembar penilaian 

tersebut digunakan? 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian proses dan hasil pembelajaran mengacu kepada prinsip-prinsip 

penilaian. Aspek penilaian hasil belajar meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. sedangkan aspek penilaian proses pembelajaran meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Proses penilaian proses dan hasil pembelajaran terdiri 

atas: perencanaan, penyusunan instrumen, pelaksanaan pengukuran, pengolahan 

hasil penilaian, penafsiran hasil penilaian pelaporan dan penggunaan hasil penilaian. 

Kesimpulan hasil penilaian dan evaluasi didapatkan melalui pengolahan dan 

penafsiran hasil penilaian. Hasil penilaian dan evaluasi digunakan untuk 

merencanakan program perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), 

pelayanan konseling serta memperbaiki proses pembelajaran. 

 

 

1. Penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknik, 

prosedur maupun hasilnya adalah prinsip penilaian yang…. 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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A. adil 

B. valid 

C. terbuka 

D. terpadu 

E. akuntabel 

 

2. Berikut ini beberapa aspek yang dapat digunakan dalam penilaian keterampilan. 

1. Menimbang bahan menggunakan neraca dengan tepat 

2. Menuangkan pelarut ke dalam tabung dengan baik 

3. Mengukur tinggi larutan di dalam tabung dengan tepat 

4. Mencampurkan zat terlarut dan pelarut dengan baik 

5. Mencatat data volume awal dan volume akhir larutan dengan tepat 

Pak Rizal akan membuat instrumen penilaian keterampilan siswa pada saat 

membuat larutan gula 10%. Aspek-aspek keterampilan yang dapat digunakan 

dalam instrumen yang dibuat oleh Pak Rizal adalah .... 

A. 1, 2, 4 

B. 1, 3, 5 

C. 1, 4, 5 

D. 2, 3, 4 

E. 2, 3, 5 

 

3. Prosedur evaluasi hasil belajar, dimulai dengan tahap persiapan, penyusunan 

instrumen, pelaksanaan pengukuran, pengolahan hasil penilaian, penafsiran hasil 

penilaian serta pelaporan dan penggunaan hasil evaluasi. Ketika seorang guru 

merumuskan tujuan dan sasaran dari evaluasi hasil belajar termasuk tahapan.... 

A. persiapan 

B. pengukuran 

C. penyusunan instrumen 

D. penafsiran hasil penilaian 

E. pengolahan hasil penilaian 

 

4. Berikut ini merupakan tahapan dalam penyusunan instrumen evaluasi 

pembelajaran: 

1. Membuat butir instrumen evaluasi pembelajaran 

2. Membuat kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran 
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3. Menyunting instrumen evaluasi pembelajaran 

4. Merumuskan tujuan evaluasi pembelajaran 

Urutan tahapan dalam penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran yang tepat 

adalah…. 

A. 4-1-2-3 

B. 4-2-1-3 

C. 4-2-3-1 

D. 4-3-1-2 

E. 4-3-2-1 

 

5. Perhatikan pernyataan berikut:  

1) Kisi-kisi harus dapat mewakili isi materi yang telah diajarkan secara tepat dan 

proporsional. 

2) Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. 

3) Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. 

4) Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis 

5) Setiap butir soal yang ditulis mengikuti urutan materi sesuai bab pada buku 

siswa  

Manakah pernyataan yang benar tentang syarat pembuatan kisi-kisi soal? 

A. 1,2 dan 3 

B. 1,2 dan 4 

C. 1,2 dan 5 

D. 1,3 dan 4 

E. 1,3 dan 5 

 

6. Berikut ini bentuk instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap sosial siswa adalah…. 

A. tes tertulis dan jurnal harian 

B. angket dan lembar observasi  

C. tes essay dan lembar observasi 

D. lembar uji simulasi dan angket 

E. angket dan lembar uji prosedur 

 

7. Berdasarkan strukturnya, soal pilihan ganda terdiri atas…. 
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A. pokok soal, pengecoh dan daya pembeda 

B. pokok soal, pilihan jawaban dan pengecoh  

C. pokok soal, dasar pertanyaan, dan pengecoh 

D. pokok soal, pilihan jawaban dan daya pembeda 

E. dasar pertanyaan, pokok soal, dan pilihan jawaban 

 

8. Berikut ini adalah data hasil ulangan IPA 10 siswa di kelas SMPN 10 Pekanbaru:  

65 84 83 69 75 

87 96 80 90 72 

Bila diketahui standar deviasi data tersebut adalah 9,80 maka kelompok yang 

berada pada kelompok sedang ke atas berjumlah….orang 

A. 5 

B. 6 

C. 7 

D. 8 

E. 9 

 

9. Perhatikan data nilai siswa pada tabel berikut ini! 
 

 

 

 

 

 

NO NAMA 
SISWA 

REKAP NILAI 
Rerata 
Nilai 

Harian 
UTS UAS Nilai 

Rapor 

1 Aditya  84 95 78 85 
2 Erza  84 90 80 85 
3 Afdal 83 85 76 82 
4 Akbar  87 95 70 85 
5 Aknes  88 88 74 84 
6 Alif 86 88 80 85 
7 Andika 82 85 80 82 
8 Aura  84 95 84 87 
9 Bakti  88 80 70 81 
10 David 85 85 64 80 
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3. Menyunting instrumen evaluasi pembelajaran 

4. Merumuskan tujuan evaluasi pembelajaran 

Urutan tahapan dalam penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran yang tepat 

adalah…. 

A. 4-1-2-3 

B. 4-2-1-3 

C. 4-2-3-1 

D. 4-3-1-2 

E. 4-3-2-1 

 

5. Perhatikan pernyataan berikut:  

1) Kisi-kisi harus dapat mewakili isi materi yang telah diajarkan secara tepat dan 

proporsional. 

2) Komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. 

3) Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. 

4) Penggunaan bentuk soal yang tepat dalam tes tertulis 

5) Setiap butir soal yang ditulis mengikuti urutan materi sesuai bab pada buku 

siswa  

Manakah pernyataan yang benar tentang syarat pembuatan kisi-kisi soal? 

A. 1,2 dan 3 

B. 1,2 dan 4 

C. 1,2 dan 5 

D. 1,3 dan 4 

E. 1,3 dan 5 

 

6. Berikut ini bentuk instrumen penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap sosial siswa adalah…. 

A. tes tertulis dan jurnal harian 

B. angket dan lembar observasi  

C. tes essay dan lembar observasi 

D. lembar uji simulasi dan angket 

E. angket dan lembar uji prosedur 

 

7. Berdasarkan strukturnya, soal pilihan ganda terdiri atas…. 
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Jika nilai siswa dikonversikan ke dalam predikat berdasarkan ketentuan berikut, 

maka siswa yang mendapat nilai A … orang 

Nilai  Prediket 
85,00 - 100 A 

80,00 - 84,99 A- 
75,00 -79,99 B+ 
70,00 - 74,99 B 
65,00 - 69,99 B- 
60,00 - 64,99 C+ 
55,00 - 59,99 C 
40,00 - 54,99 D 
00,00 - 39,99 E 

A. 5 
B. 6 
C. 7 
D. 8 
E. 9 
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Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x 100 
  Skor maksimum 

 

  

Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal tes formatif dalam buku . 

Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat kunci jawaban. Untuk soal tes 

formatif nilai masing-masing soal adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban Anda 

yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda terhadap materi pada buku  ini. 

 

Arti tingkat penguasaan : 90-100%   = baik sekali 

   80-89% = baik 

  70-79% = cukup 

    < 70% = kurang 

Silakan lanjutkan ke materi berikutnya jika kebenaran jawaban Anda melebihi 80%, 

namun jika kurang dari itu, sebaiknya pelajari ulang. Dianjurkan memperbanyak 

latihan dalam mengembangkan instrumen penilaian dan menerapkannya dalam 

pembelajaran.

REFLEKSI 
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Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

 

 

1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip--prinsip pembelajaran yang mendidik 

terkait dengan mata pelajaran  yang diampu 

2. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. 

 

 

1. Memberikan contoh teori belajar/prinsip-prinsip pembelajaran yang relevan dengan 

tujuan pembelajaran. 

2. Menentukan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang sesuai 

dengan topik atau tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kompetensi Dasar 

  Indikator Esensial 

  Kompetensi Inti 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

BAB 5 TEORI BELAJAR DAN PRINSIP 
PEMBELAJARAN 

BAB 5. TEORI BELAJAR DAN PRISIP
 PEMBELAJARAN
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PETA KONSEP 
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1. Teori belajar 
Teori belajar merupakan kerangka  konseptual yang menggambarkan bagaimana 

informasi diserap dan diproses selama belajar. Beberapa teori belajar yang sering dipakai 

dalam dunia pendidikan diantaranya: teori behavioristik, teori kognitivistik, teori 

humanistik, dan teori kontruktivistik. 

a. Teori Behavioristik 

Menurut teori behavioristik (aliran tingkah laku), belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar 

menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari 

lingkungan. Teori behavioristik mendefinisikan belajar tidak lebih dari memperoleh 

perilaku baru.  

b. Teori Kognitivistik 

Teori kognitivistik lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. 

Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui 

proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori kognitif melihat 

melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. 

c. Teori Belajar Humanistik 

Teori belajar humanistik mengemukakan bahwa belajar merupakan proses yang 

dimulai dan ditujukan untuk memanusiakan manusia. Dari teori-teori belajar yang ada, 

teori humanistik inilah yang paling abstrak, yang mendekati dunia filsafat dari pada dunia 

pendidikan.  

d. Teori Belajar Konstruktivistik 

Teori konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan 

oleh yang belajar itu sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak 

seorang pendidik kepada siswa. Menurut pandangan teori konstruktivistik pengetahuan 

yang dimiliki oleh setiap individu adalah hasil konstruksi secara aktif dari individu itu 

sendiri. 

2. Prinsip Pembelajaran 
Merupakan hubungan yang terjadi antara siswa dengan pendidik agar siswa 

mendapat motivasi belajar yang berguna bagi dirinya. Banyak teori dan prinsip belajar 

yang dikemukakan para ahli yang saling memiliki persamaan dan perbedaan. Dari berbagai 

RINGKASAN MATERI 
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prinsip yang dikemukakan, terdapat prinsip yang berlaku umum yang dapat digunakan 

dalam upaya menerapkan pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran 

diantaranya perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan. 

3. Pendekatan Pembelajaran 
Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses 

pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang 

masih sangat umum. Oleh karena itu strategi dan metode yang digunakan dapat bersumber 

dari pendekatan tertentu. Sejumlah pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran adalah pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan nilai, 

pendekatan pemecahan masalah, pendekatan penemuan (discovery), pendekatan inquiri, 

pendekatan keterampilan proses, pendekatan sejarah dan pendekatan kontekstual. 

4. Strategi Pembelajaran 
Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

mencakup rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran dipilih berdasarkan komponen-

komponen berikut, yaitu tujuan pembelajaran, guru, siswa, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan faktor administrasi dan finansial.  

5. Metode Pembelajaran 
Metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-

cara menyajikan bahan pada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Jadi 

metode merupakan alat untuk mengoperasikan apa yang telah direncanakan dalam strategi. 

Dengan demikian, metode merupakan salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. 

6. Teknik Pembelajaran 
Teknik adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu 

metode, yaitu cara yang harus dilakukan agar metode yang dilakukan berjalan efektif dan 

efisien. Contoh, dalam metode diskusi dapat digunakan teknik snow ball, siswa berdiskusi 

dalam kelompok kecil kemudian setelah mendapat kesamaan persepsi terhadap materi 

yang didiskusikan dalam kelompok kecil tersebut, diskusi dilakukan antar kelompok yang 
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lebih besar, sampai akhirnya diperoleh kesamaan persepsi dalam satu kelas. Diagram 

hubungan antara pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

 
Gambar 5.1 Diagram Hubungan Pendekatan, Strategi, Metode dan Teknik 

Pembelajaran 

(www.google.co.id/search?q=teknik+pembelajaran.htm) 

 

Bacalah sumber-sumber berikut untuk pemahaman lebih lanjut tentang teori 

dan prinsip pembelajaran! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi 
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Latihan 1. Kerjakan latihan berikut ini untuk menguasai tentang teori belajar dan 

prinsip pembelajaran. Isilah jawaban pada kolom yang telah disediakan 

1. Lengkapilah tabel perbandingan teori belajar berikut ini 

Aspek 

pembeda 
Behavioristik Humanistik Konstruktivistik Kognitivistik 

 

 

 

Pengertian 
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Aspek 

pembeda 
Behavioristik Humanistik 

Konstruktivisti

k 
Kognitivistik 

 

 

 

 

Kelemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Buatlah contoh kegiatan pembelajaran biologi berdasarkan prinsip keterlibatan 

langsung/berpengalaman. Pilihlah salah satu materi biologi yang relevan untuk 

menerapkan prinsip keterlibatan langsung/berpengalaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bu Eti merupakan seorang guru biologi yang profesional. Bu Eti selalu memotivasi 

siswa untuk giat belajar dan terus berlatih untuk memahami materi yang diberikan. 

Ketika Bu Eti melakukan ulangan harian, maka Bu Eti segera memeriksa ulangan dan 

mengembalikan kepada siswa. Hal ini selalu dilakukan Bu Eti setiap  mengadakan 

ujian, sehingga bagi siswa yang mendapat nilai ulangan yang  bagus, akan lebih 

termotivasi untuk belajar. Sedangkan bagi siswa yang memiliki nilai rendah, dapat 

introspeksi diri dan belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai yang baik pada ulangan 

selanjutnya. 

Berdasarkan deskripsi pembelajaran di atas, analisislah prinsip pembelajaran yang 

sedang digunakan Bu Eti! 
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Latihan 2. Kerjakan latihan berikut untuk menentukan pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran yang sesuai dengan topik atau tujuan pembelajaran. Isilah jawaban pada 

kolom yang telah disediakan! 

1. Mengapa dalam pembelajaran harus menggunakan kombinasi beberapa metode 

belajar? 

 

 

 

 

 

2. Bu Tiwi akan mengajarkan materi pembelahan sel, dengan tujuan pembelajaran agar 

siswa dapat memahami tahap-tahap pembelahan sel dan mampu membedakan proses 

yang terjadi pada masing-masing tahap pembelahan sel tersebut. Bantulah Bu Tiwi 

menentukan pendekatan, strategi, dan metode yang cocok, agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai, sertakan alasan yang mendukung mengenai pendekatan, strategi dan 

metode yang dipilih! 
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3. Bu Moni ingin menggunakan metode demonstrasi dan proyek pada suatu materi 

pembelajaran biologi. Analisislah karakteristik materi yang sesuai dengan metode 

yang akan diterapkan Bu Moni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Buatlah kegiatan pembelajaran pada topik Plantae, yang memiliki tujuan: 

Topik Tujuan 

Plantae 

Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tubuh, cara hidup, habitat, 

reproduksi tumbuhan lumut dan paku 

Siswa dapat mengemukakan peranan berbagai tumbuhan 

berdasarkan pengalaman dan kajian literatur 

 

Dengan menggunakan pendekatan, strategi dan metode yang sesuai, agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai! 
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Menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik dapat dijabarkan 

melalui teori pembelajaran, prinsip pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran. 

Beberapa teori belajar yang dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan 

diantaranya teori belajar behavioristik, konstruktivistik, kognitivistik dan humanistik. 

Sedangkan prinsip pembelajaran terdiri dari motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, 

pengulangan, tantangan, dan balikan. Upaya untuk mendorong siswa dalam memahami 

apa yang dipelajari dapat digunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik agar 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai. 

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses 

pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan yang mencakup 

rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Metode merupakan salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. 

Teknik adalah cara yang dilakukan guru dalam rangka mengimplementasikan suatu 

metode.  

 

  

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat pada pertanyaan yang diberikan di bawah ini! 

1. Bu Nur akan mengajarkan materi bioteknologi konvensional pada siswa kelas XII. 

Untuk memudahkan siswa dalam memahami konteks bioteknologi konvensional, Bu 

Nur membawa berbagai jenis produk hasil dari bioteknologi konvensional, 

diantaranya tempe, oncom, tapai dan kecap. Berdasarkan ilustrasi di atas, pendekatan 

pembelajaran yang sedang digunakan Bu Nur adalah pendekatan....  

A. produk   D.  lingkungan  

B. saintifik  E.  kontekstual  

C. langsung 

 

2. Berikut ini iklim pembelajaran yang sesuai dengan pandangan teori behavioristik 

adalah.... 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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A. Siswa dipandang sebagai individu yang memiliki tujuan serta dapat merespon 

situasi pembelajaran berdasarkan konsep awal yang dimiliki. 

B. Guru hendaknya melibatkan proses aktif dalam pembelajaran yang 

memungkinkan siswa mengkonstruksi pengetahuan. 

C. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan 

dirinya sendiri. 

D. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan melalui seleksi 

secara personal dan sosial. 

E. Tidak perlu interaksi sosial dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelas 

maupun kelompok.  

 

3. Sekolah yang memiliki kelas dengan jumlah siswa 30 orang, memiliki karakter 

heterogen jika dibandingkan dengan kelas dengan jumlah 20 orang. Agar proses 

belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, pertimbangan utama guru dalam 

menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan adalah karakter…. 

A. siswa  D. sekolah 

B. kelas   E.  pembelajaran   

C. guru   

 

4. Bu Ika seorang guru biologi yang mengajar dikelas X. Sehubungan dengan akan 

dilaksanakan kegiatan dies natalis sekolah, kepala sekolah mengumumkan ujian 

semester dipercepat 2 minggu dari waktu yang semestinya. Sedangkan materi biologi 

yang diajarkan Bu Ika masih tersisa 1 KD yang menuntut siswa untuk melakukan 

kegiatan praktikum. Agar kegiatan pembelajaran Bu Ika dapat dilaksanakan dengan 

baik, metode yang efektif digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai adalah 

metode.... 

A. diskusi  D. demonstrasi 

B. simulasi  E. tanya jawab 

C. eksperimen 

 

5. Guru memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik 

dalam belajar, memberikan nilai tinggi terhadap prestasi yang dicapai dan guru tidak 

menyalahkan siswa secara terbuka meskipun jawaban yang diberikan belum 

memuaskan. Prinsip pembelajaran yang sesuai dengan deskripsi di atas adalah.... 
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A. balikan  D. tantangan    

B. motivasi  E. pengulangan  

C. keaktifan 

 

6. Bu Dika akan mengajarkan materi sistem sirkulasi di kelas XI dengan jumlah siswa 

30 orang. Pada pertemuan ke 2, Bu Dika akan melakukan eksperimen untuk 

menentukan  golongan darah. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok kecil, masing-

masing kelompok diberi kesempatan melakukan eksperimen untuk mengetahui 

golongan darahnya. Prinsip pembelajaran yang sesuai dengan kasus Bu Dika di atas 

adalah.... 

A. motivasi   D. penguatan  

B. keaktifan  E. pengulangan  

C. tantangan   

 

7. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut! 

1. Siswa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

2. Siswa mengkomunikasikan informasi yang telah dikumpulkan 

3. Siswa mengolah informasi  

4. Siswa mengamati gambar-gambar yang disajikan guru 

5. Mengemukakan pertanyaan terhadap apa yang telah dilihat 

Urutan langkah yang benar dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah.... 

A. 4-3-1-5-2 

B. 4-3-5-1-2 

C. 4-5-1-2-3 

D. 4-5-1-3-2 

E. 4-5-3-1-2 

 

8. Berikut ini merupakan karakteristik teori kognitivistik adalah.... 

A. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang 

berkesinambungan dengan lingkungan. 

B. Ilmu pengetahuan merupakan hasil proses transfer ilmu dari guru pada siswa. 

C. Ilmu pengetahuan merupakan proses belajar yang harus terlebih dahulu 

bermuara pada manusia. 
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D. Kecerdasan seorang siswa lebih penting dari pada interaksinya dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan. 

E. Ilmu pengetahuan diperoleh dengan memahami proses pembentukan 

pengetahuan oleh yang belajar itu sendiri. 

 

9. Pak Iki sedang mengajarkan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Pada topik penanganan limbah, Pak Iki menampilkan gambar sungai yang penuh 

dengan sampah, gambar ikan-ikan yang mati dan permukaan air sungai yang 

dipenuhi alga. Pak Iki menugaskan siswa untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

terjadi pada sungai tersebut. Kemudian Pak Iki memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengemukakan pendapat secara aktif maupun memberikan feedback terhadap 

pendapat teman-temannya. 

Berdasarkan deskripsi di atas, strategi yang sedang digunakan Pak Iki adalah strategi 

pembelajaran.... 

A. inkuiri 

B. kooperatif 

C. kontekstual 

D. berbasis masalah 

E. peningkatan kemampuan berpikir 

 

10. Metode yang paling tepat digunakan untuk membangun interaksi antara siswa 

dengan siswa maupun siswa dengan guru adalah.... 

A. tanya jawab 

B. demonstrasi  

C. simulasi  

D. ceramah  

E. diskusi 
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Setelah melaksanakan tes formatif di atas, mari kita sesuaikan jawaban Anda 

dengan kunci tes formatif yang ada pada bagian akhir bab. Hitunglah jumlah jawaban yang 

benar. Gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi 

teori belajar dan prinsip pembelajaran. 

 

 

 

Makna tingkat penguasaan: 90-100%  : Sangat Baik 

   80-89%  : Baik 

  70-79%  : Cukup 

     <70%  : Kurang  

 

Selamat!, apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan kegiatan belajar selanjutnya. Jika masih di bawah 80%, Anda harus 

mengulangi materi teori belajar dan prinsip pembelajaran, terutama bagian yang belum 

dikuasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x 100 
  Skor maksimum 
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Kompetensi Inti  

Memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. 

 

Kompetensi Dasar 

Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong siswa mencapai 

prestasi secara optimal. 

 

Indikator Esensial 

Menentukan model, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran untuk mendorong 

siswa mencapai prestasi secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

BAB 6 PENGEMBANGAN POTENSI  
SISWA 
 

BAB 6. PENGEMBANGAN POTENSI
 SISWA
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PETA KONSEP 
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Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat 

dikembangkan. Potensi siswa merupakan kemampuan yang dimiliki setiap pribadi/individu 

siswa yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, sehingga dapat menjadi 

kemampuan yang aktual dan berprestasi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengembangkan potensi 

siswa adalah dengan menggunakan pembelajaran aktif dengan menerapkan model, 

pendekatan, metode dan teknik pembelajaran.  

 
Gambar 6.1 Beberapa potensi siswa yang dapat dikembangkan 

 

Pengembangan potensi kognitif terletak pada upaya peningkatan aspek 

pengamatan, mengingat, berpikir, menciptakan serta kreativitas siswa. Proses kognitif 

(cognitive processes) meliputi perubahan pada pemikiran, intelegensi dan bahasa individu. 

Pengembangan potensi fisik menyangkut dengan pertumbuhan siswa. Pertumbuhan 

fisik yang baik akan meningkatkan potensinya. Peningkatan potensi perkembangan 

psikomotorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kesuksesan 

pengajaran. Dengan peningkatan kemampuan motorik, siswa akan mampu menerima 

pengajaran sesuai dengan batasan jenjang pendidikanya. 

RINGKASAN MATERI 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

67

 
 

 
67 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

Peningkatan potensi moral dan emosional harus dilakukan sejak dini, melalui 

pengendalian diri dan disiplin diri. Peningkatan potensi sosial dilakukan dengan belajar 

sosial. Peningkatan potensi bahasa dilakukan  melalui komunikasi aktif dengan lingkungan 

sekitar. 

Salah satu cara mengembangkan potensi siswa adalah dengan pembelajaran aktif 

(active learning). Siswa diarahkan untuk menemukan sendiri, memecahkan persoalan 

sendiri dan mengembangkan makna materi pelajaran dengan realitas kehidupannya. 

Dengan demikian, siswa terus mengasah kecerdasan logika saat merumuskan ide-ide atau 

pendapat, kecerdasan bahasa saat menyampaikan secara lisan ide atau pendapat tersebut, 

kecerdasan keuletan saat harus beradu argumen dengan teman, kecerdasan intrapersonal 

saat harus bersikap toleran kepada yang lain, dan seterusnya. 

 Untuk dapat mengoptimalkan potensi siswa dalam pembelajaran, maka guru bisa 

menggunakan banyak cara yang dapat digunakan. Diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Contextual Teaching Learning (CTL) 

Contextual Teaching Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, yang 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat 

diperoleh dari usaha siswa mengonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru 

ketika ia belajar.  

2. Pembelajaran Berbasis Masalah  

Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 

ilmiah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan kesadaran adanya masalah 

yang harus dipecahkan. Guru bertugas membimbing dan memfasilitasi siswa pada 

kesadaran adanya kesenjangan atau gap yang dirasakan oleh manusia atau lingkungan 

sosial. Kemampuan yang harus dicapai oleh siswa, adalah siswa dapat menentukan atau 

menangkap kesenjangan yang terjadi dari berbagai fenomena yang ada. 

3. Quantum Learning  

Strategi pembelajaran yang diterapkan quantum learning menekankan partisipasi 

aktif siswa untuk menentukan makna dan menciptakan kaitan materi dengan kehidupan 

sehari-hari. 
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4. Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif menjadi salah satu alternatif belajar aktif siswa 

untuk mengembangkan potensi. Belajar kooperatif adalah suatu keberhasilan strategi 

pengajaran di dalam kelompok kecil, dimana setiap siswa dengan kemampuan yang 

berbeda-beda, menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk 

memperbaiki pemahaman mereka terhadap subjek. Masing-masing anggota 

kelompok bertanggung jawab tidak hanya untuk belajar apa yang diajarkan, tetapi 

juga membantu teman kelompok belajar, sehingga membuat suasana yang penuh 

prestasi. 

 Melalui pembelajaran aktif diharapkan proses pembelajaran bisa menjadi 

sesuatu yang bermakna dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa 

sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. 

 

Bacalah sumber-sumber berikut untuk pemahaman lebih lanjut tentang 

tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran! 
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Latihan 1: Kerjakan latihan berikut ini untuk memahami model, pendekatam, metode, 

dan teknik pembelajaran supaya mendorong siswa mencapai prestasi secara optimal. 

Isilah pada kolom yang telah disediakan! 

1. Buatlah kegiatan pembelajaran berdasarkan sintak (langkah) model pembelajaran 

Project Based Learning (PjBL), pada materi peranan jamur dalam produksi makanan!. 

 

Sintak Kegiatan Pembelajaran 

 

Penentuan Pertanyaan Mendasar 

 

 

 

 

Menyusun Perencanaan Proyek 

 

 

 

Menyusun Jadwal 

 

 

 

Monitoring 

 

 

 

Menguji Hasil 

 

 

 

 

Evaluasi Pengalaman 

 

 

 

2. Hubungkanlah dengan menggunakan tanda panah (    ) antara model dan karakteristik 

berikut dengan benar!. 

LATIHAN 
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Model pembelajaran Karakteristik 

Project Based Learning Menyajikan masalah kontekstual sehingga 
merangsang siswa untuk belajar  

Brain Storming 
Penemuan konsep atau prinsip yang 
sebelumnya tidak diketahui berdasarkan 
permasalahan yang nyata/bukan hasil rekayasa  

Problem Based Learning 
Pembelajaran dengan kelompok-kelompok 
kecil yang menekankan pada prinsip kerja sama 
antar siswa 

Kooperatif 
Pembelajaran yang mengharapkan banyak 
gagasan dari seluruh siswa dalam kelompok 
diskusi yang mencoba mengatasi permasalahan 

Inquiry Learning Menggunakan proyek/kegiatan sebagai inti 
pembelajaran  

 

3. Jelaskan manfaat yang akan diperoleh guru jika dalam mengajar menggunakan 

berbagai pendekatan model, metode, dan teknik pembelajaran untuk meningkatkan 

potensi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Agar siswa dapat dengan jelas memahami materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan dengan topik perbedaan anatomi tumbuhan dikotil dan monokotil, maka 

model pembelajaran dan metode apakah yang tepat digunakan oleh guru? Mengapa? 

Jelaskan! 
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5. Perhatikan tahapan pendekatan saintifik di bawah ini, kemudian buatlah kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan topik sistem gerak yang memiliki beberapa tujuan 

pembelajaran, diantaranya: siswa dapat menjelaskan fungsi rangka pada manusia dan 

siswa mampu menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh manusia. 

 

Tahapan Pendekatan Saintifik Kegiatan Pembelajaran 

 

Mengamati 

 

 

Menanya 

 

 

Mengumpulkan Data 

 

 

Menalar 

 

 

Mengomunikasikan 
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Pengembangan potensi siswa dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan, 

metode, teknik, dan model yang bervariasi dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pengembangan potensi kognitif terletak pada upaya peningkatan aspek 

pengamatan, mengingat, berpikir, menciptakan serta kreativitas seseorang. Pengembangan 

potensi fisik menyangkut dengan pertumbuhan seorang anak. Anak harus memiliki 

pertumbuhan fisik yang baik pula dalam meningkatkan potensinya. 

Peningkatan potensi psikomotorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam kesuksesan pengajaran. Dengan peningkatan kemampuan motorik, anak akan 

mampu menerima pengajaran sesuai dengan batasan jenjang pendidikanya. Peningkatan 

potensi moral dan emosional harus dilakukan sejak dini, melalui pengendalian diri dan 

disiplin diri. Peningkatan potensi sosial dilakukan dengan belajar sosial. Peningkatan 

potensi bahasa dilakukan  melalui komunikasi aktif dengan lingkungan sekitar. 

Meningkatkan potensi siswa dilakukan pembelajaran aktif dengan menggunakan 

beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual, 

pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kuantum, dan pembelajaran kooperatif. 

 

 

 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat pada pertanyaan yang diberikan di bawah ini! 

1. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat digunakan dalam mempelajari materi 

jamur dengan tujuan pembelajaran “mengidentifikasi berbagai karakteristik jamur 

yang ada di lingkungan”, adalah Pendekatan ….  

A. indukif   D.  kontekstual 

B. saintifik  E.  konstruktivistik 

C. lingkungan 

 

2. Perhatikan beberapa langkah pembelajaran untuk meningkatkan potensi siswa  

berikut!  

1) Stimulasi 

2) Identifikasi masalah 

TES FORMATIF 

RANGKUMAN 
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3) Pengumpulan data 

4) Pengolahan data 

5) Pembuktian 

6) Menarik kesimpulan 

Langkah pembelajaran di atas merupakan sintaks dari model pembelajaran.... 

A. inquiry learning 

B. discovery learning  

C. kooperatif learning 

D. project based learning 

E. problem based learning 

 

3. Rangkaian kegiatan pembelajaran yang fokus pada kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen, untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi di atas merupakan karakteristik dari model 

pembelajaran.... 

A. pembelajaran langsung  D. kontekstual 

B. problem posing   E. kooperatif 

C. berbasis siklus 

 

4. Metode pembelajaran yang tepat digunakan pada materi yang menuntut siswa untuk 

menemukan sendiri konsep biologi, dan membuktikan sendiri fakta dilapangan 

berdasarkan teori yang telah dipelajari adalah....  

A. diskusi-demonstrasi-proyek 

B. diskusi-simulasi-demonstrasi 

C. penugasan-latihan-eksperimen 

D. tanya jawab-simulasi-demonstrasi 

E. ceramah-karya wisata-eksperimen 

 

5. Salah satu potensi siswa yang dapat dikembangkan adalah kemampuan intelektual, 

berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi potensi intelektual 

siswa, yaitu penilaian.... 

A. guru 

B. akademik 

C. orang tua 
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D. diri sendiri 

E. teman sebaya 

 

6. Bu Risa akan mengajarkan materi sistem peredaran darah pada siswa. Adapun tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai adalah “siswa dapat membedakan sistem peredaran 

darah kecil maupun sistem peredaran darah besar pada manusia”. Untuk 

meningkatkan potensi siswa, Bu Risa akan menggunakan metode yang menarik minat 

siswa untuk belajar, dengan cara mempersiapkan rute-rute sistem peredaran darah di 

kelas. Bu Risa memberikan tugas kepada masing-masing siswa berperan sebagai 

organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah, kemudian siswa bertugas sesuai 

dengan organ yang diterima dan melewati setiap rute yang telah dibuat Bu Risa. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, metode yang sedang dipraktikkan Bu Risa adalah.... 

A. latihan 

B. simulasi 

C. ekperimen 

D. sosiodrama 

E. demonstrasi 

 

7. Bu Yola akan memberikan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup di 

kelas X SMA. Pada topik pencemaran udara, Bu Yola membawa siswa ke luar kelas 

dan membagi siswa menjadi 2 kelompok. Bu Yola memberikan tugas kepada 

kelompok 1 untuk berdiri di tengah lapangan dan kelompok 2 berdiri di bawah 

pepohonan yang rindang. Selang beberapa menit, Bu Yola memberikan aba-aba pada 

masing-masing kelompok untuk saling bertukar tempat. Setelah kembali ke dalam 

kelas, Bu Yola mengajak siswa mendiskusikan apa yang dirasakan ketika berada di 

lapangan dan di bawah pohon rindang. Berdasarkan deskripsi di atas, tahapan 

pendekatan ilmiah yang sedang dilakukan Bu Yola dan siswa adalah.... 

A. mencoba 

B. menanya 

C. mengolah 

D. mengamati 

E. mengomunikasikan 

 

8. Berikut adalah sintaks salah satu model pembelajaran! 
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1) Membimbing penyelidikan individu atau kelompok 

2) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

3) Orientasi siswa pada masalah 

4) Menganalisis dan mengevaluasi hasil karya 

5) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

Urutan yang benar sintaks model pembelajaran di atas adalah.... 

A. 3-5-1-2-4  D.   3-5-2-4-1 

B. 3-5-1-4-2  E.   3-5-4-1-2 

C. 3-5-2-1-4 

 

9. Cara penyajian pelajaran dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama. Metode pembelajaran yang dimaksud pada pernyataan di atas 

adalah.... 

A. diskusi    

B. simulasi 

C. ceramah   

D. eksperimen  

E. tanya jawab 

 

10. Untuk mendorong siswa menjadi lebih aktif dan terbuka dalam memberikan jawaban 

secara sukarela, guru dapat menerapkan model pembelajaran.... 

A. Role playing   D. Concept mapping 

B. Brain storming  E. Problem based learning 

C. Inquiry learning  
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D. diri sendiri 

E. teman sebaya 

 

6. Bu Risa akan mengajarkan materi sistem peredaran darah pada siswa. Adapun tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai adalah “siswa dapat membedakan sistem peredaran 

darah kecil maupun sistem peredaran darah besar pada manusia”. Untuk 

meningkatkan potensi siswa, Bu Risa akan menggunakan metode yang menarik minat 

siswa untuk belajar, dengan cara mempersiapkan rute-rute sistem peredaran darah di 

kelas. Bu Risa memberikan tugas kepada masing-masing siswa berperan sebagai 

organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah, kemudian siswa bertugas sesuai 

dengan organ yang diterima dan melewati setiap rute yang telah dibuat Bu Risa. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, metode yang sedang dipraktikkan Bu Risa adalah.... 

A. latihan 

B. simulasi 

C. ekperimen 

D. sosiodrama 

E. demonstrasi 

 

7. Bu Yola akan memberikan materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup di 

kelas X SMA. Pada topik pencemaran udara, Bu Yola membawa siswa ke luar kelas 

dan membagi siswa menjadi 2 kelompok. Bu Yola memberikan tugas kepada 

kelompok 1 untuk berdiri di tengah lapangan dan kelompok 2 berdiri di bawah 

pepohonan yang rindang. Selang beberapa menit, Bu Yola memberikan aba-aba pada 

masing-masing kelompok untuk saling bertukar tempat. Setelah kembali ke dalam 

kelas, Bu Yola mengajak siswa mendiskusikan apa yang dirasakan ketika berada di 

lapangan dan di bawah pohon rindang. Berdasarkan deskripsi di atas, tahapan 

pendekatan ilmiah yang sedang dilakukan Bu Yola dan siswa adalah.... 

A. mencoba 

B. menanya 

C. mengolah 

D. mengamati 

E. mengomunikasikan 

 

8. Berikut adalah sintaks salah satu model pembelajaran! 
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Setelah melaksanakan tes formatif di atas, mari kita sesuaikan jawaban Anda 

dengan kunci tes formatif yang ada pada bagian akhir bab. Hitunglah jumlah jawaban yang 

benar. Gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi 

pengembangan potensi siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

 

Makna tingkat penguasaan: 90-100%   : Sangat Baik 

 80-89%   : Baik 

 70-79%   : Cukup 

   <70%   : Kurang  

 

Selamat untuk Anda yang memperoleh tingkat penguasaan 80% atau lebih, jika 

masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi tindakan reflektif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama bagian yang belum dikuasai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 

Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x 100 
  Skor maksimum 
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Kompetensi Inti  

Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

Kompetensi Dasar 

1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang diampu. 

3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam mata pelajaran yang diampu. 

 

Indikator Esensial 

1. Menetapkan permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan hasil evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

2. Merencanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

biologi. 

3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

BAB 7 TINDAKAN REFLEKTIF DALAM 
PEMBELAJARAN 
 

BAB 7. TINDAKAN REFLEKTIF 
 DALAM PEMBELAJARAN
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PETA KONSEP 
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  Tercapainya pembelajaran yang diharapkan guru tidak terlepas dari usaha-usaha 

perbaikan yang dilakukan. Beberapa usaha perbaikan yang dilakukan guru dalam 

peningkatan proses pembelajaran yakni dengan melakukan refleksi terhadap proses dan 

hasil belajar serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan  penelitian tindakan kelas 

(PTK). Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mencari permasalahan yang sedang 

terjadi adalah dengan melakukan refleksi. 

1. Refleksi 

Refleksi merupakan suatu proses peninjauan kembali, pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan guru. Refleksi dilakukan terhadap proses dan hasil belajar untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pembelajaran dan membantu guru 

dalam menentukan upaya-upaya yang akan diterapkan dalam melakukan perbaikan 

terhadap pembelajaran selanjutnya.  

2. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

a. Perencanaan PTK 

Hasil refleksi yang diperoleh dimanfaatkan untuk merencanakan tindakan PTK. 

Beberapa prosedur yang harus dilalui dalam perencanaan PTK di antaranya: 

1) Identifikasi masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah, siswa sebaiknya menuliskan semua 

permasalahan yang dirasakan. Permasalahan dapat berasal dari guru, siswa, 

metode, media, dan bahkan situasi pembelajaran.  

2) Merumuskan masalah 

Masalah PTK merupakan kesenjangan dalam kegiatan belajar. Untuk 

merumuskan masalah yang terjadi dapat dituliskan dengan jelas, singkat, dan 

operasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan 

masalah adalah: 

a) Masalah dirumuskan secara jelas, tidak memiliki makna ganda. 

b) Menunjukkan jenis tindakan yang akan dilakukan dan hubungannya dengan 

variabel lain. 

c) Rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, yaitu dengan 

rumusan masalah dapat dikumpulkan data untuk menjawab pertanyaan 

tersebut (operasional). 

3) Menentukan tindakan 

RINGKASAN MATERI 
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Dalam mencari alternatif tindakan sebagai upaya pemecahan masalah, pilih 

alternatif tindakan yang benar-benar dapat memecahkan masalah, memiliki 

landasan teori yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah 

diidentifikasi.  

 

3. Pelaksanaan tindakan 

Dalam pelaksanaan PTK ada beberapa hal yang harus diperhatikan.  

a. PTK dilakukan minimal sebanyak dua siklus 

b. Dilakukan minimal dua kali pertemuan untuk setiap siklus 

c. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi. 

1) Menyiapkan pelaksanaan 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum merealisasikan rencana PTK 

adalah seperti berikut, membuat skenario tindakan yang akan dilaksanakan, 

mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung serta mempersiapkan cara 

pengambilan data. 

2) Melaksanakan tindakan  

Pada saat pelaksanaan hendaknya guru memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Metode yang digunakan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran 

b) Tidak menyita waktu 

c) Masalah yang ditangani sesuai dengan kemampuan guru 

d) Didukung oleh berbagai pihak di sekolah  

3) Observasi  

Observasi merupakan pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan dan 

tidak mengajukan pertanyaan. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Untuk memperoleh data 

yang diharapkan, peneliti dapat menggunakan alat perekam untuk merekam 

sejumlah tingkah laku dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan yang diamati, observasi 

dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi non partisipan. 

Berdasarkan data yang akan diperoleh observasi dibedakan menjadi observasi 

berstruktur dan observasi tak berstruktur. 
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4. Refleksi  

Refleksi dilakukan dalam upaya memberikan rekomendasi untuk perencanaan 

PTK lebih lanjut, dengan mengoptimalkan faktor pendukung dan meminimalkan 

faktor penghambat agar tercapai peningkatan kualitas yang maksimal. 

 

Bacalah sumber-sumber berikut untuk pemahaman lebih lanjut tentang 

tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
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Latihan 1: Pelajari kasus berikut untuk membantu Anda, dalam memahami indikator 

menetapkan permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan hasil evaluasi proses 

dan hasil belajar, isilah jawaban Anda dikolom yang telah disediakan! 

1. Pak Anton adalah guru biologi kelas XI SMA yang sedang mengajarkan materi sistem 

ekskresi. Selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Anton merasakan ada 

permasalahan di kelas. Siswa banyak yang mengantuk dan tidak memperhatikan 

penjelasan Pak Anton. Ketika Pak Anton bertanya apakah siswa sudah mengerti, 

hanya beberapa siswa yang menjawab. Ketika dilakukan ulangan harian, banyak siswa 

yang mendapatkan nilai ulangan harian tidak mencapai KKM. Pak Anton berpikir apa 

yang seharusnya ia lakukan. 

Bantulah pak Anton menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi, dengan cara 

melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilaksanakan: 

a. Apa permasalahan yang sedang terjadi di kelas Pak Anton? 

b. Apa yang akan terjadi jika permasalahan tersebut tetap dibiarkan? 

c. Apa yang dapat Pak Anton lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil observasi yang dilakukan Bu Oliv terhadap siswa ketika mempelajari materi 

Kingdom Monera diperoleh hasil: 

1) Hanya 2 orang siswa yang mendapat kesempatan menjawab pertanyaan guru dan 

hanya satu yang benar pada pertemuan pertama. Sedangkan pada pertemuan 

selanjutnya mengalami peningkatan, tetapi masih sangat sedikit. 

2) Ketika melakukan eksperimen, siswa tidak tertib sehingga menimbulkan keributan.   

3) Charta eubacteria yang dibawa Bu Oliv tidak sempat digunakan. 

LATIHAN  
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4) Partisipasi siswa dalam pembelajaran juga tidak memuaskan, hanya 30% siswa 

yang selalu aktif bertanya, terampil melaksanakan percobaan dan berdiskusi. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, bantulah Bu Oliv melakukan refleksi terhadap 

proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 2: Kerjakanlah latihan berikut untuk membantu Anda memahami lebih lanjut 

mengenai perencanaan PTK! 

3. Bu Yuli mengeluh terhadap rendahnya aktivitas belajar dan hasil belajar biologi. Bu 

Yuli merasa sudah berusaha maksimal, tetapi kualitas proses dan hasil belajar masih 

rendah. Kegiatan pembelajaran membosankan, siswa pasif, kurang antusias dan 

lamban ketika mengerjakan tugas. Hasil belajar siswa kurang menggembirakan, hanya 

50% dari keseluruhan siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditetapkan.  

Bantulah Bu Yuli mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan upaya perbaikan 

untuk mengatasi masalah tersebut.  

 

 

 

 

 

 

4. Hasil observasi di MAN Unggulan ditemukan bahwa kegiatan pembelajaran di kelas 

X yaitu X MIA 1, X MIA 2 dan X MIA 3 sudah terpusat pada siswa, namun 

keterampilan proses sains siswa dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan 
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dengan ilmu biologi masih rendah, khususnya di kelas X MIA 3. Hal ini menandakan 

bahwa pembelajaran di kelas belum menekankan pada proses, sehingga siswa tidak 

mampu memahami konsep biologi dari proses pembelajaran. Selain itu, terdapat 11 

orang siswa yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan 

yaitu 80. Hal ini karena guru tidak menekankan pada proses pembelajaran, tidak 

menerapkan strategi pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran sehingga 

siswa tidak menguasai konsep yang dipelajari dan kekurangan tersebut dibuktikan 

dengan rata-rata nilai ulangan harian siswa kelas X MIA 3 yang tidak mencapai KKM.  

A. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, buatlah rumusan masalah PTK jika 

seorang guru akan memperbaiki pembelajaran melalui PTK. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Buatlah 2 alternatif tindakan perbaikan pembelajaran yang mungkin dilakukan 

untuk menjawab masalah PTK yang telah dirumuskan di atas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Dika ingin melaksanakan PTK untuk siswa SMA N Terdepan kelas X MIA 6 TA 

2018/2019. PTK dimaksudkan untuk meningkatkan semangat bersaing mencari berbagai 

jenis tanaman di kebun sekolah yang termasuk kedalam jenis Pteridophyta. Kegiatan 

tersebut juga untuk meningkatkan prestasi belajar biologi tentang jenis-jenis Pteridophyta 

pada materi Plantae. Bagaimanakah judul penelitian PTK yang tepat? 
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Perhatikan narasi yang disajikan berikut! 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelas XI SMAN 1 Kemakmuran yakni 

pada 4 kelas, antara lain kelas XI IPA Cendekia, XI IPA 1, XI IPA 2 dan XI IPA 3, 

diketahui bahwa dari keempat kelas tersebut proses pembelajaran biologi di kelas XI IPA 3 

masih kurang maksimal dibandingkan tiga kelas lainnya. Hal ini dilihat dari keaktifan, 

keseriusan, pemahaman dan hasil belajar siswanya yang masih cukup rendah. Beberapa 

kendala yang dihadapi guru di antaranya: 

Siswa cepat bosan dan jenuh saat penyampaian materi biologi berupa teori dan konsep di 

kelas. 

Anggapan siswa bahwa biologi merupakan hapalan teori. 

Minat siswa untuk belajar biologi masih rendah. 

Aktivitas dan Interaksi siswa dalam proses pembelajaran rendah. 

Rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berdampak pada rendahnya 

pemahaman  siswa terhadap materi atau konsep biologi yang dipelajari. Rendahnya 

pemahaman konsep siswa kelas XI IPA 3 dilihat dari nilai ulangan harian siswa pada 

materi sebelumnya (sistem sirkulasi) yakni hanya 15 siswa yang dinyatakan tuntas sesuai 

dengan nilai KKM biologi kelas XI dengan rata-rata sebesar 73,22 dengan kategori cukup. 

Berdasarkan situasi di atas, lakukanlah perencanaan penelitian tindakan kelas, untuk 

memperbaiki keadaan tersebut ! 

 

Identifikasi masalah 
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 Alternatif pemecahan masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Judul PTK 

 

 

 

 

 

Rumusan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 3: Untuk membantu Anda  memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan PTK, 

kerjakanlah latihan berikut! 

Berdasarkan soal nomor 6 di atas, buatlah tahap-tahap pelaksanaan PTK hingga 

permasalahan yang terjadi di kelas dapat terselesaikan. Untuk membimbing dalam tahap 

pelaksanaan tersebut, cermati pertanyaan berikut! 

Buatlah kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan guru pada tahap-tahap pelaksanaan 

PTK berdasarkan kasus di atas! 

Buatlah hal-hal yang harus diobservasi guru selama proses PTK berlangsung! 
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Tentukan refleksi yang sesuai berdasarkan proses pelaksanaan yang telah dilakukan, 

berdasarkan permasalahan yang diberikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelaskan masing-masing butir pertanyaan berikut, sesuai dengan proses penelitian tindakan 

kelas. 

Mengapa pusat perhatian guru yang sedang melaksanakan penelitian tindakan kelas adalah 

siswa yang sedang belajar? 

Mengapa penelitian tindakan kelas tidak boleh hanya memperhatikan hasil saja, tetapi 

proseslah yang sangat penting untuk diperhatikan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tindakan reflektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan 

melalui: 

1. Refleksi merupakan suatu proses peninjauan kembali, pelaksanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan pendidik. Refleksi dapat dilakukan terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

RANGKUMAN 
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2. Hasil refleksi yang telah dilakukan digunakan untuk perencanaan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Perencanaan PTK dilakukan dengan cara: 

 Mengidentifikasi masalah  

 Merumuskan masalah  

 Menentukan tindakan yang sesuai  

3. Pelaksanaan PTK diawali dengan mempersiapkan pelaksanaan, pelaksanaan tindakan 

yang telah direncanakan, observasi dan refleksi. 

 

 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat pada pertanyaan yang diberikan di bawah ini! 

1. Berdasarkan hasil refleksi proses pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ica, diketahui 

bahwa siswa memiliki rasa ingin tahu yang rendah dan tidak termotivasi dalam proses 

pembelajaran tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Bu Ica menyadari hal ini terjadi 

karena siswa sulit memahami konsep abstrak akibat tidak terdapat inovasi tertentu 

dalam pembelajaran yang dilakukan. Agar hal ini tidak terjadi lagi, hal yang 

seharusnya dilakukan Bu Ica adalah.... 

A. Mendesain suatu pembelajaran yang dapat mengonkretkan konsep abstrak seperti 

melakukan model pembelajaran berbasis masalah pada materi Archaebacteria dan 

Eubacteria. 

B. Mendesain suatu pembelajaran yang dapat mengonkretkan konsep abstrak seperti 

melakukan percobaan langsung melihat bakteri pada kentang busuk. 

C. Mendesain suatu pembelajaran yang dapat mengonkretkan konsep abstrak seperti 

melakukan fieldtrip ke gunung merapi untuk melihat Archaebacteria. 

D. Mendesain suatu pembelajaran yang dapat mengonkretkan konsep abstrak seperti 

menampilkan video saat kegiatan inti. 

E. Mendesain suatu pembelajaran yang dapat mengonkretkan konsep abstrak seperti 

menampilkan gambar bakteri. 

 

2. Perhatikan beberapa pertanyaan refleksi berikut. 

1. Apakah kegiatan yang saya lakukan sesuai dengan indikator yang saya tentukan? 

2. Apakah kelemahan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran? 

3. Berapa waktu yang saya habiskan selama mengajar? 

4. Apa manfaat materi yang saya berikan untuk siswa? 

TES FORMATIF 
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5. Bagaimana reaksi anak terhadap  metode yang saya terapkan? 

Bentuk refleksi yang paling tepat diajukan seorang guru adalah....  

A. 1, 2 dan 3  D. 2, 3 dan 5 

B. 1, 2 dan 5  E. 3, 4 dan 5 

C. 2, 3 dan 4 

 

3. Ibu Ida seorang guru biologi SMA sedang berdiskusi dengan teman sejawatnya 

tentang kesulitan menyampaikan materi biologi yang mengandung banyak istilah 

asing kepada siswa. Bu Ida merasa siswa sukar menghapal istilah asing tersebut. Ia 

meminta pendapat teman-temannya, bagaimana cara mengajar materi tersebut agar 

mudah dipahami oleh siswa. Dilihat dari langkah-langkah PTK, Ibu Ida sedang berada 

dalam tahap.... 

A. merencanakan perbaikan  D. menyusun hipotesis masalah 

B. merumuskan masalah   E. menganalisis masalah  

C. mengidentifikasi masalah 

 

4. Hasil analisis masalah di kelas X MIA 7 pada mata pelajaran biologi  menunjukkan: 

1. Siswa tidak menyimak pelajaran 

2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah 

3. Rendahnya rasa ingin tahu siswa yang ditunjukkan dengan kurangnya minat siswa 

untuk bertanya.  

Rumusan permasalahan yang tepat dari pernyataan di atas adalah.... 

A. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? 

B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? 

C. Bagaimanakah pengaruh metode ceramah terhadap hasil belajar siswa? 

D. Bagaimanakah peningkatan minat belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran kontekstual di kelas X MIA 7? 

E. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? 

 

5. Selama proses pembelajaran terkadang muncul permasalahan yang beragam, sehingga 

guru harus menentukan permasalahan apa yang akan diberikan tindakan perbaikan. 

Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah adalah.... 

A. Ada tidaknya mitra kolaborasi 

B. Dukungan dari berbagai pihak sekolah 
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C. Kompleks tidaknya masalah yang dihadapi 

D. Tingkat keseriusan guru dalam memilih masalah 

E. Kemampuan guru untuk menangani permasalahan yang dipilih 

  

6. Bentuk hipotesis tindakan dalam kegiatan PTK adalah.... 

A. Kajian teori yang relevan dengan masalah penelitian 

B. Alternatif tindakan perbaikan yang akan diujicobakan 

C. Mencari berbagai masalah yang menyebabkan kesulitan belajar siswa 

D. Tindakan perbaikan yang dirancang pada saat menyusun rencana perbaikan  

E. Dugaan-dugaan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang rasional dan perlu 

dibuktikan 

 

7. Sewaktu melakukan observasi di kelas Bu Eti, Bu Dewi berusaha bersikap sabar dan 

baik kepada siswa maupun Bu Eti. Bu Dewi masuk kelas mengucapkan salam dan 

meminta izin. Ketika terjadi diskusi antar siswa, Bu Dewi tidak segera merekam 

kegiatan tersebut, tetapi menunggu sampai diskusi selesai. Kemudian berpikir sejenak 

untuk menemukan makna peristiwa yang baru saja diamati. Perilaku pengamat seperti 

yang ditunjukkan Bu Dewi merupakan penerapan prinsip observasi yang berkaitan 

dengan.... 

A. keterampilan observasi  D. fokus observasi 

B. membangun kriteria   E. refleksi 

C. perencanaan awal  

 

8. Guru dalam mengidentifikasi masalah perlu melakukan kajian terhadap pembelajaran 

yang dikelola. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan. Pertanyaan yang tidak tepat untuk mengemukakan maksud tersebut 

adalah.... 

A. Apa permasalahan yang terjadi di kelas saya? 

B. Apa penyebab prestasi siswa selalu rendah? 

C. Dengan siapa saya harus mendiskusikan masalah ini? 

D. Bagaimana keaktifan siswa selama proses belajar? 

E. Apa dampaknya jika siswa yang berprestasi rendah saya biarkan saja? 

 

9. Berikut ini rumusan masalah PTK yang paling tepat adalah.... 
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A. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan agar mampu membuat aktif siswa dalam 

pelajaran biologi di SMAN 5 Pekanbaru? 

B. Mengapa siswa SMAN 5 Pekanbaru selalu menjadi juara dalam berbagai 

perlombaan nasional? 

C. Apakah permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas X SMAN 5 

Pekanbaru? 

D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar 

sekolah? 

E. Bagaimana cara menggunakan model pembelajaran di kelas X SMAN 5 

Pekanbaru? 

 

10. Perencanaan tindak lanjut, yang merupakan salah satu langkah dalam siklus PTK, 

dapat diwujudkan dalam bentuk.... 

A. program PTK secara utuh  D. pedoman analisis data 

B. revisi rencana perbaikan  E. pedoman observasi 

C. rancangan pengelolaan 

 

 

 

Setelah melaksanakan tes formatif di atas, mari kita sesuaikan jawaban Anda 

dengan kunci tes formatif yang ada pada bagian akhir bab. Hitunglah jumlah jawaban yang 

benar. Gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi 

tindakan reflektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

 

Makna tingkat penguasaan: 90-100%  : Sangat Baik 

   80-89%  : Baik 

  70-79%    : Cukup 

     <70%    : Kurang  

 

REFLEKSI 

Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x 100 
  Skor maksimum 
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C. Kompleks tidaknya masalah yang dihadapi 

D. Tingkat keseriusan guru dalam memilih masalah 

E. Kemampuan guru untuk menangani permasalahan yang dipilih 

  

6. Bentuk hipotesis tindakan dalam kegiatan PTK adalah.... 

A. Kajian teori yang relevan dengan masalah penelitian 

B. Alternatif tindakan perbaikan yang akan diujicobakan 

C. Mencari berbagai masalah yang menyebabkan kesulitan belajar siswa 

D. Tindakan perbaikan yang dirancang pada saat menyusun rencana perbaikan  

E. Dugaan-dugaan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang rasional dan perlu 

dibuktikan 

 

7. Sewaktu melakukan observasi di kelas Bu Eti, Bu Dewi berusaha bersikap sabar dan 

baik kepada siswa maupun Bu Eti. Bu Dewi masuk kelas mengucapkan salam dan 

meminta izin. Ketika terjadi diskusi antar siswa, Bu Dewi tidak segera merekam 

kegiatan tersebut, tetapi menunggu sampai diskusi selesai. Kemudian berpikir sejenak 

untuk menemukan makna peristiwa yang baru saja diamati. Perilaku pengamat seperti 

yang ditunjukkan Bu Dewi merupakan penerapan prinsip observasi yang berkaitan 

dengan.... 

A. keterampilan observasi  D. fokus observasi 

B. membangun kriteria   E. refleksi 

C. perencanaan awal  

 

8. Guru dalam mengidentifikasi masalah perlu melakukan kajian terhadap pembelajaran 

yang dikelola. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan. Pertanyaan yang tidak tepat untuk mengemukakan maksud tersebut 

adalah.... 

A. Apa permasalahan yang terjadi di kelas saya? 

B. Apa penyebab prestasi siswa selalu rendah? 

C. Dengan siapa saya harus mendiskusikan masalah ini? 

D. Bagaimana keaktifan siswa selama proses belajar? 

E. Apa dampaknya jika siswa yang berprestasi rendah saya biarkan saja? 

 

9. Berikut ini rumusan masalah PTK yang paling tepat adalah.... 
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Selamat untuk Anda yang memperoleh tingkat penguasaan 80% atau lebih, jika 

masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi tindakan reflektif dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama bagian yang belum dikuasai.  
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Kompetensi Inti 

Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk mengembangkan diri 

 

Kompetensi Dasar 

Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam berkomunikasi 

 

Indikator Esensial 

Menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk tujuan komunikasi sebagai 

guru profesional 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

PETA KONSEP 

BAB 8 TIK DALAM MENUNJANG  
PROFESIONALISME GURU 
 

BAB 8. TIK DALAM MENUNJANG
 PROFESIONALISME GURU
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Guru sebagai profesi harus memiliki kompetensi pedagogi dan kompetensi 

profesional. Dalam menjalankan tugasnya, guru juga diharapkan memiliki pengetahuan 

dan penguasaan terhadap teknologi terbaru. Salah satunya adalah penguasaan terhadap 

internet. Internet adalah salah satu bentuk teknologi berupa media komunikasi dan 

informasi interaktif. Wujud internet adalah jaringan komputer yang terhubung di seluruh 

dunia. Internet digunakan untuk mengirim informasi antar komputer dan gadget, sehingga 

melalui internet, kita bisa mengakses dan bertukar informasi secara cepat dan merupakan 

alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang 

atau lebih. 

 Menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dalam menunjang 

komunikasi sebagai guru profesional meliputi upaya memperoleh dan membagi informasi 

tersebut kepada orang lain melalui sarana internet. Untuk mengakses informasi pada 

internet diperlukan penguasaan terhadap fitur dalam internet itu sendiri seperti 

menggunakan website, menggunakan mesin pencari (browser), menyimpan informasi, 

mengunggah informasi, dan menandai website untuk diakses kembali (bookmark). 

Kemudian internet juga memberikan fasilitas komunikasi seperti electronic mail (e-mail), 

dan media sosial. 

 
1. MENGAKSES INFORMASI MELALUI INTERNET 
 

 
Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman situs atau dokumen, biasanya 

terangkum dalam sebuah domain atau alamat website, yang tempatnya berada di dalam 

World Wide Web (WWW) di Internet. WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia 

kepada publik. Halaman-halaman sebuah situs web (web page) adalah tempat untuk 

menampilkan informasi yang ada di internet. Mengakses internet berarti mengakses 

halaman website dan menjelajah informasi yang ada didalamnya. Berikut kita bahas dasar-

dasar menjelajahi informasi di halaman website: 

1. Fitur dalam aplikasi browser 

 
 

a 

b c   d 

e 

RINGKASAN MATERI 
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Keterangan: 

a. New tab, memungkinkan pengguna membuka beberapa alamat website secara 

bersamaan. 

b. Backward dan Forward. Backward digunakan untuk kembali ke halaman 

sebelumnya sedangkan Forward untuk menampilkan halaman website yang tampil 

sebelum backward. 

c. Refresh, menyegarkan halaman yang sedang diakses.  

d. Home, kembali ke tampilan utama aplikasi browser. 

e. Address bar, tempat mengetik alamat website yang akan diakses. 

 
2. Mengakses halaman website 

Sebelum mengakses halaman website, pastikan komputer atau laptop telah terhubung 

dengan internet. Buka aplikasi browser yang ada pada komputer, pada address bar 

ketik alamat website yang akan dituju misalnya website www.biologyjunction.com 

lalu tekan enter. 

 
Kemudian halaman website www.biologyjunction.com akan muncul dan pengguna 

atau user dapat mengakses informasi pada menu yang disediakan dalam website 

tersebut. 

 

 
 

Tampilan home page website www.biologyjunction.com 
 

3. Mencari teks dalam website 

Aplikasi browser juga menyediakan fitur pencarian kata atau kalimat dalam halaman 

web sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara cepat dibandingkan 

dengan membaca keseluruhan isi web secara manual. Cara menggunakan fitur tersebut 

yakni dengan mengklik menu Find pada bagian pojok kanan atas jendela aplikasi 

www. biologyjunction.com 
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browser. Kemudian ketik kata atau kalimat yang ingin ditemukan dalam website → 

klik Enter. Atau dengan menekan ctrl + f secara bersamaan pada keyboard. 

 

4. Bookmark website 

Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, bookmark adalah penanda bagi 

website agar dapat diakses kembali dengan mudah dan cepat. Cara membuat 

bookmark yakni: klik ikon bintang pada bagian kanan address bar. 

 

 
 

Kemudian muncul kotak dialog penyimpanan bookmark → klik done 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Cara lain dalam membuat bookmark yakni dengan menekan keyboard ctrl + D lalu 

klik Done. Untuk melihat daftar bookmark, klik menu bookmark → pilih show 

bookmark bar atau dengan menekan keyboard ctrl + shift + B. 

 

 

 
Terdapat jutaan website di internet sehingga untuk menemukan website yang sesuai 

dengan informasi yang sedang kita cari, dibutuhkan fasilitas khusus yang dikenal dengan 

mesin pencari atau search engine. Mesin pencari adalah suatu program komputer yang 

dirancang untuk mempermudah seseorang menemukan informasi atau data yang 

diinginkan. Cara kerja mesin pencari adalah dengan memasukkan kata kunci pada kolom 

pencarian kemudian mesin pencari akan bekerja melakukan pencarian di database serta 

menampilkan hasil akurat yang memuat kata kunci tersebut dari pusat data yang ada. Jika 

MESIN PENCARIAN 
 

 
Contoh website belajar online di Indonesia: 

- Brainly.co.id  - Sibejoo.com  
- Zenius.net   - Harukaedu.com 
- Ruangguru.com  - Quipper Video 
- Inibudi.org  - Moodle 
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pada pusat data tidak ada kecocokan dengan kata kunci maka hasil tidak ditampilkan. 

Berikut daftar website mesin pencari yang paling sering digunakan: 

 Google (http://www.google.com/)  

 Yahoo (http://www.yahoo.com/)  

 Bing or MSN (http://www.bing.com/)  

 Live (http://www.live.com)  

 Altavista (http://www.altavista.com)  

 AOL (http://www.aol.com) 

 Altheweb (http://www.althweb.com)  

 Baidu (http://www.baidu.com)  

 Looksmart (http://www.looksmart.com)  

 Ask (http://www.ask.com)  

 Open Directory (http://www.dmoz.com/) 

 

 
Download atau unduh adalah suatu proses transmisi sebuah file atau data dari sebuah 

sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Sedangkan upload atau sering 

dikatakan juga dengan unggah, yaitu merupakan suatu cara untuk mengirimkan file dari 

komputer pribadi ke sebuah sistem Server dan file atau data akan dipublikasikan di internet 

sehingga data yang telah di unggah dapat dilihat dan diunduh oleh orang lain. 

Sumber belajar berupa file modul, gambar, maupun video banyak tersedia di internet 

dan dapat diakses dengan mudah oleh guru. Selain itu, guru juga dapat mengunggah hasil 

karya seperti media pembelajaran ke internet untuk menyimpan file tersebut sekaligus 

dapat berbagi informasi dengan guru lainnya. 

Berikut daftar website download dan upload yang sering digunakan netizen: 

 Google Drive 

 Mediafire.com 

 Ziddu.com 

 4shared.com 

 Rapidshare.com 

 Sharedbeast.com 

 Box.com 

 Dropbox.com 

 Indowebster 

DOWNLOAD DAN UPLOAD 
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 Sky Drive 

 Tusfiles.net 

 Copiapop 

 

1. Download File Word, Excel, dan PDF 

Selain melalui beberapa situs yang pengunduhan, terdapat cara instan untuk 

mengunduh file tertentu melalui mesin pencarian google. Misalnya jika kita ingin 

mengunduh file dalam bentuk Word, Excel, ataupun PDF maka dalam melakukan 

pencarian pada google, langsung menambahkan kata format dokumen yang kita 

inginkan dibelakang kata kunci, seperti berikut: 

 
Tampilan Jendela Pencarian Google 

 
2. Download File Gambar dan Animasi Bergerak 

Untuk mengunduh file berupa gambar dan animasi bergerak, kita dapat langsung 

mencarinya melalui google dan mengunduh dengan mudah. Seperti contoh berikut:  

Ketik kata kunci pada mesin pencari google, misalnya “animasi getaran dan 

gelombang”. Setelan itu klik tab Gambar. 

 
Kemudian pilih file yang akan diunduh → klik tab Tampilkan, setelah animasi 

muncul lalu klik kanan pada mouse atau touchpad anda → pilih Save Image As → 

kemudian klik Save. 
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3. Download dan Upload File Video 

Berbagi video untuk pembelajaran seperti mengunggah ataupun mengunduh, website 

yang paling sering digunakan adalah www.youtube.com. YouTube merupakan salah 

satu penyedia layanan video terbesar saat ini, YouTube juga media untuk upload 

secara gratis. Para user dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. 

 Download Video 

Untuk mengunduh video melalui website YouTube, terdapat 2 cara mudah, yakni: 

1. Menambahkan “ss” pada alamat atau url video yang ingin diunduh. Misalnya: 

Buka website YouTube ketik video yang akan dicari, kemudian pilih video yang 

akan diunduh, tambahkan “ss” pada awal url atau alamat video di address bar. 

 

 
 

Lalu akan muncul link unduh berikut, pilih kualitas video yang akan diunduh → klik  
 
Download 
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2. Menggunakan Add-ons atau Extention. Add-ons atau extention merupakan tool 

tambahan pada browser yang memiliki fungsi tertentu. Ada beberapa add-ons 

yang bisa kita gunakan untuk mendownload video di YouTube, salah satunya 

adalah Easy Youtube Video Downloader. Cara menginstalnya yakni: 

Kunjungi url berikut untuk mengunduh add-ons, kemudian instal pada komputer 

Anda mengikuti petunjuk yang disediakan. 

 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/easy-youtube-video-

download/ (untuk browser Mozila Firefox) 

 https://addons.opera.com/en/extensions/details/easy-youtube-video-

downloader-for-opera/ (untuk browser Opera Atau Google Chrome) 

Setelah menginstall add-ons tersebut, secara otomatis menu download akan 

muncul pada web page YouTube Anda. 

 Upload Video. 

Untuk mengunggah video di YouTube yakni dengan cara sebagai berikut: 

1. Daftar akun YouTube atau masuk ke akun YouTube Anda jika telah mendaftar 

2. Klik Upload di bagian atas laman → pilih video yang ingin diupload dari 

komputer 

3. Klik Publikasikan. Bila Anda mengatur setelan privasi video ke Pribadi atau 

Tidak Tercantum, cukup klik Selesai untuk menyelesaikan upload, atau klik 

Bagikan untuk berbagi video secara pribadi 

 

 

 

1. Bukalah aplikasi browser pada komputer Anda, kemudian akseslah salah satu website 

berikut. 

a. kemdikbud.go.id  b. belajar.kemdikbud.go.id c. konten.elearning.id 

Cobalah fitur back, forward, dan refresh pada browser Anda. 

2. Lakukanlah pencarian sumber belajar untuk materi sifat dan perubahan zat pada website 

www.inibudi.org 

LATIHAN 
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3. Lakukan pencarian artikel “Penghematan Energi Listrik” menggunakan mesin 

pencarian google dengan rentang waktu satu tahun terakhir. Pencarian rentang waktu 

menggunakan menu yang disediakan google. 

4. Bu Tari akan mengajarkan materi pencemaran lingkungan kepada siswanya. Sebelum 

pembelajaran dilaksanakan, Bu Tari mencari artikel yang akan dijadikan sebagai bahan 

diskusi.  Lakukanlah pencarian artikel tersebut menggunakan mesin pencarian google! 

5. Akseslah website atau blog yang anda ketahui, kemudian lakukan penyimpanan atau 

pengunduhan halaman tersebut. 

6. Buatlah cadangan salah satu file pada komputer anda menggunakan fasilitas google! 

 

2. INTERNET SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI 
 

 
Email merupakan bentuk surat menyurat melalui internet, bentuk email sendiri 

berupa website. Untuk mengakses email diperlukan identitas alamat email atau akun dan 

password yang didaftarkan pada website penyedia layanan email. Dari beberapa website 

penyedia layanan email gratis, yang paling popular adalah GMail (Google Mail) dan 

Yahoo Mail. Berikut cara mengelola email menggunakan website GMail: 

 

 Mendaftar Email 

Langkah dalam mendaftar email pada website GMail yakni akses website 

www.gmail.com → klik Create Account pada pojok kanan atas halaman website, lalu 

akan muncul tampilan berikut: 

 

ELECTRONIC MAIL (EMAIL ) 
 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

102

 
 

 
102 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 
 

Isi kolom identitas yang telah disediakan GMail, lalu ikuti langkah pendaftaran email 

sesuai petunjuk. 

 

 Mengirim Email 

Setelah memiliki akun email, Anda dapat mengirim dan menerima email. Berikut cara 

mengirim email beserta melampirkan file dalam email tersebut: 

Buka email Anda → klik Compose pada bagian kiri halaman email 

 

 
 

Kemudian muncul kotak dialog untuk menulis email dan melampirkan file sepertii 

dokumen Word, Excel, PDF, foto, video dan lainnya. 
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Kotak Dialog Pembuatan Email 

Keterangan : 

a. Address Box, tempat mengetik alamat email yang dituju 

b. Subject, berisi tema atau tujuan pengiriman email 

c. Halaman berisi email yang akan dikirim 

d. Attach, adalah tool untuk melampirkan file tambahan dalam email 

Ketik alamat email yang dituju pada kolom To, subjek email pada kolom Subject, dan 

ketik pesan dalam email pada kolom halaman. Untuk melampirkan file klik ikon attach, 

pilih file yang akan dilampirkan. Setelah file lampiran terunggah, klik Send. 

 

Jika email telah terkirim, akan muncul pemberitahuan pada home page akun email 

seperti berikut: 

 
 

 
Banyaknya pengguna internet secara otomatis telah menciptakan lapisan masyarakat 

baru yakni masyarakat online atau sering disebut dengan Netizen (Internet dan Citizen). 

Keterbatasan ruang dan waktu membuat media sosial sangat dibutuhkan masyarakat saat ini 

dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, media sosial 

bermanfaat dalam memfasilitasi pertukaran informasi terbaru, menyediakan ruang diskusi, 

dan mempermudah komunikasi. Berikut beberapa aplikasi sosial media yang sering 

digunakan: 

MEDIA SOSIAL  
 

a 
b 

c 

d 
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 Facebook 
 Twitter 
 Line  
 WhatsApp 
 Google classroom 
 Edmodo 
 Lectora Inspire 
 Tumblr 

 
Beberapa aplikasi tersebut menyediakan fasilitas obrolan pribadi maupun grup, dan 
berbagi file seperti dokumen microsoft office, foto, audio, dan video. 
 
 

 
 
1. Kirimlah email tentang tanggapan Anda mengenai buku kerja ini ke alamat  

deadewita@gmail.com 
 

2. Lakukanlah pengiriman email dengan melampirkan file foto yang terdapat pada 
komputer Anda. 
 

3. Buatlah grup pada media sosial berikut (lakukan pada aplikasi yang terpasang di 
ponsel Anda): 
a. LINE  b. Whatsapp  c. Facebook 
 

4. Bagikan file berikut pada grup sosial media yang telah Anda buat (minimal 2 
file). 
a. Word b. Excel c. PDF  d. Gambar e. Catatan Suara  f. 
Video 

 
Silahkan baca dan perdalam materi dari buku dan sumber lainnya mengenai 

informasi dan komunikasi dalam internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATIHAN 
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Berada pada era digital seperti saat ini, penguasaan terhadap Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) sangat penting dalam membantu guru berkomunikasi dan 

menunjang profesionalitas guru. TIK mempermudah guru sebagai tenaga pendidik 

dalam memperoleh informasi melalui internet seperti menggunakan website, mesin 

pencari, mengunduh dan mengunggah berkas. TIK juga membantu guru 

berkomunikasi seperti menggunakan electronic mail dan sosial media. 

 

 

 

1. Sofia sering mengakses website quipper video untuk berlatih mengerjakan soal-

soal prediksi Ujian Nasional. Agar dapat lebih praktis dan mudah dalam 

mengakses website tersebut, hal yang sebaiknya dilakukan Sofia adalah…. 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 

Sumber Buku:  

 Nugroho, B dan Surya, N. 2010. Tips dan Trik Menguasai SEO (Search 

Engine Optimization). Yogyakarta: ALIF Media.  

 Enterprise, J. 2008. Internet Untuk Pemula (Konsultasi dengan Ahlinya). 

Jakarta: Elex Media Komputindo.  

 Krisianto, A. 2014. Internet untuk Pemula (Panduan Menggunakan 

Internet Secara Produktif). Jakarta: Elex Media Komputindo.  

Sumber Internet: 

 Spector, L. 2009. 7 Backup Strategies for Your Data, Multimedia, and 
System Files. http://www.pcworld.com/article/170688/7_backup_strate 
gies.html. 03 Maret 2017 (09.35). 

 Anonim. 2014. Media Sosial: Pengertian, Karakteristik, dan Jenis. 
http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-
karakteristik.html. 03 Maret 2017 (10.30). 
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A. Mengunduh halaman website  

B. Mengunduh semua soal pada website  

C. Menyimpan alamat website dalam cache 

D. Meyimpan alamat website dalam bookmark  

E. Menyimpan alamat website dalam mesin pencari  

 

2. Website belajar online manakah dari berikut yang paling cocok bagi para siswa 

yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UN (Ujian Nasional)? 

A. Ruang Guru B. Quipper       C. Inibudi  D. Sibejoo E. Zenius 

 

3. Manakah dari fasilitas mesin pencari google berikut yang memungkinkan user 

menemukan informasi yang dicari sesuai rentang waktu yang diinginkan? 

A. Setelan  B. Lainnya       C. Alat  D. Berita E. 

Gambar 

 

4. Pak Dedi akan mengajarkan materi tentang struktur dan fungsi organ bunga pada 

tumbuhan. Untuk memotivasi siswa, Pak Dedi ingin menampilkan video kejadian 

nyata perkembangan bunga dari kuncup sampai berubah menjadi buah. Apakah 

kata kunci yang paling tepat untuk memperoleh video yang diinginkan pak Dedi? 

A. perkembangan bunga menjadi buah 

B. perkembangan bunga 

C. pembentukan buah dari bunga 

D. timelapse perkembangan bunga 

E. timelapse perkembangan buah 

 

5. Rana akan mengunduh halaman website yang sedang ia akses untuk dibaca 

kembali secara offline. Fasilitas apakah pada aplikasi browser yang digunakan 

Rana untuk mengunduh halaman tersebut? 

A. Save  B. Save As      C. Bookmark  D. Download    E. Print 
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6. Annisa ingin mengunggah jurnal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang ia buat 

ke internet. Manakah dari website berikut yang tepat sebagai tempat mengunggah 

jurnal Annisa? 

A. Mentormob.com  D. Academia.edu 

B. Udacity.com   E. Article.co.id 

C. Openculture.com 

    

7. Randi mendapatkan email dari gurunya berisi file daftar materi tugas yang harus 

dikerjakan tiap kelompok belajar. Email tersebut akan dibagikan Randi pada 

masing-masing ketua kelompok belajar lainnya menggunakan…. 

A. Fitur Share  D. Fitur Forward 

B. Fitur Compose  E. Fitur Download 

C. Fitur Reply  

 

8. Musyawarah guru mata pelajaran IPA di Kota Rengat ingin membuat kelompok 

diskusi melalui sarana email. Disebut apakah sarana diskusi melalui email 

tersebut? 

A. Discusion  B. Group     C. Chatting     D. Hangout         

E. Mailing List 

 

9. Manakah dari sosial media berikut tidak dapat memfasilitasi sarana berbagi file 

dalam bentuk unggahan video? 

A. LINE    D. Blackberry Messanger (BBM) 

B. Whatsapp   E. Instagram 

C. Facebook 

 

10.Manakah dari media sosial berikut yang dapat digunakan sebagai sarana 

pembelajaran guru dan siswa? 

A. Smaboy  B. Facebook     C. Google +  D. Edmodo          

E. Google Drive 

 

 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

108

 
 

 
 

 
108 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 
 

Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal latihan dan tes formatif dalam 

buku kerja. Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat rambu-rambu dan 

kunci jawaban pada lampiran buku kerja. Skor pada latihan dan tes formatif setiap 

soalnya adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban yang benar, kemudian hitung 

dengan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada buku kerja. 

 Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x  100 

          Skor maksimum 

Arti tingkat penguasaan :  90 - 100%  =  Sangat Baik 

         80 - 89%    =  Baik 

         70 - 79%    =  Cukup 

< 70%      =  Kurang 

Jika tingkat penguasaan materi lebih dari 80% skor maksimum, maka 

silahkan lanjut ke materi berikutnya. Jika skor yang diperoleh kurang dari 80%, 

maka sebaiknya pelajari ulang materi pada bagian ini. Disarankan untuk mengakses 

referensi yang tercantum pada buku untuk menambah wawasan seputar materi yang 

dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

109

 
 

 
 

 
109 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kompetensi Inti 

Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk mengembangkan 

diri. 

  

Kompetensi dasar 

Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk pengembangan 

diri 

 

Indikator Esensial 

Menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk tujuan 

pengembangan profesionalisme guru  

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 9 TIK UNTUK PENGEMBANGAN 
PROFESIONAL 
 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

PETA KONSEP 

BAB 9. TIK UNTUK PENGEMBANGAN
 PROFESIONAL
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Terdapat dua komponen dasar standar penguasaan TIK bagi guru, yakni 

penguasaan operasional komputer (computer operation) dan aplikasi perangkat 

lunak (software aplication). Operasional komputer (computer operation) merupakan 

kemampuan dasar menjalankan komputer sedangkan aplikasi perangkat lunak 

merupakan software dasar yang sering digunakan guru dalam melakukan 

pengembangan diri, terdiri atas pengolah kata (word processing) dan lembar sebar 

(spreadsheet). Menggunakan aplikasi pengolah kata memudahkan user untuk 

menulis, membuat, serta mengedit teks, menambahkan gambar, tabel, dan grafik 

untuk dokumen. Aplikasi pengolah kata merupakan salah satu program yang paling 

dibutuhkan dan banyak digunakan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, 

sosial dan ekonomi, keuangan, pemerintahan, kesehatan dan lain-lain. Salah satu 

jenis aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Word. 

Lembar sebar (spreadsheet) adalah sebuah program aplikasi komputer 

interaktif untuk organisasi dan analisis data dalam bentuk tabel. Spreadsheet 

dikembangkan sebagai simulasi komputerisasi akuntansi lembar kertas. Microsoft 

Excel adalah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan 

didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows 

dan Mac OS. Spearsheed berisi penghitungan-penghitungan yang digunakan untuk 

melakukan analisis komparatif. Bentuk analisis dan perhitungan yang lain dapat 

berupa analisis statistik, perhitungan akuntansi, pembuatan time-schedule dan lain 

sebagainya.  

 

1. PENGOPERASIAN KOMPUTER (COMPUTER OPERATION) 

 Salah satu dasar dalam menguasai TIK adalah penguasaan dalam 

mengoperasikan komputer. Penguasaan tersebut meliputi cara menghidupkan dan 

mematikan komputer, membuka dan menutup file, menyalin data, menghapus file, 

memindahkan data antar disk penyimpanan, menghubungkan komputer ke internet, 

dan instalasi program. Computer operation sendiri terbagi atas dua yakni komputer 

personal atau CPU (Central Processing Unit) dan komputer periferal atau komponen 

RINGKASAN MATERI 
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tambahan yang terhubung ke CPU yang berfungsi sebagai perangkat Input dan 

Output data ke dalam dan keluar CPU. 

 

 
 

1. Hapuslah salah satu file pada komputer Anda, lalu lakukan pengembalian file 

yang telah dihapus tersebut. 

2. Tambahkan shortcut folder “Document” pada jendala dekstop Anda. 

3. Lakukan pengubahan gambar latar pada dekstop menggunakan menu 

Personalize. 

4. Hubungkanlah komputer Anda ke internet menggunakan wifi. 

5. Salinlah  data dari komputer ke flashdisk menggunakan menu Send to. 

 
2. APLIKASI PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE APPLICATION) 

                                                 

 

 

 Fitur Microsoft Word 

Microsoft Word memiliki fitur yang mempermudah penggunanya membuat 

dokumen seperti yang dibuat oleh para profesional. Berikut penjelasan dasar 

tentang fitur tersebut. 

 
Gambar 9.1 Tampilan Utama Microsoft word 

Keterangan:  

1. Menu Tabs merupakan menu utama yang terdiri atas Home, Insert, Page 

Layout, Reference, Mailings, Review, View, dan Add-Ins. 

2. Menu Ribbon yang terdiri atas kumpulan submenu yang saling berkelompok. 

Misalnya pada tabs Home, terdiri atas ribbon Clipboard, Font, Paragraph, 

Styles, dan Editing. 

LATIHAN 
 

LATIHAN 
 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

112

 
 

 
 

 
112 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

3. Kolom perintah lanjutan yang berisi lebih banyak pengaturan spesifik. 

Misalnya pada Tabs Home → Ribbon Font → Kotak perintah lanjutan 

pengaturan font (huruf). 

        

 

Gambar 9.2 Tampilan Menu Microsoft Word (kiri), Tampilan Kotak Dialog (kanan) 
 
 

 Pengoperasian Program Microsoft Office Word 

A. Membuat Dokumen 

Tahap awal yang perlu dilakukan ketika akan membuat suatu teks dokumen 

yakni pengaturan halaman dan pengaturan huruf (font). Perubahan batas serta 

ukuran kertas yang dilakukan menjelang teks dicetak dapat menyebabkan 

perubahan susunan isi, sehingga membutuhkan waktu untuk mengedit dokumen 

menyesuaikan perubahan tersebut. Biasanya, pada pembuatan dokumen seperti 

pengajuan proposal, laporan, atau dokumen terdapat acuan dalam mengatur 

halaman. Berikut penjelasan tentang submenu pengaturan tersebut. 

1. Menu Page Layout (Subtask Page Setup)  

 
 

Klik icon pada pojok 
kanan bawah 

Gambar 9.3 Tampilan Menu Page Layout Subtask Page Setup 
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Keterangan: 

A. Margins (pengaturan batas tepi kertas) 

B. Orientation (pengaturan posisi dokumen) 

C. Size (pengaturan ukuran dan jenis kertas) 

D. Columns (pengaturan jumlah kolom paragraf pada dokumen) 

E. Breaks (pengaturan pemenggalan halaman) 

F. Line Numbers (pemberian urutan angka setiap baris teks) 

 

2. Menu Home (subtask font)  

 
Gambar 9.4 Tampilan Menu Home Subtask Font 

Keterangan: 

A. Font style (pengaturan jenis atau tema huruf yang digunakan) 

B. Font Size (pengaturan ukuran huruf ) 

C. Grow and Shrink Font (pengaturan memperbesar dan memperkecil ukuran 

huruf) 

D. Clear Formating (mengubah format pengaturan teks menjadi format awal) 

E. Font Color (pengaturan warna huruf) 

F. Text Highlight Color (berfungsi menandai kalimat atau paragraf) 

G. Change Case (pengaturan penggunaan huruf kapital) 

H. Subscript dan Superscript (pengaturan penggunaan huruf kecil di bawah atau 

di atas kata) 

I. Strike Through (membuat garis di tengah teks) 

J. Bold (menebalkan huruf), Italic (memiringkan kata), dan Underline 

(memberi garis bawah) 
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B. Mengedit Dokumen 

Menu yang biasa digunakan untuk mengedit dokumen atau teks adalah menu 

Home, sedangkan menu yang digunakan untuk mengedit objek atau gambar pada 

dokumen atau teks adalah menu Format yang akan muncul ketika penyisipan 

objek pada teks. 

 

1. Menu Home (submenu Paragraph dan Editing) 

             

                  Gambar 9.5 Tampilan Menu Home Submenu Paragraph (kiri) dan 
Editing (kanan) 

Keterangan: 

A. Bullets (pemberian tanda berupa simbol), Numbering (pemberian tanda 

berupa angka), Multilevel List (penyusunan daftar secara berjenjang) 

B. Decrease Indent (pengurangan batas tepi kiri paragraf), Increase indent 

(penambahan batas tepi kiri paragraf) 

C.  Sort (pengurutan kata) 

D. Show or Hide (berfungsi menunjukkan tanda paragraf dan format yang 

tersembunyi) 

E. Border (digunakan untuk memberikan garis batas, biasanya pada penggunaan 

tabel) 

F.  Shading (Berfungsi memberi warna latar pada kalimat atau paragraf yang 

dipilih) 

G.  Line Spacing (pengaturan spasi antar baris dan antar paragraf) 

H. Align Left (paragraf rata kiri), Center (rata tengah), Right (rata kanan), Justify 

(rata kiri-kanan) 

I. Find (mencari kata atau kalimat dalam teks), Replace (mengganti kata atau 

kalimat tertentu di dalam teks) 

J.  Select (memilih atau menyorot kata, kalimat, paragraf atau objek dalam teks) 
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2.  Menu Format 

Menu Format hanya muncul pada saat penyisipan objek dari menu Insert. 

Jenis-jenis menu format yaitu table tools (format tabel), picture tools (format 

gambar), text box tools (format kotak teks), drawing tools (format shapes), 

diagram tools (format diagram pada menu smartart), dan chart tools (format 

diagram pada menu chart). Menu format berfungsi mengedit objek yang 

disisipkan. Berikut penjelasan masing-masing menu format: 

a. Table tools 

Table tools terdiri atas dua pengaturan utama yakni pengaturan desain tabel 

dan pengaturan tata letak tabel. Pengaturan desain terdiri atas menu tipe tabel 

dan garis tabel, sedangkan pengaturan tata letak tabel terdiri atas menu baris 

dan kolom, merge (penyatuan sel), ukuran sel, alignment (kesejajaran 

paragraf), dan data. 

b. Picture tools 

Picture tools terdiri atas pengaturan adjust (penyelarasan gambar), shadow 

effect (efek bayangan gambar), borders (batas tepi gambar), arrange 

(penyusunan gambar), dan size (ukuran gambar). 

c. Text box tools 

Text box tools terdiri atas pengaturan text, tipe text box, shadow effect (efek 

bayangan kotak), efek 3 dimensi, arrange (penyusunan kotak), dan size 

(ukuran kotak) 

d. Drawing tools 

Terdiri atas pengaturan insert shape (penyisipan bangun), shape type (tipe 

bangun), shadow effect (efek bayangan gambar), efek 3 dimensi, arrange 

(penyusunan gambar), dan size (ukuran gambar) 

e. Diagram tools 

Terdiri atas pengaturan layout (tata letak), style (tipe), shadow effect (efek 

bayangan diagram), efek 3 dimensi, arrange (penyusunan diagram), dan size 

(ukuran diagram) 

f. Chart tools 

Terdiri atas perintah design, layout, dan format 
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C. Menyimpan Dokumen 

Penyimpanan teks dokumen pada aplikasi Microsoft Word terdiri atas dua jenis, 

yaitu Save dan Save As. Save merupakan perintah untuk menyimpan teks dokumen 

baru atau menyimpan perubahan yang dibuat pada dokumen lama (dokumen yang 

sudah pernah disimpan sebelumnya). Sedangkan Save As merupakan perintah 

untuk menyimpan teks dokumen baru dengan nama dan format sesuai kebutuhan 

penulis. Ketika kita mengedit dokumen lama dan kemudian ingin menyimpan 

perubahan-perubahannya sebagai file tersendiri, maka yang kita gunakan adalah 

Save As.  

1. Penyimpanan dengan perintah Save  

Klik office button → klik save (atau dengan cara cepat yakni tekan tombol CTRL + S 

pada keyboard secara bersamaan.) 

2. Penyimpanan dengan perintah Save As  

Klik office button → klik save as → ketik kolom nama dokumen dan pilih tipe 

dokumen yang diinginkan 

 
Gambar 9.6 Pilihan Menu Save As (kiri), Keterangan Masing-Masing Menu 

(kanan) 
 

D. Mencetak Dokumen 

Langkah-langkah dalam mencetak dokumen: 

 Klik Office Button → pilih Print → klik Print Priview (langkah ini dianjurkan 

untuk mengurangi kesalahan pencetakan) 
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Gambar 9.7 Menu Tambahan Print (atas), Menu Tambahan Print Preview (bawah) 

 

 Jika format dokumen sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu: klik menu 

Print atau CTRL + P → kemudian akan muncul kotak dialog untuk mengatur 

format mencetak dokumen seperti berikut: 

 

Gambar 9.8 Kotak Dialog Menu Print 
 

Keterangan: 

a. Jenis printer yang digunakan (printer yang tersambung dengan komputer atau 

laptop) 

b. Pemilihan halaman yang akan dicetak 

- All  :  seluruh halaman dalam dokumen 

- Current page :  hanya halaman yang dipilih saja  

a 

b 

c 

d 
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- Pages  : mencetak beberapa halaman yang diinginkan (misalnya 

halaman  

   4-9) 

c. Jumlah cetakan (misalnya mencetak dokumen A sebanyak 3 rangkap) 

d. Pengaturan tambahan seperti warna, kualitas cetakan, efek dan sebagainya. 

3. Setelah format pencetakan dokumen sudah diatur, langkah terakhir adalah klik 

OK pada pojok kanan bawah kotak dialog print.  

 

 

 

1. Aturlah tata tulis naskah berikut dengan ketentuan : 

a). Jenis Huruf Times New Roman, b). ukuran huruf 10, c). spasi satu, d). dicetak 

pada kertas A4,  

e). Setiap halaman memiliki batas kiri-kanan dan atas-bawah 3 cm.  

2. Aturlah teks berikut dengan ketentuan judul rata tengah (center), paragraf rata 

kiri-kanan (justify), penomoran (a. b. c. …), spasi 1. 

 
 

3. Lakukan pengurutan daftar nama berikut sesuai abjad A-Z. 

Daftar Nama Peserta Lomba Pidato Hari Guru SMPN 1 Seberida 

Dea Dewita  Saul Heryanto  Neno Tri Sukardi  Bayu Fernando 

Romita   Cindy Anggrainy  Pagar Parlindungan  Aisyah Zumira 

Yuliana   Fitri Olvia Rahmi  Esfi Girsang  Riki Salehudin 

4. Lakukanlah penyimpanan dokumen baru dengan nama “Dokumen Latihan TIK” 

tipe Microsoft Word XML Dokumen. 

KAJIAN MANAJEMEN (PENGELOLA) DAN KRITERIA KEBERHASILAN PENDIDIKAN 
Studi Universitas Ohio di Amerika Serikat membuat kesimpulan bahwa tugas kewajiban manajer 

sekolah yang paling penting ialah: Menetapkan tujuan-tujuan, membuat kebijaksanaan, menentukan 
peranan-peranan, mengkoordinasikan fungsi-fungsi manajemen, menganalisis efektifitas. 

Pengalaman belajar IPA diperoleh melalui serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi lingkungan 
melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan dan narasumber lain. Pembelajaran IPA yang berpusat 
pada siswa dan menekankan pentingnya belajar aktif berarti mengubah pola pembelajaran guru yang 
selalu memberikan informasi dan sumber pengetahuan bagi siswa 

LATIHAN 
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5. Cetaklah sebuah dokumen Microsoft Word dengan format 2 halaman perlembar 

(2 pages per sheet), pencetakan hanya pada halaman 1 dan 2, ukuran kertas A4, 

dan rangkap 2. 

 
Lembar sebar (spreadsheet) merupakan aplikasi untuk menangani 

(mengolah) data dalam bentuk baris dan kolom. Data dapat berupa angka, teks, dan 

rumus. Aplikasi ini dapat mengelola, memanipulasi, dan menampilkan data yang 

disusun dalam baris dan kolom. Beberapa aplikasi spreadsheet  yang sering 

digunakan yaitu: Microsoft Excel, StarOffice, Lotus, Quatro Pro, Lucid 3D,  Twin, 

Twin Advanced, VP Planer, Multiplane dan sebagainya. Microsoft Excel merupakan 

aplikasi spreadsheet pertama yang mengizinkan pengguna untuk mendefinisikan 

bagaimana tampilan dari spreadsheet secara mandiri seperti huruf, atribut karakter, 

dan tampilan setiap sel.  

 

 Fitur Microsoft Excel  

Fitur dari Microsoft Excel hampir sama dengan Microsoft Word, perbedaan yakni 

terdapat menu tambahan pada Microsoft Excel yang mendukung sebagai aplikasi 

spreadsheet dan tampilan jendela. Menu tambahan tersebut yakni tab Formula, 

tab Data, ribbon Number pada tab Home, dan ribbon Name Box dan Function 

Box. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEMBAR SEBAR 

a b 
c 

g 

e f 

d 

Gambar 9.9 Tampilan Jendela Microsoft Excel 
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Keterangan: 

a. Tab Formula (berfungsi mengelola berbagai macam data menggunakan 

rumus). 

b. Tab Data (berfungsi untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari 

data eksternal). 

c. Ribbon Number pada tab Home (berfungsi mengelola data berupa angka). 

d. Cell (sel aktif, berfungsi sebagai tempat mengetik teks atau data) 

e. Kotak nama sel (Name Box) dan rumus (Function Box). Name Box berisi 

nama atau letak sel, sedangkan Function Box merupakan kotak atau tempat 

menuliskan rumus. 

f. Sheet (lembar kerja) 

 
5. Pengoperasian Microsoft Excel 

Formula Dasar 

Pembahasan kali ini akan difokuskan pada keterampilan guru dalam mengolah 

nilai menggunakan Microsoft Excel. Formula atau fungsi yang sering digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 
No Rumus Fungsi Bentuk fungsi 

1 SUM Mencari jumlah nilai dalam sebuah 
range nilai tertentu 

=SUM(number1;number 
2;..) 

2 AVERA
GE 

Mencari rata-rata nilai dalam sebuah 
range nilai tertentu 

=AVERAGE(number1;n
umber 2;..) 

3 MAX Mencari nilai tertinggi dalam sebuah 
range nilai tertentu 

=MAX(number1;numbe
r 2;..) 

4 MIN Mencari nilai terendah dalam sebuah 
range nilai tertentu 

=MIN(number1;number 
2;..) 

5 IF  Mencari nilai logika dalam data 
=IF(logical_test;[value_i
f_true];[value 
_if_false]) 

 
Cara pertama untuk menggunakan fungsi tersebut adalah pilih sel yang akan 

ditempati data hasil perhitungan → pada formula bar mengetik “=” → nama 

rumus → tanda buka kurung → sort sel berisi data-data yang akan diolah → 

tutup kurung kemudian tekan enter. 
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Gambar 9.10 Contoh Pengolahan Data Nilai Siswa 
 

 

NO NAMA SISWA 

NILAI SISWA SETIAP KOMPETENSI DASAR REKAP NILAI 

Tes Tertulis Tugas NH 1 Tes Tertulis Tugas NH 2 
Rata-rata 

NH 
UTS UAS 

Nilai 

Akhir 
Predikat 

1 Aditya Julian Pratama 88 85 

 

80 83 

  

95 78 

  

2 

Aditya Pria Niaga 

Berama 88 85 

 

80 83 

  

90 80 

  3 Afdaluzikri Erza 85 82 

 

80 83 

  

85 76 

  4 Akbar Habibie Irawan 90 87 

 

84 87 

  

95 70 

  5 Aknes Aqila Faidya 87 84 

 

88 91 

  

88 74 

  

6 

Alifh  Ivan Helquera 

Yusran 87 84 

 

85 88 

  

88 80 

  

7 

Andhika Pra Setia 

Zuni 83 80 

 

80 83 

  

85 80 

  8 Aura Nabila 87 84 

 

80 83 

  

95 84 

  9 Bakti Anugrah Masri 87 84 

 

88 91 

  

80 70 

  10 David Candra 85 82 

 

84 87 

  

85 64 

  RATA-RATA 
          

 NILAI MAKSIMUM 

          
 

NILAI MINIMUM 
          

  

 
1. Dengan data pada tabel, hitunglah jumlah Nilai Harian (NH) 1 dan 2, jika 

bobotnya 60% tes tertulis dan 40% tugas. 

2. Dengan data pada tabel, hitunglah rata-rata Nilai Harian 1 dan 2. 

AUTOSUM merupakan menu yang dapat menjumlahkan data mengikuti format yang 

telah ada pada sel sebelumnya. Contohnya pada gambar 11, jika kita telah mendapatkan 

hasil rata-rata nilai siswa bernama Adinda Sukma (sel F4), maka untuk mencari nilai 

rata-rata siswa lain yakni dengan mensort sel F4, letakkan kursor pada pojok kanan 

bawah sel F4, lalu tarik ke bawah sampai sel sampai F13. Secara otomatis akan terhitung 

nilai siswa selanjutnya tanpa perlu mengetik rumus pada masing-masing sel. 

Sel yang berisi 
hasil penjumlahan 

Data yang akan 
dijumlahkan 

Penulisan rumus 
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3. Berdasarkan data pada tabel , hitunglah Nilai Pengetahuan dengan rumus: 

((Nilai Harian x 2)+UTS+UAS)/4) 

4. Lakukan penetuan predikat siswa menggunakan rumus IF (Logika) dengan 

ketentuan  

A : ≥85,5 B : ≥70,5 C : ≥ 55,5 D : <55,5 

5. Hitunglah nilai rata-rata, maksimum, dan minimum secara keseluruhan 

menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. 

 
Silahkan baca dan perdalam materi dari buku dan sumber lainnya mengenai 
operasional = komputer dan aplikasi perangkat lunak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat berpengaruh dalam 

pengembangan keprofesionalan guru. Penguasaan TIK yang berkaitan dengan  

pengembangan keprofesionalan  meliputi penggunaan aplikasi perangkat lunak yang 

terdiri atas pengoperasian komputer (computer operation) seperti mengatur file, 

menyalin data, memindahkan data antar disk penyimpanan, menghubungkan 

komputer ke internet, dan instalasi program, pengolah kata (word processor) seperti 

mengoperasikan program, mengedit, menyimpan, mencetak dokumen, dan lembar 

sebar (spredsheet) yakni mengoperasikan fitur dalam Excel. 

Sumber Buku:  

 Retna G. 2007. Belajar Cepat Microsoft Excel 2007. Yogyakarta: Andi 

Publisher.  

 Alexander, H. 2011. Buku Latihan Microsoft Word. Jakarta: Elex Media 

Komputindo.  

Sumber Internet: 

 Wira, D. 2008. Excel 2007-Dari Dasar Spreadsheet Hingga Database 

Sederhana.http://www.ilmukomputer.org/wp-

content/uploads/2008/06/excel07_dasarhinggdatabase.pdf. 05 Maret 

2017 (10.15). 
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Jika seseorang memiliki beberapa file yang sering diakses pada komputernya, maka 

langkah yang mesti dilakukan orang tersebut untuk mempermudah pekerjaanya 

adalah… 

A. Menyimpan file-file tersebut ke dalam satu folder  

B. Menjadikan semua file tersebut sebagai shortcut dekstop 

C. Menjadikan semua file tersebut sebagai ikon taskbar 

D. Membuat folder arsip file tersebut lalu menjadikannya shortcut dekstop 

E. Mengubah nama file agar lebih mudah diakses 

 

2. Romita membuat file yang sering dibuka pada laptopnya menjadi shortcut 

dekstop. Tujuan pembuatan shortcut tersebut adalah untuk mempermudah.... 

A. menemukan file  

B. mengakses file  

C. membuka lokasi file 

D. menyalin file 

E. mengedit file 

 

3. Tombol apakah yang digunakan pada keyboard untuk menghapus kata apabila 

posisi kursor disebelah kiri kata adalah… 

A. Backspace B. Delete C. Shift  D. Ctrl   E. 

Alt 

 

4. Kelompok Dimas akan mempresentasikan hasil diskusi mereka dalam bentuk 

video, sehingga mereka memerlukan alat tambahan berupa perangkat LCD 

Proyektor dan Speaker. Akan tetapi alat yang tersedia hanya perangkat LCD 

Proyektor. Perangkat tambahan apakah yang dapat digunakan oleh kelompok 

Dimas agar mereka tetap dapat menampilkan video mereka secara audio dan 

visual.... 

A. HDMI   B. VGA  C. USB   

TES FORMATIF 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

124

 
 

 
 

 
124 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

D. Soundcard  E. Memorycard 

 

5. Menu dalam Microsoft Word untuk mengganti suatu kata dalam suatu wacana 

secara keseluruhan adalah…. 

A. home → editing → replace  D. home → clipboard → format painter 

B. home → paragraph → sort  E. home → styles → change styles 

C. home → font → superscript 

 

6. Pak Ali akan membuat wacana tentang materi pencemaran lingkungan sebagai 

bahan diskusi siswanya. Ketika membuka aplikasi pengolah kata, hal yang 

sebaiknya dilakukan Pak Ali terlebih dahulu adalah…. 

A. mengatur ukuran kertas    D. menyisipkan gambar 

B. mengetik judul wacana    E. mengatur jenis huruf 

C. mengetik isi wacana 

 

7. Dini menulis laporan percobaan indikator asam dan basa dalam bentuk tabel 

menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word ukuran huruf standar, 

tanpa melakukan pengaturan awal.  karena banyaknya data serta penjelasan  

hasil pengamatan, tabel yang dibuat Dini melewati batas kertas pada halaman 

secara vertikal. Pengaturan apakah yang dapat menangani masalah tersebut?  

A. Home → font → font size 13           

B. Home → paragraph → spasi 1   

C. Page layout → paper → paper size letter 

D. Page layout → orientation → landscape 

E. Page layout → font → shrink font 

 

8. Jika ingin menentukan nilai siswa menggunakan predikat A, B, C, dan D 

berdasarkan nilai angka yang diperoleh siswa menggunakan aplikasi microsoft 

excel, jenis fungsi yang digunakan adalah…. 

A. SUM  B. MAX  C. AVERAGE       

D. IF  E. COUNT 
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No Nama 
Nilai 

Harian 
Nilai 

Praktikum UTS UAS Jumlah Rerata Ranking 

1 Rima 87 86 83 85 341 85 III 

2 Kesia 88 88 85 86 343 86 II 

3 Harun 79 89 80 77 325 81 VI 

4 Oldi 90 88 91 85 354 89 I 

5 Peter 80 87 82 84 333 83 V 

 

9. Pak Abas ingin memunculkan angka desimal pada tabel rekap nilai ulangan 

harian siswanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Langkah yang 

dilakukan adalah…. 

A. sort sel nilai siswa → number → add       D. sort sel nilai siswa → 

number → decrease 

B. sort sel nilai siswa → number → decimal           E. sort sel nilai siswa → 

number → fill 

C. sort sel nilai siswa → number → increase 

  

10. Tentukan fungsi excel apa saja yang terdapat pada tabel berikut? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A. SUM-AVERAGE   
B. SUM-AVERAGE-MAX  
C. SUM-AVERAGE-MIN 
D. SUM-AVERAGE-RANK  
E. SUM-AVERAGE-COUNT 

 

 

 

 Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal latihan dan tes formatif dalam 

buku kerja. Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat rambu-rambu dan 

kunci jawaban pada lampiran buku kerja. Skor pada latihan dan tes formatif setiap 

soalnya adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban yang benar, kemudian hitung 

dengan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada buku kerja. 

REFLEKSI 
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Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x  100 
      Skor maksimum 

Arti tingkat penguasaan :    90 - 100%  = Sangat Baik 

  80 - 89%    = Baik 

  70 - 79%    = Cukup 

  < 70%    = Kurang 

Jika tingkat penguasaan materi lebih dari 80% skor maksimum, maka silahkan lanjut 

kemateri berikutnya. Jika skor yang diperoleh kurang dari 80%, maka sebaiknya 

pelajari ulang materi pada bagian ini. Disarankan untuk mengakses referensi yang 

tercantum pada buku untuk menambah wawasan seputar materi yang dibahas. 
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Kompetensi Inti 
Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi untuk kepentingan 
pembelajar  
Kompetensi dasar 
Memanfaatkan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam pembelajaran yang 
diampu 
 
Indikator Esensial 
Mendesain media berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam 
pembelajaran IPA SMP dan Biologi SMA 
 
Tujuan 
Memahami cara mendesain media pembelajaran berbasis Teknologi, Informasi, 
dan Komunikasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 10 MENGEMBANGKAN PERANGKAT  
PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

PETA KONSEP 

 

 

 

 

BAB 10.  MENGEMBANGKAN PERANGKAT
 PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
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Pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan pada dasarnya lebih cenderung 

pada proses pembelajaran itu sendiri, dilihat dari bentuknya, media pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi media teks, visual, proyeksi diam, dan proyeksi 

bergerak. Media teks merupakan media yang ditampilkan dalam bentuk teks seperti 

text book, poster, dan lembar kerja siswa. Media visual yaitu media yang mampu 

menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca, misalnya 

gambar, foto, grafik, diagram dan bagan. Media proyeksi diam atau Projected still 

media merupakan media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi 

dalam bentuk gambar/tulisan yang tidak bergerak, misalnya slide Power Point. 

Media proyeksi bergerak atau projected motion media yaitu media yang memerlukan 

proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar/tulisan yang dapat 

bergerak, misalnya film dan video. 

 

 1. Media Teks 

 

 
Pembuatan teks bacaan sebagai media pembelajaran dapat menggunakan 

aplikasi Microsoft Word. Aplikasi ini memiliki menu Insert yang memiliki fungsi 

menyediakan desain sampul teks secara praktis, desain tata letak teks, objek seperti 

gambar dan lain sebagainya. Berikut pengaturan umum dalam membuat teks bacaan. 

 
 Desain Sampul 

Desain sampul telah tersedia pada aplikasi Microsoft Word, yakni pada tab Insert 

ribbon Cover Page. Cara membuat desain sampul melalui menu ini adalah buka 

dokumen Microsoft Word → Klik tab Insert → klik ribbon Page Cover, 

kemudian muncul kotak dialog berikut, selanjutnya pilih tipe sampul yang 

diinginkan. 

 

RINGKASAN MATERI 
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Gambar 10.1 Tampilan Tipe Halaman Sampul pada Microsoft Word 

 

 Pengaturan pada Menu Insert 

-     Sub menu Pages 

Terdiri atas Cover Page untuk mengatur desain sampul teks, Blank Page 

untuk menyisipkan halaman kosong, dan Page Break untuk memenggal 

teks. 

-     Header and Footer 

Merupakan menu untuk mengatur desain pada bagian atas dan bawah 

lembar teks yang seragam untuk keseluruhan teks. Contohnya seperti 

memberi penomoran halaman dan pemberian identitas teks. 

- Text 

Sub menu Text terdiri atas Text Book  berfungsi untuk menambah kotak 

teks yang dapat dipindahkan, Quick Parts merupakan pengaturan cepat 

berisi (tipe sampul, tipe header dan footer, tipe penomoran halaman, 

equation, tipe text book), WordArt yang menyediakan opsi bentuk teks 

yang dekoratif, Drop Cap untuk mendesain awalan paragraf, Signature 

Line menyediakan tempat untuk tanda tangan, Date & Time, dan Object. 
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 Pengaturan pada Menu Page Layout  

    Page Background atau latar belakang halaman terdiri atas submenu 

Watermark yang berfungsi memberi kalimat penanda pada teks. 

   Page Colour untuk memberi warna halaman, dan Page border untuk 

memberi bingkai pada halaman. 

 

  
Gambar 10.2 Tampilan Page Background (kiri), Page Color (kanan) 

 

 
 Pembuatan poster pada komputer dapat dilakukan secara offline maupun 

online. Membuat poster secara offline dapat dilakukan dengan aplikasi 

CorelDraw, Photoshop, dan Microsoft Powerpoint. Dari ketiga aplikasi tersebut, 

jika kita ingin membuat poster sebagai media pembelajaran  secara sederhana, 

maka aplikasi yang disarankan adalah Microsoft Powerpoint. Kelebihan dari 

aplikasi ini dalam membuat poster adalah toolsnya mudah dipahami, langkah 

pembuatannya sederhana, dan dapat mengedit dan mendesain gambar dengan 

cepat.  Berikut langkah-langkah awal dalam pembuatan poster menggunakan 

Microsoft Powerpoint: 

 
1. Mengatur tampilan slide poster 

Langkah awal dalam membuat poster melalui aplikasi Microsoft Power Point 

adalah mengatur tampilan slide. Tampilan slide dapat disesuaikan dengan 

bentuk poster yang ingin kita buat. Berikut petunjuk mengatur tampilan slide: 
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Buka aplikasi Microsoft Office Power Point → klik menu Design → pilih 

menu Page Orientation kemudian pilih tampilan slide sesuai bentuk poster 

yang akan dibuat. 

 

 
 
 
 
 
 

2. Menyisipkan dan mengatur gambar 

 Menyisipkan gambar dalam poster Power Point dapat dilakukan melalui 2 

cara, yakni menyisipkan gambar seperti biasa menggunakan menu Insert dan 

menyisipkan gambar sebagai latar atau background. Menyisipkan gambar 

sebagai latar (background) dengan cara klik menu Design → klik 

Background Style.  

 
Pilih Format Background → klik bagian Picture or Texture Fill → klik 

kotak file untuk memilih gambar yang akan dijadikan background. 

                

 

 

 

 

 

 

Langkah selanjutnya pilih gambar yang akan dijadikan background lalu klik 

Insert. Kemudian atur transparansi gambar agar tulisan pada poster nantinya 

dapat terbaca dangan baik. 
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3. Menyisipkan kolom teks  

Terdapat 2 cara menyisipkan kolom teks yang dapat diatur secara bebas pada 
Microsoft Powerpoint, yakni menggunakan menu Insert → Shapes atau 
menu Insert → Text Box. Perbedaan kedua menu ini adalah menu Text Box 
menyediakan  kolom teks saja, sedangkan menu Shape menyediakan pilihan 
bentuk kolom teksnya. 

4. Menyimpan slide menjadi gambar 

Langkah terakhir dalam membuat poster menggunakan Microsoft Power 

Point adalah menyimpan file dalam bentuk gambar dengan format PNG atau 

JPEG. Tekan keyboard ctrl + S kemudian pada kolom save as type pilih 

format PNG atau JPEG lalu klik save.  

 

 

 

Pembuatan  LKS (Lembar Kerja Siswa) dapat menggunakan aplikasi Microsoft 
Word maupun Microsoft Powerpoint. Berikut contoh pembuatan LKS menggunakan 
kedua aplikasi tersebut: 

 
Gambar 10.3 LKS Microsoft Word (kiri), LKS Microsoft Power Point (kanan) 
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Microsoft Word menyediakan kemudahan dalam mengatur tata letak atau format 

tulisan dalam LKS. Sedangkan Microsoft Power Point menyediakan kemudahan 

dalam mendesain LKS menjadi lebih menarik. 

 
 

 

 

1. Tentukanlah 8 pengaturan pada teks berikut. 

 

 
 

2. Desainlah sebuah poster menggunakan Microsoft Power Point seperti contoh 

berikut dengan ketentuan: 

a. Tampilan poster portrait d. Informasi ringkas berupa tulisan 

b. Judul Utama   e.Menggunakan gambar latar (background) 

c. Gambar untuk memperjelas materi 

LATIHAN 
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3. Buatlah 1 lembar LKS menggunakan aplikasi Microsoft Power Point dengan 

ketentuan: 

a. Judul LKS   d. Tujuan LKS 

b. Identitas LKS   e. Wacana atau teori singkat 

c. Kolom nama kelompok siswa 

 

 2. Media Visual 

 

 

 

Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses 

belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi 

struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan 

minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan 

dunia nyata. Gambar visual bisa berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan 
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atau foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Gambar berupa 

foto dapat diperoleh menggunakan kamera sedangkan gambar representasi seperti 

ilustrasi dapat dibuat menggunakan aplikasi seperti Photoshop, dan paint. Berikut 

penjelasan membuat gambar melalui aplikasi Paint. 

 

 
Gambar 10.4  Jendela Aplikasi Pembuat Gambar Paint 

 

 Diagram 

 
Gambar 10.5 Tipe Diagram 

 

Diagram dapat dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, 

maupun Microsoft Powerpoint. Menu yang digunakan untuk menyisipkan 

diagram adalah Insert → Illustration → SmartArt. Setelah itu, muncullah kotak 

dialog berisi tipe diagram yang akan dibuat. Jika kita memilih salah satu tipe, 

terdapat menu format tambahan untuk mengedit diagram.   
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Contoh Diagram Tipe Hierarchy 

 
 Grafik 

Pembuatan grafik menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, 

ataupun Microsoft Power Point pada dasarnya memiliki prinsip yang sama. 

Menyisipkan grafik menggunakan Aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Power 

Point yakni dengan cara Insert → Illustration → Chart kemudian muncul kotak 

dialog berikut. 

 
Pilih tipe grafik yang akan dibuat → Klik OK, lalu akan muncul 2 jendela seperti 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

   Jendela A     Jendela B 

Jendela A merupakan tampilan grafik sesungguhnya sedangkan jendela B 

merupakan pengaturan data yang akan dibuat menjadi grafik. Pengaturan ini 

menggunakan Microsoft Excel, meskipun grafik dibuat di Microsoft Word 

ataupun Microsoft Powerpoint. 
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 3. Media Proyeksi Diam 

 

 

 

Power Point merupakan media pembelajaran yang saat ini paling sering digunakan 

oleh guru. Penggunaan media pembelajaran Power Point dibantu oleh alat proyeksi 

yaitu proyektor. Berikut menu yang ada dalam Microsoft Powerpoint. 

 Menu Home, sama halnya seperti menu Home pada Microsoft Word hanya saja 

terdapat sub menu tambahan yakni Slides yang berfungsi mengatur tampilan 

slide Powerpoint. 

 
Gambar 10.6 Ribbon Slides 

 
Sub menu Slides berisi penambahan slide baru, pengaturan layout atau tampilan, 

reset atau pembatalan format slide, dan delete. 

 
 Menu Insert, terdapat sub menu tambahan  Links dan Media Clips. 

Sub menu Links berisi pengaturan Hyperlink dan Action. Hyperlink berfungsi 

menghubungkan kata, ikon, atau kotak dialog pada slide ke dokumen atau ke 

alamat website. Sedangkan Action berfungsi menghubungkan kata, ikon, atau 

kotak dialog pada slide ke slide lain, dokumen atau file lain, juga ke alamat 

website. Sub menu media clips yang berfungsi menambahkan media lain seperti 

video dan mp3 kedalam slide. 

 
Gambar 10.7 Ribbon Links dan Media Clips  
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 Menu Design yang berisi pengaturan halaman, tema slide, dan latar belakang 

slide. 

 Menu Animation berisi pengaturan animasi atau efek gerakan pada slide 

termasuk efek suara dan pengaturan pergantian slide secara otomatis. 

 Menu Slide Show, mengatur format penampilan slide seperti menyembunyikan 

slide, merekam narasi penjelasan slide.  

 

 4. Media Proyeksi Bergerak 

 

 

 
Animasi dan Video dapat dibuat menggunakan aplikasi sederhana seperti Photo 

Scape untuk membuat animasi, dan aplikasi Movie Maker untuk mengedit atau 

membuat video. 

 
 Animasi 

Animasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran IPA, salah satunya pada 

materi gerak pada makhluk hidup karena guru dapat menunjukkan peristiwa 

nyata gerak pada tumbuhan melalui animasi GIF (Graphics Interchange 

Format). Animasi ini dapat dibuat melalui aplikasi Photo Scape dengan 

mengambil gambar tumbuhan pada selang waktu tertentu sehingga jika gambar 

dilihat secara berurutan maka akan terlihat gerak pada tumbuhan tersebut. Selain 

itu animasi juga dapat dibuat melalui aplikasi Microsoft Power Point dengan 

menggunakan perintah pada tab Animation. Salah satu animasi yang dapat 

dibuat melalui aplikasi ini yakni animasi gelombang pada materi getaran, 

gelombang, dan bunyi. Cara pembuatan animasi tersebut melalui aplikasi 

Microsoft Power Point yakni: 

1.   Buatlah gambar pada slide Microsoft Power Point seperti gambar 

gelombang bunyi menggunakan perintah pada ribbon Shapes, berikut 

contohnya: 
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Gambar 10.8 Ilustrasi Pembuatan Animasi Sederhana pada Slide Microsoft 

Powerpoint 
 

2.   Untuk membuat gerakan gelombang bunyi yang merambat diudara sampai 

mencapai dinding, sort gelombang yang pertama lalu pada tab Animation 

ribbon Custom Animation, klik Add Effect pilih efek Enterance → Flash 

One untuk membuat garis gelombang bergerak muncul. Lalu pada menu 

Modify, pilih Start After Previous. Lakukan langkah yang sama pada 

masing-masing garis gelombang. 

3.    Klik Play pada kotak dialog Custom Animation atau Slide Show untuk  

melihat pergerakan animasi tersebut. 

 

 Video 

Video merupakan media pembelajaran yang saat ini sering digunakan oleh guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran yang cenderung susah dipahami siswa 

jika hanya dengan penjelasan kata ataupun gambar, seperti materi sistem pada 

tubuh makhluk hidup, atau materi fenomena nyata di lingkungan. Video juga 

dapat digunakan untuk menunjukkan prosedur pengerjaan suatu eksperimen 

ataupun praktikum dari mulai menunjukkan bahan, proses pengerjaan, sampai 

hasil dari kegiatan tersebut. Video pembelajaran secara sederhana dapat dibuat 

sendiri oleh guru menggunakan kamera digital atau telepon selular, lalu untuk 

menyajikan video agar lebih informatif dan menarik, guru dapat mengeditnya 

melalui aplikasi video editor yang salah satunya adalah aplikasi Movie Maker. 

Berikut petunjuk menggunakan aplikasi Movie Maker: 
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1.   Movie Maker dapat mengedit file video ataupun foto 

         a 

 
Gambar 10.9 Gambar Tampilan Aplikasi Movie Maker 

 

Keterangan: 

a. Ribbon untuk memasukkan file foto atau video pada aplikasi Movie 

Maker 

b. Ribbon untuk menambahkan teks pada video 

c. Privew video yang sedang diedit 

d. Halaman letak video yang akan diedit 

2.   Movie maker dapat memotong, menambah, atau menghilangkan suara pada 

video 

  

    

3.   Cara menyimpan video pada Movie Maker 

Penyimpanan video pada aplikasi Movie Maker ada 3 bentuk, yakni menu 

Save, Save As, dan menu Save Movie. Perbedaan dari ketiga penyimpanan 

ini adalah untuk menu Save dan Save As digunakan untuk menyimpan file 

video dalam bentuk tampilan Movie Maker atau format .wlmp, sedangkan 

menu Save Movie digunakan untuk menyimpan file dalam bentuk video 

atau audio dengan format mp3 atau mp4. 

 

b 

c d 

Pengaturan  suara  
 

Pengaturan  kecepatan 
dan latar 
 

Mengatur  pemotongan video 
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1. Buatlah gambar berikut menggunakan aplikasi paint. 

 
 

2. Ubahlah kalimat berikut kedalam bentuk bagan tipe hierarki. 

 
3. Sajikan data berikut kedalam bentuk grafik menggunakan aplikasi Microsoft 

Word. 

  
4. Desainlah tes pilihan ganda pada slide powerpoint menggunakan menu ribbon 

Action pada tab Insert. 

5. Buatlah petunjuk prosedur praktikum kedalam bentuk animasi format GIF 

menggunakan aplikasi Photo Scape (jika terdapat pada komputer) atau aplikasi 

GIF yang dapat diakses menggunakan internet. 

6. Lakukanlah pemotongan  durasi video menggunakan aplikasi Movie Maker. 

7. Lakukanlah penghilangan suara pada video menggunakan aplikasi Movie 

Maker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

142

 

 
  142 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan menggunakan serta membuat media pembelajaran berbasis TIK 

penting untuk dikuasai oleh guru. Keterampilan tersebut meliputi pembuatan media 

teks, visual, media proyeksi diam, dan proyeksi bergerak. Menguasai keterampilan 

tersebut membuat guru lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

mengikuti perkembangan teknologi serta dapat meningkatkan kompetensi diri 

sebagai guru profesional. 

 

 

 

 

RANGKUMAN 

Silahkan baca dan perdalam materi dari buku dan sumber lainnya mengenai 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Operasional Komputer 

Sumber Buku:  

 Febliza, A dan Z. Afdal. 2015. Media Pembelajaran dan Teknologi Informasi 
Komunikasi. Bandung: Adefa Grafika.  

 Rusman. 2012. Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer: 
Mengembangkan Profesionalitas Guru Abad 21. Bandung: Alfabeta.  

Sumber Internet: 

 Wulandari, A. 2016. Tutorial cara membuat animasi menggunakan Microsoft 
Powerpoint. https://www.youtube.com/watch?v=AbQqjAGe_qc&t=392s. 07 
Maret 2017 (10.00). 

 Anonim. 2013. Mengedit Video Sendiri dengan Movie Maker Tutorial 
menggunakan aplikasi Movie Maker 
https://www.youtube.com/watch?v=g9q7OB0z1bQ. 07 Maret 2017 (11.15) 
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1. Sub menu yang dapat digunakan untuk membuat peta konsep pada media teks 

adalah…. 

A. Insert → Drop Cap   D. Insert → Quick Parts 

B. Insert → Word Art   E. Insert → Object 

C. Insert → Chart 

 
2. Sub menu pada Microsoft Word yang dapat digunakan sebagai pelindung 

dokumen atau karya tulis dari pelanggaran hak cipta adalah…. 

A. Bookmark B. Watermark    C. Hyperlink    D. Drop cap  

E. SmartArt 

 
3. Jika kita ingin mengatur tata letak teks atau gambar pada slide sesuai tema yang 

disediakan pada Microsoft Powerpoint, menu yang digunakan adalah…. 

A. llustration → Shapes       D. Home → Clip Board 

B. Design → Slide Orientation      E. Home → Slides 

C. Design → Page Setup 

 
4. Bu Ani akan membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) materi pemisahan campuran. 

LKS tersebut tersusun atas identitas, tujuan, pendahuluan, alat dan bahan, 

prosedur kerja, tabel hasil pengamatan, latihan, dan kesimpulan. Aplikasi 

Microsoft apakah yang dapat mempermudah Bu Ani dalam membuat LKS 

tersebut.... 

A. Publisher          D. Word 

B. Power Point          E. Access 

C. Excel 

 
5. Guru dapat membuat gambar ilustrasi sederhana seperti gambar grafik kalor 

berikut menggunakan aplikasi….   

A. Photoshop D. Microsoft Word  

B. Photo Grid E. Microsoft  Powerpoint    

C. Photo Scape  

TES FORMATIF 
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6. Tipe grafik yang digunakan untuk menggambarkan laju pertumbuhan tanaman 

adalah…. 

A. Area  B. Line  C. Column D. Pie  E. Bar 

  

7.  Jika seseorang ingin membuat media pembelajaran Power Point interaktif 

dengan menampilkan penjelasan tidak hanya secara visual, tetapi melalui audio 

pada setiap slidenya yang berasal langsung dari pembuat media tersebut, maka 

menu yang dapat digunakan pada Microsoft Power Point adalah… 

A. Insert → Sound             D. Slide Show → Record Narration 

B. Insert → Movie             E. Slide Show → Set Up Slide Show 

C. Insert → Object 

 

8. Ibu Yuli akan mengadakan tes uji pemahaman siswa berupa pilihan ganda 

menggunakan media Power Point dengan tujuan efisiensi waktu tes, 1 soal 

selama 20 detik. Berdasarkan kalimat tersebut, menu apakah yang digunakan ibu 

Yuli dalam membuat media tesnya…. 

A. Insert → Links 

B. Slide Show → Start Slide Show 

C. Animation → Advance Slide 

D. Animation → Trantition Speed 

E. Insert → Media Clips 

 

9. Pak Edi Suhendri merupakan guru IPA yang akan mengajar materi peredaran 

darah. Media pembelajaran yang cocok bagi Pak Edi agar pembelajaran menjadi 

lebih kontekstual adalah…. 

A. media flipchart peredaran darah  D. poster peredaran darah 

B. gambar peredaran darah pada slide              E. animasi peredaran darah 

C. video peredaran darah  

 

10.Jika guru ingin membuat media pembelajaran prosedur kerja praktikum biji 

kecambah secara kontekstual, langkah yang dikerjakan adalah…. 

A. mendownload gambar prosedur dari internet  
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B. membuat ilustrasi atau gambar prosedur kerja pada aplikasi paint 

C. mendokumentasikan praktikum biji kecambah dalam video  

D. mendokumentasikan praktikum biji kecambah dalam foto  

E. membuat poster prosedur kerja praktikum biji kecambah 

 

 

 

 Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal latihan dan tes formatif dalam 

buku kerja. Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat rambu-rambu dan 

kunci jawaban pada lampiran buku kerja. Skor pada latihan dan tes formatif setiap 

soalnya adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban yang benar, kemudian hitung 

dengan rumus berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada buku kerja. 

Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh  x  100 
      Skor maksimum 

Arti tingkat penguasaan :    90 - 100%  = Sangat Baik 

  80 - 89%    = Baik 

  70 - 79%    = Cukup 

  < 70%    = Kurang 

Jika tingkat penguasaan materi lebih dari 80% skor maksimum, maka silahkan lanjut 

kemateri berikutnya. Jika skor yang diperoleh kurang dari 80%, maka sebaiknya 

pelajari ulang materi pada bagian ini. Disarankan untuk mengakses referensi yang 

tercantum pada buku untuk menambah wawasan seputar materi yang dibahas. 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 
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Kompetensi Inti  

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

 

Kompetensi Dasar 

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang 

diampu. 

 

Indikator Esensial 

Menentukan bentuk TIK yang sesuai topik biologi dan sarana prasarana di sekolah. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

PETA KONSEP 

 

 

 

 

BAB 11 TIK DALAM PEMBELAJARAN 
BAB 11. TIK DALAM PEMBELAJARAN
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Media pembelajaran yang memuat informasi dan pengetahuan pada 

umumnya digunakan untuk membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kegiatan Proses belajar mengajar membutuhkan media pembelajaran yang dapat 

berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan informasi 

dari narasumber kepada siswa yang melakukan proses belajar. Penggunaan media 

teknologi di dalam pembelajaran akan memudahkan proses penyampaian pesan 

informasi dan pengetahuan antara pengirim dan penerima yang berlangsung efisien 

dan efektif (Benny A. Pribadi, 2017). 

Williams (2003) mengemukakan klasifikasi dan ragam media sebagai sarana 

komunikasi yang dapat digunakan dalam aktivitas pembelajaran, sebagai berikut: 

 Media yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, bahan pameran atau 

display, dan model. 

 Media yang diproyeksikan misalnya LCD. 

 Media audio seperti kaset, CD, rekaman, dan musik. 

 Media gambar gerak atau video sepert VCD, DVD dan blue rays disc. 

 Pembelajaran berbasis komputer. 

 Multimedia dan jaringan komputer. 

 

A. PENGELOMPOKAN MATERI BIOLOGI 

 Pengelompokan materi biologi berdasarkan kisi-kisi UKG tahun 2015 pada 

bidang profesional dan disesuaikan dengan cakupan KD pada materi Biologi SMA. 

Terdapat sembilan topik biologi, ini disesuaikan dengan materi biologi kelas X-XII 

yaitu: 

1. Ruang lingkup biologi 

Materi ruang lingkup biologi mencakup beberapa KD yaitu salah satunya KD 

3.1 Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada berbagai objek 

biologi dan tingkat organisasi kehidupan) melalui penerapan metode ilmiah dan 

prinsip keselamatan kerja.  

 

 

 

RINGKASAN MATERI 
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2. Keanekaragaman dan kesatuan 

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan keragaman dan kesatuan adalah 

materi keanekaragaman hayati di Indonesia KD 3.2 yaitu (menganalisis berbagai 

tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan 

pelestariannya). 

3. Organisasi kehidupan 

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan tema organisasi kehidupan 

adalah materi kelas XI mulai dari KD 3.1-KD 3.14, mulai dari struktur, fungsi, 

hubungan antar sel-jaringan, jaringan-organ, serta tentang sistem-sistem yang 

berhubungan dengan organisasi kehidupan. 

4. Organisme dan lingkungannya 

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan tema organisme dan 

lingkungannya adalah materi kelas X pada KD 3.10 dan KD 3.11 yaitu tentang 

ekosistem dan lingkungan. 

5. Pertumbuhan dan perkembangan 

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan tema matabolisme adalah materi 

kelas XII pada KD 3.1 yaitu tentang Menjelaskan pengaruh faktor internal dan 

faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 

6. Metabolisme  

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan tema pertumbuhan dan 

perkembangan dalah materi kelas XII pada KD 3.2 yaitu tentang menjelaskan 

proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. 

7. Genetika 

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan genetika yaitu pada KD 3.3 kelas 

XII “Menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam 

penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup”.  

8. Evolusi 

Materi biologi tentang evolusi merupakan materi yang menuntut siswa untuk 

memahami konsep yang abstrak di mana siswa dituntut untuk memahami asal-

usul kehidupan di muka bumi, di mana peristiwa-peristiwa tersebut tidak kita 

alami oleh sebab itu butuh penjelasan untuk mengkonkretkan konsep tersebut. 
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Materi biologi yang berkaitan yaitu pada KD 3.9 Menjelaskan teori, prinsip dan 

mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. 

9. Tingkah laku 

Materi biologi SMA yang berkaitan dengan tema tingkah laku yaitu materi 

yang membahas tentang bagaimana organisme tersebut menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya atau bagaimana adaptasi organisme terhadap lingkungan.   

 

B. BENTUK-BENTUK PRODUK TIK DALAM PEMBELAJARAN 

BIOLOGI 

1. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan 

indera penglihatan. Salah satu bentuk produk media visual yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran biologi adalah sebagai berikut: 

a. LKS 

LKS terdiri dari dua macam yaitu LKS Eksperimen (melakukan praktikum 

atau percobaan) dan LKS Non Eksperimen. LKS merupakan bagian dari 

produk media visual yang dirancang dengan komputer menggunakan 

Software Microsoft Office Power Point.  

b. Poster 

Poster merupakan suatu gambar yang mengombinasikan unsur-unsur visual 

seperti garis, gambar dan kata-kata yang bermaksud menarik perhatian serta 

mengomunikasikan pesan secara singkat (Sri Anitah, 2008). Pada materi ini 

guru bisa merancang poster tentang keselamatan kerja di laboratorium 

biologi. 

c. Gambar 

Gambar visual bisa berupa gambar representasi seperti gambar, lukisan atau 

foto yang menunjukkan bagaimana tampaknya suatu benda. Gambar berupa 

foto dapat diperoleh menggunakan kamera sedangkan gambar representasi 

seperti ilustrasi dapat dibuat menggunakan aplikasi seperti Photoshop, dan 

Paint.  
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d. Flip chart 

Papan balik (Flip chart) adalah “lembaran-lembaran kertas menyerupai 

album atau kalender berukuran 50x75 cm, atau ukuran yang lebih kecil 

21x28 cm sebagai flipbook yang disususn dalam urutan yang diikat pada 

bagian atasnya”. Penyajian dengan menggunakan papan balik (flip chart) 

sangat menguntungkan untuk informasi visual seperti kerangka pikiran, 

diagram, bagan/chart, ringkasan materi, gambar, cerita, ataupun grafik 

karena dengan mudah lembaran-lembaran kertas yang sudah disusun sebelum 

penyajian dibuka dan dibalik dan jika perlu dapat ditunjukkan kembali 

kemudian hari  (Azhar Arsyad, 2013). Merancang isi flip chart dapat dengan 

bantuan software aplikasi desain grafis, dan Microsoft Office PowerPoint. 

2. Video Pembelajaran 

Video pembelajaran secara sederhana dapat dibuat sendiri oleh guru 

menggunakan kamera digital ataupun telepon selular, lalu untuk menyajikan 

video agar lebih informatif dan menarik, guru dapat mengeditnya melalui 

aplikasi video editor yang salah satunya adalah aplikasi Movie Maker.  Jenis 

video pembelajaran yang sering digunakan yaitu: 

 Video animasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Video animasi adalah gambar bergerak yang yang telah di desain melalui 

software aplikasi oleh animator untuk menentukan alur gerak suatu objek 

dari keadaan awal hingga keadaan akhir objek tersebut. Contoh video 

animasi sistem pencernaan pada manusia 

(https://www.youtube.com/watch?v=jZfJjM1z_fg), pada video tersebut objek 

pada video tidak merupakan objek langsung akan tetapi objek dalam bentuk 

ilustrasi bergerak yang berupa animasi. 

 Video Timelapse 

Timelapse photography adalah pengembangan dari bidang fotografi                  

yang menjadikan sekumpulan foto yang diambil dalam periode                        

tertentu menjadi sebuah klip video pendek. Periode pemotretan                  

umumnya berdurasi lama, bisa hingga berjam-jam, sedangkan                             

timing pengambilan foto biasa dibuat berkala setiap beberapa detik hingga 

menit, tergantung  kebutuhan. Contoh video timelapse pematangan buah labu 
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(https://www.youtube.com/watch?v=ytMpE6fubSQ).                                                                                                                                        

Video Timelapse dapat dibuat sendiri dengan menggunakan kamera merekam 

dan mengedit menggunakan software aplikasi Movie Maker dan Corel Studio 

Video. 

 Video Stop Motion 

Suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik 

agar terlihat bergerak sendiri. Setiap pergerakan dari objek tersebut difoto 

(frame individual), sehingga menciptakan ilusi gerakan ketika serangkaian 

frame dimainkan berurutan secara berkesinambungan. 

3. Multimedia Presentasi 

Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang 

sifatnya teoretis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan group belajar 

yang cukup banyak 50 orang. Media ini cukup efektif sebab menggunakan 

multimedia projektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar, dan 

kelebuha media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, 

video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian. Salah 

satu software presentasi yang sering digunakan yaitu Microsoft Office Power 

Point dan Macro Media Flash. 

 
4. Multimedia Interaktif 

Menurut Cheppy Riyana (2007), “Multimedia interaktif merupakan alat atau 

sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai 

kompetensi/subkompetensi mata pelajaran yang diharapkan sesuai dengan 

tingkat kompleksitasnya”. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang 

dilengkapi dengan  alat  pengontrol  yang  dapat  dioperasikan  oleh  pengguna, 

sehingga  pengguna  dapat  memilih  apa  yang  dikehendaki  untuk  proses 

selanjutnya. 

 

5. E-learning 

E-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis 

web (web-based-learning, pembelajaran berbasis komputer (computer based 
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learning), kelas virtual (virtual classrooms) atau kelas digital (digital 

classrooms). Materi-materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut 

kebanyakan diantarkan melalui media internet, intranet, tape video atau audio, 

penyiaran satelit, televisi interaktif serta CD-ROM (Rusman, 2009). Adapun 

contoh bentuk pembelajaran berbasis web/e-learning adalah Quipper, Edmodo, 

Moodle, dan Google Classrooms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buatlah media pembelajaran dalam bentuk produk TIK, pada KD 3.1 yaitu 

Menjelaskan ruang lingkup biologi (permasalahan pada berbagai obyek biologi 

dan tingkat organisasi kehidupan) melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip 

keselamatan kerja. Bentuk produk TIK yang dibuat yaitu : 

 LKS 

 Poster 

 Multimedia presentasi (PowerPoint) 

 

2. Bu Dewi akan mengajarkan materi konsep bioteknologi kepada siswanya. 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, Bu Dewi akan merancang media 

pembelajaran berbasis TIK. Tentukan dan jelaskan bentuk/produk TIK yang 

dapat digunakan oleh Bu Dewi pada saat mengajarkan materi konsep 

bioteknologi tersebut. 

 

3. Tentukanlah 3 jenis produk berbasis TIK yang dapat diterapkan pada KD 3.9 

kelas X di mana kondisi sekolah belum memiliki sarana prasarana yang lengkap 

seperti tidak memiliki layar proyektor dan aliran listrik. 

LATIHAN  
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4. Tentukan dan deskripsikan secara jelas 2 jenis produk berbasis TIK yang dapat 

diterapkan pada KD 3.8 kelas X di mana kondisi sekolah telah memiliki sarana 

prasarana cukup lengkap seperti memiliki layar proyektor dan aliran listrik dan 

koneksi internet. 

 

5. Ibu Nita akan mengajar di kelas XII tentang materi genetik, lakukanlah analisis 

bentuk produk TIK yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran materi 

genetik tersebut. 

 

6. Tentukanlah bentuk atau produk TIK yang sesuai dengan KD 3.9, KD 3.10 dan 

KD 3.11 materi biologi SMA kelas X. 

 

7. Tentukanlah masing-masing bentuk atau produk TIK yang sesuai pada materi 

biologi yang berkaitan dengan tema tingkah laku. 

 

8. Tentukanlah sarana dan prasarana TIK yang terdapat di sekolah, setelah itu 

tentukan produk atau bentuk TIK yang bisa digunakan pada materi biologi KD. 

3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam 

kehidupan. 

 

9. Buatlah rancangan LKS pada salah satu materi biologi yang berkaitan dengan 

tema regulasi. 

 

10. Rancanglah video timelapse pada materi yang berkaitan dengan pertumbuhan 

dan perkembangan. 
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 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah media yang berfungsi 

sebagai jembatan bagi guru dalam menyampaikan pengetahuan dan informasi 

kepada siswa. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media yaitu media harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Media 

yang dimaksud adalah dalam bentuk produk TIK, untuk menyesuaikan bentuk-

bentuk produk TIK dalam pembelajaran biologi tentunya kita harus mengetahui 

potensi TIK dalam pembelajaran dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. 
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RANGKUMAN 
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1. Produk TIK yang dapat memvisualisasikan objek dalam bentuk gambar (cetak), 

tulisan, terdiri dari dari wancana, materi singkat dan kegiatan-kegiatan yang bisa 

disesuaikan dengan model yang digunakan guru dalam pembelajaran adalah…. 

A. poster 

B. video pembelajaran 

C. multimedia interaktif 

D. multimedia presentasi 

E. LKS 

 

2. Ibu Cindy akan merancang media berbasis TIK tentang materi konsep 

bioteknologi, hal yang sebaiknya dilakukan Bu Cindy terlebih dahulu sebelum 

merancang media adalah….  

A. melihat karakteristik materi  

B. melihat kondisi siswa di kelas  

C. menyesuaikan dengan potensi TIK dalam pembelajaran 

D. mencari referensi tentang produk TIK dalam pembelajaran  

E. menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah  

 

3. Ibu Dea ingin mengajarkan materi tentang evolusi di mana Ibu Dea ingin 

membuat media yang dapat mempresentasikan gambar tentang fakta-fakta 

evolusi dan terdiri dari penjelasan-penjelasan singkat, dan media bisa disajikan 

tanpa koneksi internet, proyektor dan listrik. Apakah bentuk produk yang dapat 

digunakan oleh Ibu Dea? 

A. LKS 

B. poster 

C. charta 

D. grafik 

E. gambar 

 

TES FORMATIF 
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4. Pak Valdi menggunakan video untuk menjelaskan materi keanekaragaman hayati 

Indonesia, sehingga objek-objek yang tidak bisa diamati secara langsung dapat 

diamati siswa melalui media audio visual berbasis TIK yaitu video pembelajaran. 

Dari kasus tersebut bagaimanakah potensi TIK dalam pembelajaran? 

A. meningkatkan kualitas belajar  

B. mengurangi kesenjangan digital 

C. meningkatkan kesempatan belajar 

D. memfasilitasi pembentukan keterampilan  

E. meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen 

 

5. Bentuk produk TIK dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menyajikan pesan atau informasi belajar secara serempak untuk lingkup sasaran 

yang sedikit/kecil atau banyak/luas, mengatasi batasan waktu (kapan saja) 

maupun ruang di mana saja, adalah…. 

A. LKS 

B. poster 

C. video pembelajaran 

D. multimedia presentasi 

E. multimedia interaktif 

 

6. Bentuk Produk TIK yang dapat menghubungkan siswa dan guru walaupun tidak 

di dalam kelas, dan guru tetap bisa melakukan proses belajar mengajar dengan 

adanya koneksi internet adalah…. 

A. Quipper 

B. Facebook 

C. Line group 

D. Google+ 

E. Google Drive 

 

7. Pak Anto akan mengajar tentang materi invertebrata, Pak Anto ingin siswa 

mengamati berbagai macam hewan invertebrata di lingkungannya baik yang 

hidup di dalam atau di luar rumah, di tanah, air laut dan danau, atau yang di 
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pepohonan, untuk mempersingkat waktu dan mempersempit ruang lingkup, 

maka produk TIK yang dapat digunakan adalah…. 

A. LKS 

B. video pembelajaran 

C. poster 

D. multimedia presentasi 

E. multimedia interaktif 

 

8. Ibu Ita mengajar di sekolah yang miliki sarana dan prasarana yang terbatas dan 

belum memiliki proyektor dan infokus, Ibu Ita akan mengajarkan materi biologi 

SMA kelas XI tentang struktur sel hewan dan sel tumbuhan, produk TIK 

manakah yang dapat membantu ibu ita untuk mengajarkan materi struktur sel 

hewan dan sel tumbuhan adalah… 

A. LKS 

B. poster 

C. charta 

D. buku ajar biologi 

E. LKS dan poster 

 

9. Ibu Tari akan mengajarkan materi biologi kelas XII pada KD 3.2 Menjelaskan 

proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, manakah 

bentuk/produk TIK yang tepat digunakan Ibu Tari adalah…. 

A. poster dan LKS 

B. LKS dan video pembelajaran 

C. multimedia interaktif 

D. multimedia presentasi 

E. multimedia presentasi dan LKS 

10. Ibu Dika akan mengadakan tes uji pemahaman siswa berupa pilihan ganda 

dengan tujuan efisiensi waktu tes, 1 soal selama 20 detik, Ibu Dika tidak akan 

memberikan soal tes dalam bentuk uraian. Berdasarkan kalimat tersebut, untuk 

membuat media tersebut aplikasi Software apakah yang dapat Ibu Dika terapkan 

adalah…. 
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A. Microsoft Office Word 

B. Microsoft Office Excel 

C. Microsoft Office Publisher 

D. Microsoft Office Powerpoint 

E. Google Form 
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Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal latihan dan tes formatif dalam 

buku kerja. Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat rambu-rambu dan 

kunci jawaban pada lampiran buku kerja. Skor pada latihan dan tes formatif setiap 

soalnya adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban yang benar, menggunakan rumus 

berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi pada buku 

kerja. 

 Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh x 100 
          Skor maksimum 

Arti tingkat penguasaan:   90 - 100%   =  Sangat Baik 
  80 - 89%     =  Baik 

70 - 79%      =  Cukup 
< 70%       =  Kurang 

Jika tingkat penguasaan materi lebih dari 80% skor maksimum, maka silakan 

lanjut ke materi berikutnya. Jika skor yang diperoleh kurang dari 80%, maka 

sebaiknya pelajari ulang materi pada bagian ini. Disarankan untuk mengakses 

referensi yang tercantum pada buku untuk menambah wawasan seputar materi yang 

dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSI 
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Kompetensi Inti  
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 
 
Kompetensi Dasar 
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. 
 
Indikator Esensial 
Melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. 

 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

PETA KONSEP 

 

 

 

BAB 12 PEMBELAJARAN BERBASIS TIK BAB 12.  PEMBELAJARAN BERBASIS  
 TIK
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Pembelajaran yang mendidik adalah pembelajaran yang melalui perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang berpedoman pada kurikulum.  Pada era globalisasai 

pembelajaran dituntut untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK). Pembelajaran yang memanfaatkan TIK menggunakan 

perangkat hardware dan software dalam aplikasinya. Suyitno (1997) menyatakan 

bahwa media pembelajaran berbasis TIK berfungsi sebagai alat bantu dalam proses 

pembelajaran, maka media belajar ini akan disesuaikan dengan karakteristik masing-

masing bahan ajar yang akan disajikan juga memperhatikan karakteristik siswa. 

Menurut Sahid (2015), dilihat dari bentuknya, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan menjadi:  

1. Media teks, media yang ditampilkan dalam bentuk teks seperti text book, poster 

dan lembar kerja siswa (LKS) 

2. Media visual, media yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang 

hanya dapat dilihat atau dibaca, misalnya gambar, foto, grafik, diagram dan 

bagan. 

3. Projected Still Media, media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan 

informasi dalam bentuk gambar/tulisan yang tidak bergerak, misalnya slide 

Power Point. 

4. Projected Motion Media, media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan 

informasi dalam bentuk gambar/tulisan yang dapat bergerak, misalnya film dan 

video. 

 

A. Media Berbasis TIK dalam Pembelajaran Materi Virus 

1. Media pada Kegiatan Motivasi  

Media yang digunakan pada kegiatan memotivasi siswa adalah media 

gambar, media gambar yang dimaksud adalah gambar yang ditampilkan 

menggunakan proyektor dalam bentuk slide PowerPoint, dimana gambar yang 

ditampilkan adalah gambar berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus seperti 

gambar orang bersin (flu), gambar penderita HIV dan Ebola. Mengapa media 

RINGKASAN MATERI 
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gambar digunakan pada kegiatan motivasi ini? karena objek sebagai sumber fakta 

yang terbatas, terlalu kecil untuk diamati secara langsung, berbahaya bila didekati, 

proses sulit diamati, terbatasnya sarana laboratorium, siswa terlalu banyak, proporsi 

siswa dan guru tidak seimbang sehingga dengan adanya media visual seperti gambar 

pada slide Power Point akan membantu guru dalam menjelaskan suatu konsep virus 

yang abstrak. 

Contoh Slide Power Point tentang penyakit yang disebabkan oleh virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk membuat slide Power Point seperti contoh di atas, guru harus bisa 

mengoperasikan aplikasi Microsoft Power Point, guru harus memiliki ide kreatif 

sehingga tampilan Power Point menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa. 

Untuk memasukkan gambar pada slide Power Point dengan menggunakan menu 

Insert → picture. Gambar yang ditampilakan melalui slide Power Point dapat 

dikreasikan dengan menambahkan efek pada menu format → picture styles, dan 

untuk menambahkan animasi dengan menggunakan menu animation pada tab 

ribbon. 
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2. Media pada Kegiatan Inti 

Media yang digunakan pada kegiatan inti adalah media dalam bentuk teks 

(LKS, Buku referensi), Projected Still Media dalam bentuk slide Power Point dan 

video pada pembahasan tentang ciri-ciri dan replikasi virus. 

a. LKS tentang Virus 
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Pembuatan LKS (Lembar Kerja Siswa) dapat dirancang dengan menggunakan 

aplikasi Microsoft Office Power Point. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

1) Mengatur Tampilan Slide pada Microsoft Office PowerPoint 

   Sebelum memasukkan gambar ke dalam bentuk slide Microsoft Office 

Power Point maka terlebih dahulu mengatur tampilan slide. Tampilan slide dapat 

disesuaikan dengan ukuran dan jumlah gambar yang akan kita masukkan. 

Berikut petunjuk mengatur tampilan slide: 

Buka Microsoft Office Power Point → klik menu Design → pilih menu slide Size 

→ atur ukuran slide sesuai yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

LKS didesain semenarik 
mungkin untuk meningkat 
minat siswa dalam belajar.  

Gambar 12.1 Contoh LKS yang Dibuat Menggunakan Microsoft PowerPoint 
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2) Menyisipkan Shape, Gambar dan Clip Art 

  Menyisipkan shape, gambar dan clip art pada slide dengan 

menggunakan menu Insert → Picture/Shape/Clip Art (online picture)  

 

 

 

 

a) Tips memasukkan gambar atau memindahkan gambar yang baik dan benar: 

 Gambar yang dimasukkan adalah gambar yang memiliki kualitas High 

Defenition (HD), agar gambar yang dihasilkan jelas dan tidak pecah. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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 Pada saat memindahkan atau mengubah ukuran gambar jangan menarik 

gambar dari sisi samping kiri/kanan, karena ini akan mengubah bentuk 

dari gambar aslinya, maka cara yang benar yaitu dengan menarik sisi 

sudut dari gambar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menyisipkan Kolom Teks 

  Terdapat 2 cara menyisipkan kolom teks yang dapat diatur secara bebas 

pada Microsoft Office Powerpoint, yakni menggunakan menu Insert → Shape 

atau menu Insert → Text Box.  

 

4) Menyisipkan Tabel  

  Langkah untuk menyisipkan tabel ke dalam slide dengan menggunakan 

menu Insert → pilih menu tabel, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 12.2 Perbedaan Gambar Kualitas Bagus/HD (a) dan Gambar Kualitas Rendah (b) 

Gambar 12.3 Perbedaan Cara Memindahkan atau Mengubah Gambar yang Salah (a) 

dan Cara yang Benar (b) 
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 Pada saat memindahkan atau mengubah ukuran gambar jangan menarik 

gambar dari sisi samping kiri/kanan, karena ini akan mengubah bentuk 

dari gambar aslinya, maka cara yang benar yaitu dengan menarik sisi 

sudut dari gambar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menyisipkan Kolom Teks 

  Terdapat 2 cara menyisipkan kolom teks yang dapat diatur secara bebas 

pada Microsoft Office Powerpoint, yakni menggunakan menu Insert → Shape 

atau menu Insert → Text Box.  

 

4) Menyisipkan Tabel  

  Langkah untuk menyisipkan tabel ke dalam slide dengan menggunakan 

menu Insert → pilih menu tabel, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 12.2 Perbedaan Gambar Kualitas Bagus/HD (a) dan Gambar Kualitas Rendah (b) 

Gambar 12.3 Perbedaan Cara Memindahkan atau Mengubah Gambar yang Salah (a) 

dan Cara yang Benar (b) 
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Gambar 12.4 Gambar di Atas Akan Muncul Hanya pada Microsoft Office 2010-2013 

b. Slide Power Point tentang Virus 

Contoh Slide Power Point tentang ciri-ciri virus 

 

 

 

 

 

 
 

 

c. Video/animasi tentang replikasi Virus 

 

 

Gambar 12.5 Contoh Inovasi Slide Power Point dalam Pembelajaran   

Video replikasi virus (1) https://www.youtube.com/watch?v=hD1MpACdNbs&t=13s 
Video replikasi virus (2) https://www.youtube.com/watch?v=uIut0oVWCEg 

 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

168

 
 

 
 

 
168 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

5) Menyisipkan Video 

  Terdapat 2 cara untuk menyisipkan video ke dalam slide yaitu pertama 

dengan menu Insert → Video, dan yang kedua dengan cara menggunakan 

hyperlink dengan menyisipkan link video ke objek yang dijadikan untuk 

memunculkan video. Buat shape yang berhubungan dengan video yang ingin kita 

link → klik kanan pada shape →pilih hyperlink →pilih current folder→pilih 

video yang ingin disisipkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Media pada Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup ini media yang digunakan sebenarnya bisa 

menggunakan media dalam bentuk teks, akan tetapi untuk lebih mengaplikasikan 

teknologi dalam pembelajaran maka soal evaluasi tersebut dibuat dengan 
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menggunakan aplikasi Ispring Quizmaker dan Google Form soal interaktif terdiri 

dari: 

 Soal pilihan ganda dan soal uraian 

 Waktu dan skor jawaban telah diatur 

 Soal dalam bentuk kuis yang telah diprogramkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Soal Interaktif dengan Menggunakan Google Form 

Pembuatan soal interaktif dilakukan secara online, dengan menghubungkan 

komputer dengan internet, dalam pembuatan soal dari aplikasi Google Form ini 

harus memiliki akun g-mail.  

a. Buka akun g-mail → pilih Google Aplikasi → pilih Google Drive → pilih 

New→pilih Google Form 

b. Selanjutnya akan muncul jendela Google Form dan kita bisa memulai 

pembuatan soal dengan berbagai macam jenis (pilihan ganda, uraian singkat, 

checkbook, dan rating scale) 

 

 

 

 

 

Gambar 12.6 Contoh Bentuk Soal Interaktif tentang Materi Virus 
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1. Buatlah satu slide Power Point untuk kegiatan motivasi tentang materi 

pencemaran lingkungan. Dengan kriteria sebagai berikut: 

 Gambar yang dimasukkan ke dalam slide kualitasnya bagus tidak pecah 

 Gambar-gambar yang terdapat pada satu slide diberi efek animasi, 

sehingga pada saat slide show gambar-gambar akan bergerak sesuai efek 

yang kita masukkan  

 

2. Pada materi protista siswa dituntut untuk mengelompokkan macam-macam 

protista berdasarkan karakteristiknya. Buatlah Slide Power Point tentang 

materi tersebut, dengan kriteria sebagai berikut: 

 Background slide sesuai dengan materi 

 Tata letak penulisan jelas 

 Warna tulisan dan background sesuai/kontras 

 Gambar yang dimasukkan kualitasnya bagus, jelas dan sesuai dengan 

materi 

 Tata letak template dan gambar sesuai 

 Gambar diberi keterangan  

 Slide terdiri dari peta konsep 

 Slide Powerpoint yang dibuat lebih mengutamakan poin-poin penting 

dan gambar, tidak hanya teks tulisan. 

 

LATIHAN  
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3. Buatlah LKS tentang sistem peredaran darah manusia. Sesuai dengan format 

yang telah dicontohkan pada LKS kegiatan inti. 

 

4. Dalam materi virus, siswa dituntut untuk mengidentifikasi ciri-ciri virus 

melalui kajian literatur. Buatlah soal latihan berbentuk kuis dengan 

menggunakan Google Form. 

 

5. Buatlah Slide Power Point tentang peran virus dalam kehidupan dengan 

kategori sebagai berikut: 

a. Latar belakang/background Power Point sesuai dengan pembahasan 

materi 

b. Desain Power Point dibuat sekreatif dan semenarik mungkin 

c. Terdapat gambar dan video di dalam slide Power Point 

 

6. Dalam materi virus, siswa dituntut untuk mengidentifikasi ciri-ciri virus 

melalui kajian literatur. Buatlah soal latihan berbentuk kuis dengan 

menggunakan Google Form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Buku: 
1. Sharon, E., Smaldino, Deborah, L., Lowther and James, D. Russel. 

2012. Instructional Technology and Media for Learning. Pearson 
Education. Boston: Inc.  

2. Yovie, K. 2014. Super Slide Master. Jakarta: Elex Media Komputindo.  
3. Purnomo, C.H. 2010. Panduan Belajar otodidak Microsoft Office 

Power Point 2010. Jakarta: Media Kita.  
 

Sumber Internet: 
1. https://wallpapersafari.com 
2. http://sqooltube.com 
3. www.teachertube.com 
4. www.lecturio.com 
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Pembelajaran yang mendidik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

yang berpedoman pada kurikulum.  Pada era globalisasai pembelajaran dituntut 

untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pembelajaran 

yang memanfaatkan TIK menggunakan perangkat hardware dan software dalam 

aplikasinya. Suyitno (1997) menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis TIK 

berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. 

 

 

1. Ibu Mitha adalah seorang guru biologi, Ibu Mitha mengajarkan tentang sistem 

pencernaan. Ibu Mitha menggunakan video dalam slide PowerPoint, menu yang 

digunakan untuk menyisipkan video adalah… 

A. desain > hyperlink > klik video 

B. format > hyperlink > klik video 

C. insert > hyperlink > klik video 

D. view > hyperlink > klik video 

E. insert > video > video on my PC 

 

2. Media audio visual bergerak dapat digunakan untuk menjelaskan materi terkait 

mekanisme atau proses yang terjadi pada suatu sistem. Media audio visual 

bergerak yang dimaksud adalah... 

A. video stop motion 

B. video dokumenter 

C. video pembelajaran 

D. video animasi 

E. film pendek 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 
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3. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sumber belajar untuk kelancaran 

proses pembelajaran. Pernyataan di bawah ini yang merupakan dampak positif 

teknologi dalam proses pembelajaran biologi adalah... 

A. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

B. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. 

C. Menciptakan metode pembelajaran yang inovatif agar siswa lebih memahami 

konsep abstrak, karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi. 

D. Meningkatkan kemampuan komunikasi dalam berbagai bidang. 

E. Mempermudah dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran. 

 

4. Pak Tio adalah guru biologi SMA yang akan mengajar materi yang terkait 

tentang mekanisme pernapasan, Media pembelajaran yang cocok bagi Pak Tio 

agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual adalah…. 

A. model tentang sistem pernapasan 

B. gambar mekanisme pernapasan pada papan tulis 

C. gambar mekanisme pernapasan pada slide PowerPoint 

D. video mekanisme pernapasan 

E. poster mekanisme pernapasan 

 

5. Langkah yang tepat untuk mengubah latar belakang atau background pada slide 

Power Point adalah…. 

A. Insert > Picture > Pilih gambar > Format background 

B. Insert > Photoalbum > pilih gambar > Format background 

C. Design > Format Background > Picture or texture fill 

D. Design > Format Background > Hide background graphics 

E. Design > Format Background > Gradient fill 

 

6. Dalam pembuatan LKS menggunakan aplikasi Power Point maka kita harus 

mengubah layout slide dari landscape ke portrait. Cara yang tepat untuk 

mengatur tampilan layout slide dari landscape menjadi portrait adalah… 
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A. Home > Layout > Title Slide 

B. Home > Layout > Blank 

C. Insert > New Slide > Potrait 

D. Design > Slide Size > Custom Slide Size 

E. Design > Layout > Custom Slide Size 

 

7. Sub menu yang digunakan untuk membuat shape atau template pada LKS dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Power Point adalah…. 

A. insert > picture 

B. insert > clip Art 

C. insert > picture online 

D. insert > shapes 

E. insert > template 

 

8. Manakah dari jenis multimedia dibawah ini yang dapat digunakan untuk 

membuat soal interaktif, angket dan kuis interaktif? 

A. Google Classroom 

B. Google  Scholar 

C. Google Form  

D. Quiper  

E. Facebook  
 

9. Menu yang diguanakan untuk membuat soal atau kuis interaktif dengan 

menggunakan Micosoft Power Point adalah.… 

A. insert > hyperlink 

B. insert > strart slide show 

C. animation > transtition to this slide 

D. insert > media clips 

E. insert>movie 

 
10. Untuk membuat soal kuis dengan menggunakan Google Form, pertama kali 

yang harus dilakukan adalah…. 

A. buka akun g-mail 

B. buka akun Google Drive 
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C. buka akun Google Form 

D. pilih Google Aplikasi 

E. buka Google Form 

 

 

 

 

Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal latihan dan tes formatif dalam 

buku kerja. Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat rambu-rambu dan 

kunci jawaban pada lampiran buku kerja. Skor pada latihan dan tes formatif setiap 

soalnya adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban yang benar, menggunakan rumus 

berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi pada buku 

kerja. 

 Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh x 100 

          Skor maksimum 

Arti tingkat penguasaan:   90 - 100%  = Sangat Baik 

   80 - 89%    = Baik 

 70 - 79%    = Cukup 

 < 70%      = Kurang 

 
Jika tingkat penguasaan materi lebih dari 80% skor maksimum, maka silakan 

lanjut kemateri berikutnya. Jika skor yang diperoleh kurang dari 80%, maka 

sebaiknya pelajari ulang materi pada bagian ini. Disarankan untuk mengakses 

referensi yang tercantum pada buku untuk menambah wawasan seputar materi yang 

dibahas.

REFLEKSI 
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Kompetensi Inti  

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri  

 

Kompetensi Dasar 

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri 

 

Indikator Esensial  

Mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis TIK    

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN DAN APLIKASI PER INDIKATOR 

PETA KONSEP 

 

 

 

BAB 13 MENGEMBANGKAN PERANGKAT  
PEMBELAJARAN BERBASIS TIK 

LKS 

LKS 

BAB 13.  MENGEMBANGKAN PERANGKAT  
 PEMBELAJARAN BERBASIS TIK
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Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran 

merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada KD. Selain itu, dalam 

perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, 

perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran.  

Perangkat Pembelajaran Berbasis TIK 

1. Pemetaan KI, KD dan IPK 

Perancangan pemetaan KI, KD dan IPK yaitu dengan menggunakan Software 

aplikasi Microsoft Office Word. 

2. RPP 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); perancangan RPP pada umumnya 

menggunakan Software aplikasi Microsoft Office Word. 

3. LKS dan media  

a. Inovasi LKS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

RINGKASAN MATERI 

Gambar 13.1 Perbandingan LKS pada Umumnya dan LKS yang Dibuat Menggunakan 
Microsoft PowerPoint 
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LKS yang dibuat selama ini kebanyakan menggunakan aplikasi Microsoft 

Office Word, akan tetapi ada inovasi terbaru dari LKS yaitu tampilan LKS 

yang dibuat lebih menarik. LKS dibuat dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Power Point. 

Langkah-langkah pembuatan LKS menggunakan Microsoft Power Point 

1) Buka aplikasi Power Point 

2) Mengatur layout/lembar Kerja 

Pilih menu Design > pilih Slide Size > pilih Costum Slide Size > Atur 

ukuran slide dari landscape ke portrait > Maka tampilan slide akan 

berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menyisipkan Shape 

Pilih menu Insert > pilih Shape > pilih Shape yang ingin digunakan, untuk 

mengubah warna pada shape atau memberi efek pada shape : klik shape 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

179

 
 

 
 

 
179 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

yang ingin diubah warna atau efek > pilih menu format > Di kotak Shape 

Style tersedia menu tab yang bisa mengubah warna shape, mengubah warna 

garis pada shape dan memberi effect pada shape. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

4) Menyisipkan gambar 
Pilih menu Insert > pilih Picture > pilih gambar yang ingin dimasukkan 
dan lalu klik Insert. 

5) Menyisipkan Clip Art 
Pilih menu Insert > pilih Online Picture (khusus Microsoft Power Point 
2013, 2016) > Pilih Clip Art (untuk Microsoft Power Point 2007-2003) 

 
b. Media 

1) Poster 
Langkah-langkah awal dalam pembuatan poster menggunakan Microsoft 
Office PowerPoint: 
a) Mengatur tampilan Slide poster 
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Buka aplikasi Ms. Office Power Point > klik menu Design > pilih Slide 

Size > pilih Costum Slide Size > Atur ukuran Slide dari landscape ke 

portrait atau sesuai dengan ukuran poster yang akan dibuat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b) Menyisipkan dan mengatur gambar 

Menyisipkan gambar dalam poster Power Point dapat dilakukan dengan 

yakni menyisipkan gambar seperti biasa dengan menu insert > picture. 

Akan tetapi untuk menyisipkan gambar sebagai latar 

belakang/background yaitu dengan cara klik menu Design > Pilih format 

background > klik bagian picture or texture fill > klik kotak file untuk 

memilih gambar yang akan dijadikan background. Langkah selanjutnya 

pilih gambar yang akan dijadikan background lalu klik insert. Kemudian 

atur transparasi gambar agar tulisan pada poster nantinya dapat terbaca 

dengan baik. 
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c) Menyisipkan kolom teks 

Terdapat dua cara menyisipkan kolom teks yang dapat diatur secara 

bebas pada Microsoft Office PowerPoint, yakni menggunakan menu 

insert > shapes atau menu Insert > Text Box menyediakan pilihan 

bentuk kolom teksnya  

d) Menyimpan slide menjadi gambar 

Langkah terakhir dalam membuat poster dengan menggunakan 

Microsoft Office Power Point adalah menyimpan file dalam bentuk 

gambar dengan format PNG atau JPG. Tekan keyboard CTRL + S 

kemudian pada kolom save as type pilih format PNG atau JPG lalu klik 

save. 

2) Video pembelajaran 

Video dalam pembelajaran yang digunakan umumnya merupakan video 

yang didownload dari You Tube yang tentunya berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Guru bisa membuat atau mengedit kembali video yang 

didownload sehingga bisa disesuaikan dengan tuntutan KD dan tujuan 

pembelajaran. Mengedit video yang sudah ada dapat menggunakan aplikasi 

software Movie Maker atau Corel Studio Video.  

a) Mengedit video menggunakan aplikasi Movie Maker 

Gambar tampilan aplikasi Movie Maker 

 
 
 
 
 
 
 

 

Keterangan: 

a) Ribbon untuk memasukkan file foto atau video pada aplikasi movie 

maker 

b) Ribbon untuk menambahkan teks pada video 

c) Preview video yang sedang diedit 

a 

b 

d c 
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d) Halaman letak video yang akan diedit 

b) Movie maker dapat memotong, menambah, atau menghilangkan suara 

pada video.  

 

 

 

 

 

c) Cara menyimpan video pada movie maker 

Cara menyimpan video pada aplikasi movie maker ada 3 cara, yakni 

save, save as, save movie.  

3) Multimedia interaktif 

Multimedia  interaktif  adalah  suatu  multimedia  yang  dilengkapi dengan 

 alat  pengontrol  yang  dapat  dioperasikan  oleh  pengguna, sehingga 

 pengguna  dapat  memilih  apa  yang  dikehendaki  untuk proses 

 selanjutnya. Salah satu contoh dari multimedia interaktif adalah media 

presentasi Power Point interaktif dan Lectora Inspire. 

a) Power Point Interaktif 

Aplikasi Microsoft Power Point dapat digunakan untuk membuat 

multimedia interaktif. Langkah-langkah dalam membuat Power Point 

interaktif yaitu sebagai berikut: 

 Siapkan Slide PowerPoint 

Klik Slide Show > Slide Up Slide Show > pilih opsi Browsed at a 

kiosk (full screen), lalu klik OK. Maka slide tidak akan berpindah ke 

slide lainnya dengan menekan sembarangan tombol, misalnya 

dengan mengklik mouse atau menekan keyboard. Copy slide 1 

sebanyak yang diperlukan. 

 Menyiapkan tombol 

Klik menu Insert > Shapes > pilih bentuk shape yang diinginkan > 

tarik pointer ke dalam slide sehingga berbentuk tanda tambah (+), 

kemudian buatlah bangunan persegi panjang > tambah teks pada 

Pengaturan  suara  Pengaturan  kecepatan dan latar 
 

Mengatur  pemotongan video 
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tombol dengan langsung klik shape dan ketik tulisan atau dengan 

menggunakan text box. Pada slide 1 kita harus membuat keseluruhan 

tombol pada slide pertama karena slide pertama adalah 

awalnya/home. 

 Menyisipkan hyperlink 

Pilih tombol penyusun > klik kanan pilih hyperlink > Tombol yang 

telah disiapkan akan di hyperlink dengan cara klik kanan > pilih 

hyperlink > dibagian link to pilih Place in This Document dan 

dibagian Select a place in this document, pilih slide penyusun > klik 

OK. Ulangi langkah tersebut untuk menyisipkan hyperlink ke 

tombol/shape berikutnya. 

 Mengatur navigasi 

Pilih seluruh tombol pada slide “home” > CTRL+C > pilih slide 

penyusun lalu tekan CTRL + V 

 Membuat animasi  

Membuat animasi atau memberikan efek gerak pada slide 

PowerPoint. 

b) Lectora Inspire 

Lectora Inspire adalah sebuah program komputer yang merupakan 

tool (alat) pengembangan belajar elektronik (e-learning), yang 

dikembangkan   oleh   perusahaan Trivantis Corporation. Pendirinya 

adalah Timothy D. Loudermilk di Cincinnati, Ohio, Amerika tahun 

1999. Lectora Inspire  dapat digunakan untuk kebutuhan pembelajaran 

baik secara online maupun offline yang dapat  dibuat  dengan  cepat  

dan  mudah. Lectora  Inspire  dapat digunakan   untuk   

menggabungkan  animasi flash,   merekam   video, menggabungkan 

gambar, dan screen capture. Langkah-langkah dalam pembuatan 

media interaktif menggunakan program lectora adalah sebagai 

berikut: 

 Instalasi Lectora 

o Pastikan folder lectora yang akan diinstal telah berada di local 

disk c  
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o Buka folder instalan pilih SetupInspireDema.exe sehingga muncul 

window Lectora lalu muncul window Installer Language 

o pilih english kemudian klik tombol OK, kemudian muncul 

window License Agreement pilih tombol I Agree 

o Muncul window Choose Componet. Pada Select Type, pilih 

Typical lalu tekan tombol Next 

o Muncul window Choose Install Location. Biasanya default di 

Program File. Jika ingin menyimpan di tempat lain, maka klik 

Browse. Lalu klik tombol Install. 

o Selesai menginstal. Pastikan program di PC Anda yang terbuka 

segera ditutup. Muncul tampilan seperti pada gambar di bawah 

ini. Tunggu selama minimal 15 menit tergantung pada RAM dan 

prosesor PC/Laptop. 

o Jika proses instalasi PC sudah selesai dan lengkap, maka klik 

tombol finish. Software Lectora Inspire sudah terinstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13.2 Halaman Utama Aplikasi Lectora Inspire 
 

Gambar 13.3 Bentuk Wadah Media Interaktif Lectora Inspire  
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 Memilih Title Wizard 

o Bukalah aplikasi Lectora Inspire, klik start > All program > 

Lectora Inspire. 

o Klik tab Create New Title kemudian klik Design Wizard. 

o Pilihlah type yang diinginkan. Kemudian klik Build It. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membuat New Title 

 

 

o Pada window Name and Location, isikan New Title Name: 

“Bagian-bagian Bunga dan fungsinya” 

o Klik tombol Next. Sehingga muncul windows Page Size 

o Pilih Fixed Page Size 

o Lalu klik tombol next. Muncul window Title Organization. 

o Aktifkan pilihan Chapter and Page. Isikan Number of Chapter: 4 

Jangan centang (abaikan) Include help 

 
 
 
 

Gambar 13.4 Tampilan Menu pada Kotak Design Wizard  
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 Membuat Chapters 

o Pada tampilan Chapter 1 of 4, isi Name of Chapter dengan 

“Tujuan Pembelajaran”, tanpa tanda petik. Lalu klik tombol Next. 

o Pada tampilan Chapter 2 of 4, isi Name of Chapter dengan 

“Materi”, tanpa tanda petik. Lalu klik tombol Next. 

o Pada tampilan 3 of 4, isi Name of Chapter dengan “LKS”, tanpa 

tanda petik. Lalu klik tombol Next. 

o Pada tampilan Chapter 4 of 4, isi Name of Chapter dengan 

“TUGAS”, tanpa tanda petik. Lalu klik tombol Finish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mengelola Teks 

o Jika lembar kerja masih kosong maka untuk menambahkan teks 

dengan cara klik Teks Block > Double-click here to add text > 

masukkan teks. 

 

 

 

 
o Jika kolom teks telah tersedia maka tinggal klik dua kali atau 

arahkan pada kolom Welcome to lalu klik kanan dan klik edit.  
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o Jika ingin mengubah font, ukuran font, warna font, bold dan untuk 

mengatur format tulisan lainnya klik Text Block yang akan diedit 

sesuai dengan keinginan kita. Lalu pilih toolbar yang sesuai. 

 Menambah Pages 

o Tekan tombol CTRL + 3 secara bersamaan  

o Klik toolbar Add Page 

o Lakukan penambahan 3 page sehingga pada Title Explorer 

menjadi tampak seperti gambar. 

o Pada Chapter kompetensi arahkan mouse ke page 1, lalu klik 

ketiklah “SK/KD” arahkan mouse ke page 2 

o Klik 2 kali secara lambat, lalu ketiklah “Indikator”  

o Lalu arahkan mouse ke page 3 klik 2 kali secara lambat, lalu 

ketiklah “Tujuan Pembelajaran” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menambah Section 

o Arahkan mouse ke Chapter materi pada Title Explorer  

o Kemudian tambahkan section dengan memilih salah satu dari 4 

cara berikut: 

o Klik menu Add  > Section  

o Pilih toolbar Add Section klik kanan dan pilih New > Section  

o Tekan tombol CTRL+2 secara bersamaan. Lakukan langkah 1 & 

2 sebanyak 3 kali.  
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4) Multimedia berbasis web/e-learning 

a) Quipper 

Quipper school adalah sebuah program e-learning yang 

memungkinkan guru berinteraksi dengan siswanya secara online.  Guru 

dapat memanfaatkan program ini untuk;  memberi tugas atau PR 

(pekerjaan rumah), melakukan ulangan baik ulangan harian, tengah 

semester bahkan ulangan semester atau remedi. Langkah-langkah 

dalam penggunakan program quipper adalah sebagai berikut: 

 Mendaftar dan membuat akun Quipperschool 

o Daftar akun Quipperschool dengan cara SIGN UP/DAFTAR di 

a

l

a

m

a

t

 

i

n

i

 

w

w

w

.quipperschool.com/id/signup.html. 
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o KKlik portal guru untuk memulai > klik Daftar sekarang > klik 

mulai > Pada saat Anda sampai pada menu seperti berikut Anda 

diberi pilihan untuk mendaftar dengan menggunakan akun 

facebook atau yang lain. Sebaiknya Anda tidak melakukan 

registrasi dengan facebook.  

o Kemudian kita akan diminta untuk mengisi form maka isilah 

sesuai dengan data diri Anda seperti membuat/mendaftar akun di 

e-mail, facebook dan akun media sosial lainnya.  

o Setelah itu maka dilanjutkan dengan pengisian data sekolah dan 

mata pelajaran yang Anda ajarkan, pastikan data yang 

dimasukkan merupakan data yang sebenarnya. Dan klik “lanjut” 

untuk melanjutkan pada sesi menu berikutnya. Pastikan data yang 

dimasukkan adalah data sebenarnya. 

 Membuat kelas pertama  

o Pilih kurikulum dan tugas > pilih kotak bidang studi > pilih satuan 

pendidikan misalnya (SMA Kurikulum 2013) > pilih kelas dan 

bidang studi. Setelah selesai sistem akan dengan otomatis 

membawa Anda pada halaman kelas yang Anda buat seperti 

contoh halaman berikut ini.  
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 Membuat tugas pertama  

o Tentunya harus sudah ada siswa yang tergabung dalam kelas 

tersebut. 

o Pilih kotak kurikulum dan tugas, setelah membuat kelas maka 

akan muncul Untuk membuat tugas pertama klik buat tugas 

dengan topik terpilih.  

o Ikuti panduan yang keluar. Contoh di sini adalah pelajaran SMA 

Kurikulum 2013 Ilmu Pengetahuan Alam (Biologi) Materi tugas 

yang akan kita buat tertera di bawahnya sesuai dengan materi 

kelas berapa yang telah dipilih sebelumnya, misalnya jika yang 

dipilih adalah materi biologi kelas XII maka isi materi contohnya 

"pertumbuhan dan perkembangan, metabolisme, materi genetik 

dan selanjutnya” seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Terdapat dalam setiap tema sesuai topik materi yang dibahas, klik 

topik yang akan kita tugaskan.  
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o Setelah topik yang kita maksud masuk dalam daftar  topik yang 

akan kita tugaskan selanjutnya tinggal klik tab "Kirim tugas 

dengan topik" 

o Beri nama tugas kita sesuai tugas yang kita maksud. Sesuaikan 

rentang waktu atau batas waktu pengerjaan tugas yang kita kirim. 

Tugas kita juga dapat dikirimkan kepada seluruh kelas yang kita 

buat. Klik pada bagian "Semua siswa di kelas Biologi XA, maka 

akan muncul kelas-kelas yang lain, aktifkan dengan mencentang 

kelas yang kita maksud. Selanjutnya klik Kirim tugas ini. 

4. Instrumen penilaian  

Instrumen penilaian terdiri dari lembar observasi, angket, portofolio, dan 

penilaian diri sendiri. Pembuatan instrumen penilaian biasanya dengan 

menggunakan Microsoft Office Word dan selanjutnya di print out atau dicetak, 

akan tetapi untuk mempermudah guru dalam melakukan penilaian atau evaluasi 

terhadap siswa atau melihat respon siswa guru bisa memanfaatkan aplikasi 

software yaitu Google Form, dan untuk mempermudah guru dalam memberikan 

post tes atau tugas yang tidak sempat dilakukan pada jam pembelajaran maka 

guru bisa membuat soal interaktif yang bisa dirancang dengan menggunakan 

beberapa aplikasi software diantaranya Lectora Inspire.   

a) Google Form 

Langkah-langkah membuat instrumen penilaian melalui google form telah 

dijelaskan pada BAB IV tentang kegiatan penutup halaman 23. 

b) Soal Interaktif Lectora Inspire 

Langkah-langkah dalam membuat soal evaluasi adalah sebagai berikut: 

 Tambah Text Section pada Title Explorer 

 Klik menu Add > Test Section 

 Maka pada Title Explorer akan muncul section Test Section 

 Lakukan penambahan Test Section sebanyak 6 kali sehingga dihasilkan 

seperti ini 
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 Untuk membuat berbagai jenis soal evaluasi tersebut caranya arahkan 

mouse pointer pada section benar-salah lakukan salah satu cara 

menambahkan pertanyaan tersebut dengan cara klik menu Add Question 

> klik toolbar question > Ubah nama Question > pilih type question > 

pilih sesuai keinginan (Benar-Salah) > Masukkan pertanyaan di kotak 

Question > pilih jawaban yang benar > klik OK. 
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 Buatlah pemetaan KI, KD dan IPK menggunakan Microsoft Excel dengan 

ketentuan: 

 Menyertakan identitas 

 Jenis huruf Time New Roman 

 Pengaturan page layout landscape 

 Margin (2 cm) 

 Memberikan warna pada tabel 

 Menggabungkan dua atau lebih kolom dan baris 

 Pengaturan page layout landscape 

 Buatlah 1 lembar LKS menggunakan aplikasi Microsoft Power Point dengan 

ketentuan: 

 Judul LKS 

 Identitas LKS 

 Kolom nama kelompok siswa 

 Tujuan LKS 

 Wacana atau teori singkat 

 LKS didesain sekreatif mungkin sesuai dengan tema/materi  

 Desainlah sebuah poster menggunakan Microsoft Power Point dengan 

ketentuan: 

 Tampilan poster Portrait 

 Judul utama 

 Gambar untuk memperjelas materi 

 Informasi ringkas berupa tulisan 

 Gambar Latar  

 Pilihlah video pembelajaran yang akan diedit, minimal ada 3 video, lakukanlah 

kegiatan di bawah ini: 

 Potong atau seleksi masing-masing video tersebut 

 Satukan masing-masing video tersebut 

 Masukkan kata-kata atau keterangan di antara video tersebut 

LATIHAN 
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 Simpan video tersebut 

 Rancanglah 1 multimedia interaktif menggunakan aplikasi Microsoft 

PowerPoint. 

 Terdiri dari 5 slide 

 Slide no 1 adalah slide utama yang terdiri dari tombol-tombol untuk ke slide 

selanjutnya 

 Menggunakan hyperlink untuk pindah ke slide yang diinginkan 

 Untuk slide 2-5 terdapat tombol back, next dan home  

 Lakukanlah langkah-langkah untuk membuat Chapter menggunakan aplikasi 

Lectora Inspire. 

 Lakukanlah langkah-langkah untuk memasukkan/menyisipkan teks dari 

aplikasi Lectora Inspire. 

 Rancanglah multimedia interaktif menggunakan Lectora Inspire yang terdiri 

dari 3 lembar kerja/slide. 

 Rancanglah multimedia berbasis web menggunakan aplikasi Quipper School 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Buatlah akun quipper guru yang mengajar di kelas XI SMA pada materi 

biologi yang pada materi metabolisme. 

 Buatlah instrumen penilaian berupa angket siswa menggunakan google form. 

 Buatlah soal uraian singkat menggunakan google form dan masukkan link ke 

kelas quipper school yang telah dibuat. 

 Buatlah soal post tes (soal interaktif) dengan menggunakan aplikasi Lectora 

Inspire. 
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Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran 

merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran 

dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada KD. Selain itu, dalam 

perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan media dan sumber belajar, 

perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran (RPP).  

 

Sumber Buku:  
 Mas’ud, M. 2012. Membuat Multimedia Pembelajaran dengan Lectora. 

Yogyakarta: Pustaka Komputindo.  
 Rusman, D. Kurniawan, dan C. Riyana. 2013. Pembelajaran Berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers.  

Sumber Internet: 
 Anonim. Bagaimana untuk mendapatkan dan menggunakan Windows Live 

Movie Maker. http://id.wondershare.com/howtos/windows-live-movie-
maker-tutorial.html. 11 Maret 2017 (10.00). 

 Al-Anbarry, Y. H. 2016. Cara Membuat Kuesioner Online Menggunakan 
Google Form. https://inwepo.co/cara-membuat-kuesioner-online-
menggunakan-google-form/. 11 Maret 2017 (10.45). 

 Anonim. 2014. Quipper School (Tutorial/Panduan Guru). 
http://ed1pedia.blogspot.co.id/2014/11/quipper-school-tutoorial.html. 11 
Maret 2017 (11.10). 

 Masud, M. 2013. Video tutorial Lectora Inspire berbahasa Indonesia. 
https://www.youtube.com/watch?v=G_psTKIBIPQ. 11 Maret 2017 (11.35). 

 Mulyana, A. 2015. Cara Membuat Media Pembelajaran Interaktif dengan 
Powerpoint. http://ainamulyana.blogspot.com/2012/12/cara-membuat-
media-pembelajaran_3198.html. 11 Maret 2017 (13.40). 

 https://www.google.com/intl/id/forms/about/ 

RANGKUMAN 
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1. Menu apakah yang digunakan untuk menyisipkan tabel? 

A. Tabel 

B. Insert > Tabel 

C. Design > Tabel 

D. Insert > Format tabel 

E. Design > Format tabel 

 

2. Pewarna tabel pada prota dan prosem bertujuan untuk menandai minggu-minggu 

yang tidak efektif, menu apakah yang digunakan untuk memberikan warna pada 

tabel ? 

A. Design > Page color 

B. Design > Themes 

C. Design > Page border 

D. Design > Shading 

E. Layout > Draw table 

 

3. Langkah yang tepat untuk menambahkan baris atau kolom pada tabel (kanan, 

kiri, atas dan bawah) adalah…. 

A. Insert > Table 

B. Layout > Split cells 

C. Insert > Format table 

D. Layout > Format table 

E. Layout > Ribbon insert table 

 

4. Untuk merancang LKS dengan mnegggunakan aplikasi Microsoft Office Power 

Point, hal yang pertama dilakukan adalah mengatur layout atau lembar kerja 

dengan mengubah ukuran Slide menjadi A4. Menu Microsoft Office Power Point 

(2013-2016) yang digunakan adalah… 

A. Page Layout – Orientation – Portrait 

TES FORMATIF 
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B. Insert – Slide Size – Custom Slide Size 

C. Design – Slide Size – Custom Slide Size 

D. Design – Custom Slide Size – Slide Size 

E. Page layout – Orientation – Landscape 

 

5. Manakah aplikasi Software di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengedit 

video? 

A. Gom Player 

B. KMP Player 

C. Movie Maker 

D. Media Player Classic 

E. Windows Media Player 

 

6. Menu yang digunakan untuk mengupload video dan foto dari file manager ke 

movie maker adalah…. 

A. File > Insert video 

B. File > Insert photo 

C. File > Import from device 

D. Insert >Add video and photo 

E. Home > Add video and photos 

 

7. Menu yang digunakan untuk mengatur tata letak teks atau gambar pada slide 

sesuai tema yang disediakan pada Microsoft Power Point adalah…. 

A. Home → Slides 

B. Home → Clip Board 

C. Design → Page Setup 

D. Illustration → Shapes 

E. Design → Slide Orientation 

 

8. Sub menu yang digunakan untuk membuat peta konsep pada teks bacaan 

adalah…. 

A. Insert → Picture 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

198

 
 

 
 

 
198 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

B. Insert → Clip Art 

C. Insert → Shapes 

D. Insert → SmartArt 

E. Insert → Chart 

 

9. Menu yang digunakan untuk membuat soal evaluasi menggunakan aplikasi 

Lectora Inspire adalah…. 

A. Home 

B. Design 

C. Insert 

D. Test and Survey 

E. Properties 

 

10. Langkah yang tepat untuk memilih jenis soal evaluasi pilihan ganda dengan 

Lectora Inpire adalah…. 

A. Add Question > klik toolbar question > pilih type question > multiple 

response 

B. Add Question > klik toolbar question > pilih type question > multiple choice 

C. Add Question > klik name question > pilih type question > multiple choice 

D. Add Question > klik toolbar question > pilih kotak question > multiple 

choice 

E. Add Question > klik toolbar question > pilih type question > select choice 

to edit 
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Lakukanlah uji diri setelah menjawab soal-soal latihan dan tes formatif dalam 

buku kerja. Perkirakan tingkat keberhasilan Anda dengan melihat rambu-rambu dan 

kunci jawaban pada lampiran buku kerja. Skor pada latihan dan tes formatif setiap 

soalnya adalah 1. Hitunglah jumlah skor jawaban yang benar, menggunakan rumus 

berikut untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi pada buku 

kerja. 

 Tingkat penguasaan = Skor yang diperoleh x 100 

          Skor maksimum 

Arti tingkat penguasaan:   90 - 100%  = Sangat Baik 

   80 - 89%    = Baik 

 70 - 79%    = Cukup 

 < 70%      = Kurang 

 
Jika tingkat penguasaan materi lebih dari 80% skor maksimum, maka silakan lanjut 
kemateri berikutnya. Jika skor yang diperoleh kurang dari 80%, maka sebaiknya 
pelajari ulang materi pada bagian ini. Disarankan untuk mengakses referensi yang 
tercantum pada buku untuk menambah wawasan seputar materi yang dibahas. 

 

 

REFLEKSI 
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A. Pendahuluan  
Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan efektif dalam 

meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan mampu 

menghasilkan siswa yang cerdas dan berkualitas, yaitu siswa yang mampu 

menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Salah satu 

upaya agar dapat menciptakan siswa yang cerdas adalah melalui peningkatan 

kualitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam dunia 

pendidikan. 

Pengembangan profesi dan karir diarahkan untuk meningkatkan kompetensi 

dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di 

kelas dan di luar kelas. Inisiatif meningkatkan kompetensi dan profesionalitas ini 

harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan 

kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru. Seperti telah dijelaskan di atas, 

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005 tentang Guru mengamanatkan bahwa 

terdapat dua alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan 

pengembangan profesi, serta pembinaan dan pengembangan karier.  

Mishra dan Koehler (2006) menjelaskan bahwa TPACK merupakan bentuk 

pengetahuan yang meliputi tiga komponen (konten, pedagogi, dan teknologi). 

TPACK sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, hal ini karena 

adanya hubungan yang sangat erat antar tiga komponen, yaitu teknik pedagogis yang 

memanfaatkan teknologi dengan cara yang konstruktif untuk mengajar sebuah 

konten; pengetahuan tentang apa yang membuat konsep yang sulit atau mudah untuk 

dipelajari dan bagaimana teknologi dapat membantu memperbaiki beberapa 

masalah yang dihadapi siswa; dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi 

dapat digunakan untuk membangun pengetahuan yang ada dan untuk 

mengembangkan epistemologi baru atau memperkuat yang lama. Loughran (2014) 

BAB 14 PENGUATAN TPACK DALAM  
PEMBELAJARAN  
 

BAB 14.  PENGUATAN TPACK DALAM
 PEMBELAJARAN 
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juga menambahkan bahwa pedagogi yang dilakukan guru diharapkan dapat 

membentuk budaya belajar, siswa akan belajar dan berkembang dari pengalaman 

yang diberikan guru selama proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya sebatas hubungan antara 

guru dan siswa, melainkan proses kompleks yang memfokuskan pada pembentukan 

atau persiapan siswa untuk menjadi orang-orang yang berkompeten. Oleh sebab 

itu, guru harus bisa mendukung, membimbing, dan membina siswa untuk mencapai 

kompetensi yang diinginkan. William (2014) menambahkan bahwa terdapat tiga 

dimensi esensial guru dalam proses pembelajaran, yaitu (1) mengelola konsepsi 

guru terkait identitas profesional, (2) mengidentifikasi perubahan perspektif terkait 

proses pembelajaran, dan (3) negosiasi hubungan profesional yang kompleks terkait 

proses pembelajaran. Tiga dimensi ini menjelaskan tentang kemampuan guru dalam 

memahami unsur pedagogi, akan tetapi lebih spesifik Loughran (2014) menjelaskan 

bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang guru untuk menjadi guru 

yang profesional, dan semuanya itu merupakan kolaborasi beberapa aspek. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.1 Alur Menjadi Seorang Pendidik yang Profesional (Loughran, 2014) 
 

Gambar 14.1 menjelaskan tentang alur menjadi seorang pendidik yang 

profesional. Pengembangan/peningkatan pengetahuan (konten) guru dan pedagogi 

sangat berkaitan dengan: pemahaman guru terkait identitasnya sebagai seorang 

pendidik; tantangan dan harapan dari stakeholders; dan perguruan tinggi sebagai 
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tempat pencetak guru yang profesional. Konig (2013) dalam penelitiannya yang 

fokus pada GPK (General Pedagogical Knowledge) juga menjelaskan bahwa untuk 

membentuk atau menghasilkan guru-guru yang profesional, maka perlu adanya 

pembinaan yang intensif terkait kompetensi guru (pedagogi dan profesional), dan 

Kellner et al. (2011) menegaskan bahwa PCK sangat penting untuk dikembangkan. 

Hal ini disebabkan karena PCK merupakan suatu kajian profesi mengajar yang unik 

dan belum berkembang pada calon guru Brown & Borko (1992) dalam Kellner et al., 

(2011). Halai (2012) dalam hasil penelitiannya menjelaskan lebih rinci bahwa guru 

harus mengembangkan tiga area dalam proses pembelajaran, yaitu subject matter 

content knowledge, pedagogical knowledge, and pedagogical content knowledge 

(PCK).  

PCK dapat dikembangkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

menggunakan PBL (McConnell, 2013), penggunaan PBL ditujukan untuk beberapa 

komponen dari PCK, yaitu konten, pedagogi berbasis penyelidikan, penilaian belajar 

siswa, dan pemahaman tentang pengelolaan kelas serta strategi yang dapat 

menciptakan komunitas belajar yang produktif. Hasil penelitian Sancar-Tokmak, et 

al. (2014) menjelaskan bahwa TPACK calon guru mengalami perkembangan setelah 

penerapan strategi pembelajaran dengan membuat cerita digital. Disimpulkan bahwa 

guru dan calon guru sebagai orang yang pertama kali membentuk karakter, 

memberikan ilmu pengetahuan, dan mengajarkan keterampilan kepada siswa, 

haruslah terlebih dahulu menguasai TPACK.  

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah terbentuknya individu 

yang cakap dan mandiri melalui suatu proses belajar. Menurut Winaryati (2014), 

kunci keberhasilan siswa adalah suatu keharusan dari tuntutan guru yang profesional 

dan berdedikasi. Guru merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kualitas 

dan kebermaknaan proses pembelajaran di dalam kelas. Khodijah (2011) 

menambahkan bahwa guru memegang peranan utama dalam pembangunan 

pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah/madrasah. 

Guru juga sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam kaitannya dengan 

proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 14 tahun 2005 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 
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pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Pendidik yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil 

pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan generasi yang cerdas dan 

kompetitif. Bab ini akan membahas tentang hasil kajian penguatan TPACK  

khususnya TPK bagi guru dan calon guru IPA dan Biologi dengan ruang lingkup 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi PCK Guru IPA SMP 

2. Pengembangan Buku Kerja TPACK IPA SMP dan Biologi SMA 

3. Pengembangan Profesi Guru melalui MGMP  

B. Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Guru IPA  
Pengembangan instrumen uji kompetensi guru untuk menghasilkan  soal yang 

valid dan reliabel memerlukan tahapan yang sistematik. Tahap pengembangan 

soal uji kompetensi dapat dilaksanakan seperti pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 
Pedagogical 

Design 
Rancangan Instrumen Uji 

Kompetensi PCK guru 

Development 
Draft I Instrumen Uji 

Kompetensi PCK guru 
Validasi  

Uji Coba I  

Revisi II Uji Coba II 

Revisi III 

Produk Instrumen Uji Kompetensi 
PCK Guru SMP 

Draft II Instrumen 
Uji Kompetensi PCK 

guru Daya PembedaSoal 

Reliabilitas 

Fungsi Pengecoh 
Soal 

Draft III Instrumen 
Uji Kompetensi PCK 

guru 

Taraf Kesukaran Soal 

Produk Buku Kerja Penguatan 
Technological Knowledge Guru IPA SMP 

Daya PembedaSoal 

Reliabilitas 

Fungsi Pengecoh 
Soal 

Taraf Kesukaran Soal 

Draft IV Instrumen 
Uji Kompetensi PCK 

guru 

Gambar 3.1 Alur Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi PCK 
dengan model ADDIE 

Revisi I 
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Contoh instumen uji kompetensi Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

dirancang berdasarkan kisi-kisi UKG IPA tahun 2015. Pemilihan soal didasarkan 

pada indikator Pedagogical Knowledge, Content Knowledge, serta Pedagogical 

Content Knowledge. Pemilihan tingkatan kognitif dimulai dari tingkatan C3 hingga 

C6 pada taksonomi Bloom. Instrumen uji kompetensi yang telah dikembangkan 

berupa soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban atau 4 distraktor (pengecoh). 

Jumlah soal yang dikembangkan sebanyak 96 soal, di mana terdiri atas 44 soal 

Content Knowledge, 36 soal Pedagogical Knowledge, dan 16 soal Pedagogical 

Content Knowledge. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan setelah selesai merancang instrumen uji 

kompetensi PCK adalah melakukan validasi internal. Setelah dilakukan validasi 

internal, selanjutnya dilakukan revisi soal berdasarkan saran dan masukan dari 

validator. Tahap selanjutnya setelah dilakukan validasi internal ialah Uji Coba I. Uji 

coba I yang dilakukan kepada 15 orang guru kemudian dianalisis reliabilitas, daya 

pembeda, tingkat kesukaran serta fungsi pengecoh soal. Hasil analisis ini akan 

menunjukkan tingkat keterpakaian soal sehingga dapat diketahui soal yang baik dan 

yang tidak baik. Selanjutnya, maka dilakukan revisi terhadap beberapa soal dan 

dilakukan Uji Coba II.  

Uji Coba II dilakukan terhadap 30 orang guru IPA yang kemudian juga 

dianalisis reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran serta fungsi pengecoh soal. 

Hasil analisis akan dijadikan sebagai dasar revisi instrumen uji kompetensi PCK 

yang sedang dikembangkan. Setelah direvisi maka soal selanjutnya akan divalidasi 

internal dan eksternal kepada 3 orang tim dosen ahli di bidang Content Knowledge, 

Pedagogical Knowledge dan Pedagogical Content Knowledge, serta 2 orang guru 

IPA yang memiliki kriteria telah bersertifikat pendidik, sering  menjadi instruktur 

dalam berbagai kegiatan MGMP dan telah lulus UKG pada tahun 2015. Setelah 

dilakukan validasi internal dan validasi eksternal, maka selanjutnya peneliti merevisi 

soal berdasarkan saran dan perbaikan dari validator. Setelah melakukan revisi, maka 

didapatlah produk Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content Knowledge bagi 

guru IPA SMP. 
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1. Contoh Tahap Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) bagi Guru IPA SMP 

Pengembangan instrumen uji kompetensi PCK yang dilakukan mengunakan 

model ADDIE, yang terdiri atas tahapan analisis (Analyze), desain (Design), 

pengembangan (Develop), implementasi (Implement), dan evaluasi (Evaluate).  

a. Tahap Analisis (Analyze) 

Penyusunan instrumen diawali dengan melakukan analisis kebutuhan. 

Analisis yang pertama dilakukan yaitu analisis indikator esensial pada kisi-kisi UKG 

2015. Analisis ini bertujuan untuk menentukan indikator yang sesuai dengan aspek 

PCK. Hasil dari analisis berupa pemetaan indikator dan tingkatan kognitif uji 

kompetensi PCK dapat dilihat pada Tabel 14.1 berikut. 

Tabel 14.1 Pemetaan Indikator dan Tingkatan Kognitif Uji Kompetensi PCK 

No Bidang  Indikator Esensial Interpretasi 
Materi 

Kate- 
gori Bentuk Soal No 

Soal 
1 Pedagogical 

Content 
Knowledge 

1.2.1.Menggunak
an kaidah 
berpikir 
IPA dalam 
mempelajar
i proses dan 
gejala alam 

 Langkah-
langkah 
metode 
ilmiah dan 
hubungannya 
dengan 
mempelajari 
proses 
fotosintesis 

C3 Siswa kelas VIII di suatu sekolah 
menengah sedang melaksanakan 
praktikum percobaan Ingenhouz. 
Salah seorang siswa sedang 
mengamati perlahan gelembung-
gelembung oksigen mulai 
bermunculan. Dalam metode 
ilmiah tahap ini dinamakan 
dengan…. 

a. Merumuskan masalah  
b. Merumuskan hipotesis 
c. Mengumpulkan data 
d. Menguji hipotesis 
e. Merumuskan kesimpulan  

81 

2 1.3.1.Menggambar 
proses IPA 
dan gejala 
alam 
menggunak
an 
representasi 
simbolik 

Proses IPA dan 
gejala alam 

C3 Berdasarkan percobaan yang telah 
dilakukan Mendel pada kacang 
ercis, ia merumuskan 2 hukum 
yang berkenaan tentang pewarisan 
sifat. Pada dasarnya konsep 
pewarisan ini bersifat abstrak dan 
sulit dipahami oleh siswa, sebagai 
seorang guru cara yang paling 
tepat untuk  merepresentasikan 
fenotipe dan genotipe dalam 
genetika adalah… 

a. Melakukan percobaan 
dengan kancing yang 
berbeda warna 

b. Melakukan percobaan 
pengamatan daun 
Hibiscus rosa-sinensis 

c. Menampilkan video 
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tentang materi genetik 
d. Melakukan perngamatan 

pada tanaman anggrek 
e. Melakukan percobaan 

pemotongan DNA 
dengan menggunakan 
plastisin 

3 1.4.1. Mengaitkan 
struktur 
keilmuan IPA 
dengan 
matematika 
dan teknologi 

Struktur 
keilmuan IPA 
dan kaitannya 
dengan teknologi 

C3 Pak Budi akan melaksanakan 
percobaan  pemuaian pada 
berbagai logam. Untuk lebih 
memudahkan siswa memahami 
konsep koefisien muai logam, alat 
yang dapat digunakan oleh pak 
Budi dalam pembelajaran 
adalah… 

a. Set resonansi 
b. Set logam berat 
c. Kit Termodinamika 
d. Kit Mekanika  
e. Kit Muschen broek 

83 

4 1.5.1. Memprediksi 
terjadinya 
fenomena 
alam 
berdasarkan 
data, fakta dan 
kecenderunga
n--‐nya 

Prediksi 
fenomena alam 
berdasarkan fakta 
dan gejala 

C4 Siswa kelas VIII sedang 
melakukan observasi lapangan 
disuatu kawasan tertentu. 
Diketahui kawasan tersebut hanya 
ditumbuhi beberapa tanaman 
seperti paku resam dan ilalang. 
Hal yang dapat diprediksi dari 
fenomena tersebut adalah…. 

a. Kawasan tersebut 
memiliki kadar 
kelembaban yang sangat 
rendah 

b. Kawasan tersebut 
memiliki kisaran pH 
dibawah 7 (kondisi asam) 

c. Kawasan tersebut 
memiliki jarak yang 
dekat dengan sumber 
mata air 

d. Kawasan tersebut 
merupakan habitat cacing 
tambang 

e. Kawasan tersebut 
merupakan tempat yang 
cocok untuk pertanian 
jagung  

84 

5 1.6.1. Mengaitkan 
terjadinya 
fenomena/fakta
/ 
konsep/prinsip 
dan hukum 
dalam IPA 
dengan teori 
yang 
mendasarinya 

Teori dasar IPA 
dan kaitannya 
dengan 
fenomena, fakta, 
prinsip IPA 

C3 Ketika sedang menjelaskan salah 
satu dampak dari global warming 
yakni dapat menyebabkan 
pergeseran dan perubahan iklim, 
seorang siswa menanyakan 
mengapa hal tersebut dapat 
terjadi. Sebagai seorang guru,  hal 
yang harus dilakukan adalah…. 

A. Melemparkan pertanyaan 
tersebut ke siswa lainnya 
dikelas dengan tujuan 
mendapat konflik 
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kognitif 
B. Menjawab langsung 

secara gamblang 
mengenai hubungan 
antara global warming 
dan dampaknya terhadap 
iklim 

C. Menjadikan pertanyaan 
tersebut sebagai tugas 
dirumah 

D. Memarahi siswa yang 
bertanya karena belum 
dipersilahkan untuk 
bertanya 

E. Segera menutup 
pembelajaran dan tidak 
memperdulikan 
pertanyaan dari siswa 

6  1.7.1. Mengaitkan 
teknologi 
keseharian 
dengan 
fenomena/fakta/ 
konsep/prinsip 
dan hukum 
dalam IPA 

Teknologi yang 
berkaitan dengan 
prinsip, hukum, 
fenomena dan 
fakta IPA 

C4 Prinsip kerja pembangkit listrik 
tenaga surya adalah pemanfaatan 
energi dari cahaya matahari dalam 
menghasilkan listrik yang. 
Pembangkit ini ternyata 
terinspirasi dari mekanisme kerja 
pada proses biologis makhluk 
hidup yakni…. 

a. Proses fotosintesis pada 
daun yang 
menggunakan energi 
dari cahaya matahari 
dalam menghasilkan 
energi kimia 

b. Proses ionisasi pada 
awan yang diakibatkan 
oleh benturan ion-ion 
positif dan negatif akibat 
perubahan energi cahaya  

c. Proses transpor elektron 
pada makhluk hidup yang 
menyebabkan perbedaan 
beda potensial listrik 

d. Proses penghantaran 
impuls oleh saraf yang 
meloncat dan 
berlangsung cepat 
melalui peralihan energi 

e. Proses fiksasi karbon 
pada saat tumbuhan 
melakukan reaksi gelap 

86 

7  1.8.1. Menjelaskan 
lingkup dan 
kedalaman 
materi IPA 
SMP 

Lingkup materi 
IPA 

C4  Lingkup materi IPA dibagi 
menjadi 4 ruang lingkup yaitu 
biologi, fisika, kimia dan ilmu 
perbintangan. Materi berikut ini 
yang termasuk ke dalam ruang 
lingkup fisika dan biologi yaitu.… 

a. Tekanan pada zat cair 
b. Suhu dan perubahannya 
c. Nutrisi dan zat aditif  
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     d. Pewarisan sifat 
e. Bumi dan Alam semesta 

 

8  1.10.1.  Menggunakan 
prinsip--‐prinsip 
pengelolaan dan 
keselamatan 
kerja di 
laboratorium IPA 
sekolah pada 
kasus kerja  
tertentu 

Prinsip 
keselamatan 
kerja di 
Laboratorium 

 

C3 Ketika sedang melaksanakan 
praktikum, salah satu siswa Anda 
mengalami luka bakar akibat 
terkena cairan kimia asam pekat. 
Maka langkah selanjutnya yang 
dapat Anda ambil sebagai guru 
yang membimbing kegiatan 
laboratorium tersebut adalah…. 

a. Memberikan air minum 
agar siswa tidak shock. 

b. Memberikan larutan basa 
untuk menetralkan 
bagian yang terkena asam 
tadi. 

c. Meletakkan bagian yang 
terkena asam pada air 
yang mengalir selama 15-
20 menit. 

d. Memberikan susu supaya 
zat kimia dapat 
ternetralisir. 

e. Membawa siswa ke uks 
sekolah agar diberi salep 
pendingin.  

88 

9  1.11.1.  Menentukan 
alat--‐alat ukur, 
alat peraga, alat 
hitung, dan 
piranti lunak 
komputer yang 
sesuai untuk 
meningkatkan 
pembelajaran  
IPA di 
laboratorium 

Alat ukur dan 
alat peraga yang 
sesuai untuk 
meningkatkan 
pembelajaran 
IPA di 
Laboratorium 

C4 Pak Natan seorang guru IPA SMP 
di SMP Makmur sejahtera akan 
mengajarkan konsep struktur dan 
susunal sel pada tumbuhan. Alat 
dan bahan yang sesuai  untuk 
melaksanakan praktikum pada 
materi tersebut adalah…. 

a. Mikroskop, methylen blue, 
Aloe vera 

b. Mikroskop, lugol, Allium 
cepa 

c. Mikroskop, methylen blue, 
Hibiscus rosa-sinensis 

d. Mikroskop, lugol, Alstonia 
sp 

e. Mikroskop, methylen blue, 
Pandanus sp 

89 

10  1.12.1. Mengimplemen-
-‐tasikan prosedur 
perancangan set 
alat percobaan 
IPA yang sesuai 
untuk keperluan 
pembelajaran 

Prosedur set alat 
percobaan yang 
sesuai 

C3 Dalam melaksanakan praktikum 
pengamatan mikroorganisme 
seperti plankton dan protista, alat 
utama yang digunakan ialah… 

a. Mikroskop stereo 
b. Lup 
c. Mikroskop cahaya 
d. Periskop 
e. Endoskop  
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11  1.13.1.  Mengimplemen-
-‐tasikan prosedur 
percobaan IPA 
yang sesuai 
untuk tujuan 
pembelajaran  
tertentu 

Prosedur 
percobaan IPA 
yang sesuai 

C4 Dalam melakukan percobaan 
perhitungan terhadap masa jenis 
suatu benda  yang volumenya 
tidak dapat dihitung dengan rumus 
tertentu adalah dengan…. 

a. Mengkonversi berat 
benda kesatuan volume 

b. Mengubah koefisien 
muai pada batu 

c. Menggunakan bejana 
yang memiliki pipa 
penghubung ke gelas 
ukur 

d. Menggunakan neraca 
volume 

e. Menggunakan integral 
dan turunan volume 

91 

12  1.14.1. Menyimpulkan 
sesuatu dari 
fakta sejarah 
perkembangan 
IPA dan pikiran--‐ 
pikiran yang 
mendasari 
perkembangan 
tersebut 

 C4 Menurut salah satu teori 
Neoabiogenesis makhluk hidup 
berasal dari reaksi antara gas-gas 
metana, hidrogen, uap air, dan 
ammonia yang mudah menguap 
ke atmosfer yang berada di 
cekungan air laut dengan energi 
radiasi benda-benda angkasa yang 
menghasilkan senyawa organik 
serupa alkohol dan asam amino 
berada pada cekungan laut 
membentuk sup purba (primordial 
soup). Teori ini disebut dengan 
teori…dan ditemukan oleh teori 
…. 

a. kosmozoan, Archaeus 
b. evolusi biologi, 

Alexander L. Oparin 
c. kataklisma, George 

Civier 
d. endosimbiosis, Carolus 

Linaeus 
e. evolusi kimia, Horoid 

dan Urey 

92 

13  3.1.1. Mengaitkan 
materi 
pembelajaran 
IPA sesuai 
dengan 
pengalaman 
belajar dan 
tujuan 
pembelajaran. 

 C5 Pak Dedi adalah seorang guru 
disuatu SMP marginal di kota 
Tanjung Pinang. Hari ini Pak Dedi 
akan mengajarkan materi IPA 
tentang “Zat Aditif dan 
Psikotropika”. Model serta  media 
pembelajaran yang paling tepat 
digunakan pak Dedi agar siswanya 
memahami konsep serta bahaya 
zat tersebut adalah…. 

a. Problem Based Learning 
berbantuan media 
flipchart 

b. Kooperatif tipe STAD 
berbantuan komik 

c. Kooperatif tipe Jigsaw 
berbantuan kartu  
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bergambar 
d. Inquiry terbimbing 

berbantuan media 
langsung seperti 
membawa langsung 
bentuk dan macam zat 
psikotropika 

e. Discovery berbantuan 
peta konsep 

14  3.2.1. Mengorganisasi 
materi 
pembelajaran 
IPA SMP sesuai 
dengan 
pendekatan 
yang dipilih dan 
karakteristik 
siswa 

 

 

 

C4 Siswa yang memiliki IQ di atas 
rata-rata dan cepat dalam 
mencapai tujuan pembelajaran 
dapat dikelompokkan ke dalam 
Accelerated Student. Siswa yang 
berada dalam golongan ini 
umumnya memiliki gaya belajar 
yang disebut dengan Accelerated 
Learning. Berikut ini beberapa 
pendekatan pembelajaran yang 
paling sesuai untuk siswa yang 
memiliki kecepatan di atas rata-
rata tersebut adalah Pendekatan … 

a. saintifik 
b. kontekstual 
c. quantum 
d. SAVI 
e. kontemporer 

94 

15  4.3.1. Mengkritisi 
rancangan 
penelitian 
tindakan kelas 

Penelitian 
Tindakan Kelas 
(PTK) 

C6 Berikut adalah beberapa judul 
penelitian tindakan kelas:  
 

1. Penerapan pembelajarn 
kooperatif  STAD 
melalui pendekatan 
Pembelajaran Berbasis 
Masalah (PBM) untuk 
meningkatkan aktivitas 
dan hasil belajar  biologi 
siswa Kelas VII SMPN 
40 Pekanbaru 

2. Penerapan model 
pembelajaran inkuiri 
terbimbing dengan 
sumber belajar 
lingkungan sekitar dalam 
upaya meningkatkan 
motivasi belajar dan hasil  

3. belajar biologi siswa 
kelas VIII SMPN 13 
Pekanbaru 

4. Peningkatan minat dan  
prestasi  belajar biologi 
konsep sistem ekskresi  
manusia melalui model 
pembelajaran problem 
solving 

5. Upaya pengembangan 
keterampilan proses dan 
peningkatan penguasaan  

95 
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konsep biologi melalui 
pembelajaran biologi 
dengan strategi induktif 

6. Pengaruh penerapan 
model inquiry terbimbing 
untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir 
kreatif siswa 

Judul penelitian tindakan kelas 
yang tepat ditunjukkan oleh 
nomor.... 

a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3  
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 
e. 4 saja 

16  4.4.1. Meningkatkan 
kerja 
professionalis
me guru IPA 
SMP melalui 
berbagai 
sumber belajar 

Profesionalisme 
guru 

C4 Berikut ini adalah cara yang 
paling tepat dalam meningkatkan 
kinerja dan profesionalisme guru 
dalam bidang Pedagogical 
Content Knowledge sehingga 
tujuan pembelajaran dapat 
tercapai dengan baik adalah… 

A. Ikut dalam pelatihan serta 
bimbingan yang 
berorientasi pada 
Pedagogic-Content 
Knowledge dan Guru 
Pembelajar 

B. Berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan MGMP 

C. Membaca berbagai 
sumber belajar 

D. Mengikuti Uji 
Kompetensi Guru  

E. Mengikuti seminar 
tentang Pedagogic-
Content Knowledge 

96 

 

 Distribusi soal berdasarkan aspek PCK berdasarkan tingkatan kognitif seperti Tabel 

14.1. 

Tabel 14.1 Sebaran Butir Soal Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) 
Ranah Kognitif  Kompetensi Jumlah  Persentase  

C3 (Aplikasi) 

Content 
Knowledge 

8 

25 % Pedagogical 
Knowledge 

10 

PCK 6 

C4 (Analisis) 

Content 
Knowledge 

22 

50% Pedagogical 
Knowledge 

17 
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PCK 9 

C5 (Sintesis) 

Content 
Knowledge 

12 

20,8% Pedagogical 
Knowledge 

8 

PCK 0 

C6 (Evaluasi) 

Content 
Knowledge 

2 

4,2% Pedagogical 
Knowledge 

1 

PCK 1 
Sumber: Data Olahan 

b. Tahap Desain (Design) 

Setelah dilakukan tahap analisis, selanjutnya dilaksanakan tahap desain. Pada 

tahap ini dirancang instrumen uji kompetensi PCK berdasarkan indikator Esensial 

UKG tahun 2015. Bentuk instrumen yang digunakan berupa soal pilihan ganda 

dengan lima pilihan jawaban atau empat distraktor (pengecoh). Pada tahap awal 

perancangan dibuat kisi-kisi soal PCK. Kisi-kisi dikelompokkan berdasarkan 3 aspek 

PCK dan tingkatan berpikir. Pembuatan soal juga didasarkan pada perbandingan 

kurva normal soal di mana instrumen tes yang baik memiliki perbandingan 25% soal 

mudah, 50% soal sedang dan 25% soal sulit. Soal Content Knowledge terdiri dari 

soal fisika, kimia, biologi, dan IPBA yang tersusun atas 44 soal. Untuk soal 

Pedagogical Knowledge terdiri atas 10 kompetensi inti dan tersusun atas 36 soal, 

sedangkam soal Pedagogical Content Knowledge terdiri atas 4 kompetensi inti dan 

terbagi menjadi 16 soal. Soal yang dirancang juga mengacu kepada kaidah penulisan 

soal pilihan ganda baik dari segi materi, konstruksi dan bahasa serta 

mempertimbangkan fungsi pengecoh (distraktor) pada setiap soalnya.  

c. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan instrumen uji kompetensi dilakukan uji coba dua 

kali. Uji coba dilakukan di dua rayon MGMP kota Pekanbaru pada guru IPA SMP 

kota Pekanbaru. Berikut dalam Tabel 14.2 

Tabel 14.2. Profil Guru Berdasarkan Perolehan Sertifikasi Guru  
Kategori Sertifikasi Guru Jumlah Persentase 

Telah tersertifikasi 27 67,5% 
Belum tersertfikasi 13 32,5% 

Jumlah 40 100%  
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Sumber: Data Olahan 

2. Hasil Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) Pada Uji Coba 1 

Setelah dilakukan perancangan soal pada tahap desain, maka tahap 

selanjutnya adalah mengembangkan rancangan tersebut menjadi suatu prototipe 

produk yaitu draft instrumen uji kompetensi PCK. Selanjutnya, dilakukan uji coba I 

dan dianalisis untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 

fungsi distraktor (pengecoh). Berikut adalah hasil analisis uji coba I yang dilakukan 

dengan program komputer Anates dan diperoleh nilai sebagai berikut:  

a) Reliabilitas Tes 

 Dasar analisis reliabilitas tes pilihan ganda dari program anates adalah rumus 

Reliabilitas dari Kuder dan Richardson, dimana berdasarkan hasil analisis yang 

diperoleh nilai reliabilitas tes  PCK adalah  0,94 (kriteria sangat tinggi). Hal ini 

berarti tes pilihan ganda yang dikembangkan memiliki tingkat keajegan atau 

konsistensi tinggi dalam memberikan hasil pengukuran dan penilaian. Instrumen 

yang reliabel berarti dapat digunakan untuk mengukur objek yang sama beberapa 

kali dan diperoleh hasil pengukuran yang relatif konsisten. 

b) Tingkat Kesukaran Soal 

Hasil proporsi dan persentase tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 

14.3. 

Tabel 14.3 Proporsi dan Persentase Tingkat Kesukaran Butir Soal Instrumen Uji 
Kompetensi Pedagogical Content Knowledge (PCK) Uji Coba I 

No Kategori  Kompetensi  Jumlah  Persentase  

1.  Mudah 
Content Knowledge  11 

33,33% Pedagogical Knowledge 13 
PCK 8 

2.  Sedang  
Content Knowledge  19 

38,54% Pedagogical Knowledge 13 
PCK 5 

3.  Sukar  
Content Knowledge  14 

28,13% Pedagogical Knowledge 10 
PCK 3 

Sumber: Data Olahan 

Berdasarkan Tabel 14.3 diketahui hasil analisis tingkat kesukaran setiap butir 

soal instrumen uji kompetensi PCK, menunjukkan tingkat kesukaran untuk setiap 
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Sumber: Data Olahan 

2. Hasil Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) Pada Uji Coba 1 

Setelah dilakukan perancangan soal pada tahap desain, maka tahap 

selanjutnya adalah mengembangkan rancangan tersebut menjadi suatu prototipe 

produk yaitu draft instrumen uji kompetensi PCK. Selanjutnya, dilakukan uji coba I 

dan dianalisis untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 

fungsi distraktor (pengecoh). Berikut adalah hasil analisis uji coba I yang dilakukan 

dengan program komputer Anates dan diperoleh nilai sebagai berikut:  

a) Reliabilitas Tes 

 Dasar analisis reliabilitas tes pilihan ganda dari program anates adalah rumus 

Reliabilitas dari Kuder dan Richardson, dimana berdasarkan hasil analisis yang 

diperoleh nilai reliabilitas tes  PCK adalah  0,94 (kriteria sangat tinggi). Hal ini 

berarti tes pilihan ganda yang dikembangkan memiliki tingkat keajegan atau 

konsistensi tinggi dalam memberikan hasil pengukuran dan penilaian. Instrumen 

yang reliabel berarti dapat digunakan untuk mengukur objek yang sama beberapa 

kali dan diperoleh hasil pengukuran yang relatif konsisten. 

b) Tingkat Kesukaran Soal 

Hasil proporsi dan persentase tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 

14.3. 

Tabel 14.3 Proporsi dan Persentase Tingkat Kesukaran Butir Soal Instrumen Uji 
Kompetensi Pedagogical Content Knowledge (PCK) Uji Coba I 

No Kategori  Kompetensi  Jumlah  Persentase  

1.  Mudah 
Content Knowledge  11 

33,33% Pedagogical Knowledge 13 
PCK 8 

2.  Sedang  
Content Knowledge  19 

38,54% Pedagogical Knowledge 13 
PCK 5 

3.  Sukar  
Content Knowledge  14 

28,13% Pedagogical Knowledge 10 
PCK 3 

Sumber: Data Olahan 

Berdasarkan Tabel 14.3 diketahui hasil analisis tingkat kesukaran setiap butir 

soal instrumen uji kompetensi PCK, menunjukkan tingkat kesukaran untuk setiap 
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kategori tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Butir soal yang termasuk dalam 

kategori mudah diperoleh persentase 33,33% (32 butir soal), kategori sedang dengan 

persentase 38,54% (37 butir soal), dan kategori sukar dengan persentase 28,13% (27 

butir soal).  

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa perbandingan antara soal mudah, 

sedang, dan sukar yaitu 33,33% : 38,54% : 28,13%. Berdasarkan perbandingan 

tersebut, terdapat penumpukan soal pada kategori mudah. Soal tes yang baik sesuai 

kurva normal menurut Masnur Muslich (2011) memiliki butir soal yang proporsinya 

tingkat kesatuannya seimbang, dengan proporsi tingkat kesukaran soal yang 

tergolong mudah 25% : sedang 50% : sukar 25%. Ketidaksesuaian ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya kondisi peserta tes saat uji coba I, di 

mana peserta tes yang dipilih tidak disesuaikan dengan kurva kelas normal. Selain 

itu uji coba yang dilakukan tidak secara online (menggunakan internet) sehingga ada 

peluang untuk mengerjakan secara bersama-sama.  

Menurut Thoha (2003) instrumen tes yang baik adalah instrumen yang 

memiliki sebaran tingkat kesukaran yang merata. Secara empirik soal dengan tingkat 

kesukaran rendah dan tinggi kurang dapat membedakan kedudukan peserta dengan 

kategori pandai dan lemah. Oleh sebab itu, dianjurkan soal yang banyak digunakan 

adalah soal dengan tingkat kesukaran menengah ke atas.  

Setelah dilakukan analisis terhadap tingkat kesukaran soal, maka dilakukan 

tindak lanjut sebagai berikut:  

1. Soal yang semula tergolong sedang dengan tingkatan kognitif C4 dengan 

interpretasi sedang, setelah diuji coba kan ternyata memiliki indeks kesukaran 

dengan interpretasi mudah.  
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Sebagai contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal nomor 8, 76 dan 96 tergolong ke dalam soal mudah karena memiliki indeks 

kesukaran diatas 0,70. Menurut Sudijono (2009), soal yang memiliki nilai indeks 

kesukaran besar dari 0.70 tergolong kedalam soal mudah. Data ini menunjukkan 

lebih dari sebagian peserta tes dapat menjawab soal dengan baik. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kurang berperan fungsi pengecoh serta kurang tajamnya tingkat 

analisis yang dituntut.  

- Soal Content Knowledge nomor 8 indikator esensial yang dituntut adalah 

“Menerapkan konsep bentuk energi, perubahan energi, prinsip ‘usaha dan 

energi’ dalam kehidupan sehari‐hari”. Soal nomor 8 dirancang dengan 

menanyakan besarnya  energi tertentu yang bekerja pada suatu benda. Soal 

a. Soal “Content Knowledge” pada nomor 8: 

“Seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 20 m di atas tanah 
dengan kecepatan konstan sebesar 10 m/s. Jika massa burung adalah 3 kg, maka 
secara berturut-turut energi kinetik, potensial dan mekanik burung tersebut 
adalah…” (Lampiran 4) 
 

b. Soal “Pedagogical  Knowledge” pada nomor 76: 

“Berdasarkan hasil ulangan harian  mengenai “Struktur dan Fungsi Jaringan 
Tumbuhan” dari 40 siswa yang mengikutinya, hanya 50% siswa yang lulus. 
Setelah melihat evaluasi proses belajar, guru menyadari bahwa kurangnya 
penggunaan media serta penggunaan metode yang kurang tepat adalah salah satu 
faktor penyebab hal tersebut terjadi. Rancangan pembelajaran yang seharusnya 
diterapkan oleh guru dalam memahami materi tersebut yakni…” (Lampiran 4) 
 

c. Soal “Pedagogical Content Knowledge” pada nomor 96: 

“Sebagai Guru Pembelajar, seorang guru haruslah selalu meningkatkan 
profesionalismenya dalam berbagai kompetensi baik itu kompetensi kepribadian, 
kompetensi pedagogi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 
Keseluruhan kompetensi ini tidak akan tercapai bila guru cenderung pasif dan 
tidak ingin mencari berbagai informasi serta sumber belajar. Salah satu cara 
yang dapat digunakan guru untuk memperoleh kompetensi guru secara utuh 
adalah….” (Lampiran 4) 
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Soal Pedagogic Knowledge nomor 79:  

“Pak Iman seorang guru di suatu Sekolah Menengah kota Pekanbaru. Pak Iman  
mengetahui bahwa siswanya kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran IPA. Siswa 
Pak Iman mengatakan bahwa IPA merupakan mata pelajaran yang sulit untuk dipahami. 
Mendengar hal ini pak Iman  merencanakan akan melaksanakan penelitian tindakan 
kelas. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan Pak Iman setelah mengidentifikasi 
masalah yang ada di kelas adalah….” (Lampiran 4) 

 

ini merupakan soal yang umumnya dibahas di sekolah sehingga banyak dari 

peserta tes dapat menjawab dengan benar walaupun tingkat kognitif yang 

digunakan termasuk ke dalam kategori sedang (C4). Menurut penelitian yang 

dilakukan Sri Wirandi, dkk (2011) retensi atau ingatan terhadap pengetahuan 

akan menunjukkan hasil yang lebih baik apabila sering dilakukan rehearsal 

(pengulangan).   

- Soal Pedagogical Knowledge nomor 76 indikator esensial yang dituntut 

adalah “Mengorganisasi informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk 

merancang pembelajaran IPA SMP”. Soal tergolong kedalam kategori mudah 

setelah di uji cobakan disebabkan karena soal tersebut memiliki option yang 

kurang dapat mengecoh peserta tes. Sehingga peserta tes kurang memahami 

materi dapat memilih jawaban benar dengan mudah. 

- Soal Pedagogical Content Knowledge nomor 96 memiliki indikator esensial 

“Meningkatkan kerja profesionalisme guru IPA SMP melalui berbagai 

sumber belajar”. Soal ini tergolong ke dalam kategori mudah setelah 

diujicobakan karena pertanyaan yang digunakan terlalu luas dan option 

jawaban yang disediakan tidak dapat mengecoh peserta tes.  

Oleh karena jumlah butir soal mudah melebihi jumlah yang seharusnya pada 

kategori mudah, maka tindak lanjut yang dilakukan yakni soal ini digantikan dengan 

soal yang termasuk kategori sedang.  

2. Soal yang mulanya sedang dengan tingkatan kognitif C4, namun setelah 

diujicobakan menunjukkan nilai indeks kesukaran dengan interpretasi sulit. 

Sebagai contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

Soal nomor 79 setelah dianalisis mengalami kenaikan tingkat kesukaran. Hal ini  

karena soal tersebut merupakan soal kasus yang menuntut lebih dari pemahaman 
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tentang PTK. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Octavia (2016), 

hanya sekitar 61,8% guru Biologi di Pekanbaru yang memahami PTK. Angka ini 

menunjukkan 38,2% belum memahami PTK dengan baik. Oleh sebab itu tindak 

lanjut yang dilakukan pada soal tersebut adalah mengganti dengan soal yang 

memiliki spesifikasi lebih jelas. 

c) Daya Pembeda 

Untuk melihat kualitas soal berdasarkan daya pembeda, dapat dilihat pada 

tabel analisis daya pembeda butir soal uji kompetensi PCK berikut: 

 
Tabel 14.4 Daya Pembeda Butir Soal Instrumen Uji Kompetensi Kognitif 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) Uji Coba I 
No Kategori  Indeks 

Deskriminasi Soal 
Kompetensi  Jumlah  Persentase  

1.  Jelek  0.00 – 0,20 
Content 7 

14,58% Pedagogical 5 
PCK 2 

2.  Cukup  0,20 – 0,40  
Content 14 

45,26% Pedagogical 18 
PCK 11 

3.  Baik  0, 40 – 0, 70 
Content 21 

37,50% Pedagogical 12 
PCK 3 

4.  Sangat 
baik  0,70 – 1,00 

Content 1 
2,08% Pedagogical 1 

PCK 0 

5.  Dibuang  Negatif (-) 
Content 1 

1,04% Pedagogical 0 
PCK 0 

Sumber: Data Olahan 

Dapat dilihat pada Tabel 14.4 persentase daya pembeda untuk setiap butir soal 

diantaranya, kategori sangat baik berjumlah 2,08% (2 soal), kategori baik berjumlah 

37,50% (36 soal), kategori cukup sebesar 45,26% (43 soal), kategori jelek memiliki 

persentase 14,58% (14 soal) dan kategori negatif hanya 1,04% (1 soal). 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan  peserta 

tes berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah (Daryanto, 2005). 

Dari hasil analisis daya pembeda, terdapat 14 soal yang memiliki daya pembeda 0 

(nol) dan 1 soal memiliki daya pembeda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa soal 

tersebut belum dapat dikategorikan sebagai soal yang dapat diterima. Hal ini sejalan 
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dengan Arikunto (2005) yang menyatakan bahwa soal yang dapat diterima dengan 

baik adalah soal yang memiliki kategori baik sekali, baik, dan cukup. Oleh sebab itu, 

maka perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:  

1. Soal yang termasuk kategori jelek dengan daya pembeda besar sama dengan 0 

(nol) akan digantikan dengan soal baru. 

Sebagai contoh:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Esensial yang dituntut pada soal Content Knowledge nomor 6 adalah 

“Mengidentifikasi jenis‐jenis gaya, penjumlahan gaya, dan pengaruhnya pada 

suatu benda  yang dikenai gaya”. Soal tersebut dirancang dengan tingkat 

kognitif C5 sehingga hanya peserta tes yang memahami konsep dengan baik 

yang dapat menjawab soal dengan benar. Ditinjau dari kesesuaian soal dengan 

indikator esensial yang telah dirumuskan, soal telah memenuhi kriteria. Namun 

setelah diujicobakan, soal memiliki daya pembeda 0 (nol) dengan tingkat 

kesukaan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tes kelas atas dan 

kelas bawah tidak dapat menjawab soal. Ini dapat disebabkan soal menuntut 

logika serta konsep berpikir yang cukup kompleks dengan menyertakan 

penggunan sudut dalam penjumlahan resultan gaya. Jika seluruh peserta tes 

tidak dapat menjawab soal, maka sebaiknya soal tidak digunakan. Untuk itu 

a. Soal Content Knowledge pada nomor 6: 

“Perhatikan grafik berikut ini.  

 

Jika F1, F2 dan F3 secara berturut-turut adalah sebesar 10N, 8N 
dan 30N, maka resultan gaya yang dihasilkan adalah sebesar….( 
nilai cos 370 = 0,8 dan cos 53 = 0,6)” (Lampiran 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika F1, F2 dan F3 secara berturut-turut adalah sebesar 10N, 8N dan 30N, maka resultan 
gaya yang dihasilkan adalah sebesar…( nilai cos 370 = 0,8 dan cos 53 = 0,6) 
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tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah menggantikan soal dengan 

menurunkan kompleksitas pertanyaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui bahwa soal Pedagogical Knowledge nomor 76 memiliki daya 

pembeda 0 (nol) dengan indeks kesukaran di atas 0,70 yang berarti peserta dari 

kelompok atas dan kelompok bawah dapat menjawab soal dengan benar. Soal 

ini tidak dapat menunjukkan fungsinya karena tidak bisa membedakan tingkatan 

peserta yang menjawab soal. Untuk itu soal ini harus diganti dengan soal baru 

sehingga, memiliki daya pembeda dengan kisaran yang diinginkan. 

 

2. Butir soal dengan daya pembeda berkisar antara 0,2 hingga 1,0 dengan kategori 

cukup, baik dan sangat baik maka soal tersebut dapat diterima.  

Sebagai contoh:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Soal Pedagogical Knowledge pada nomor 76: 

Berdasarkan hasil ulangan harian  mengenai “Struktur dan Fungsi Jaringan 
Tumbuhan” dari 40 siswa yang mengikutinya, hanya 50% siswa yang lulus. 
Setelah melihat evaluasi proses belajar, guru menyadari bahwa kurangnya 
penggunaan media serta penggunaan metode yang kurang tepat adalah salah satu 
faktor penyebab hal tersebut terjadi. Rancangan pembelajaran yang seharusnya 
diterapkan oleh guru dalam memahami materi tersebut yakni….”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika F1, F2 dan F3 secara berturut-turut adalah sebesar 10N, 8N dan 30N, maka resultan gaya yang 
dihasilkan adalah sebesar…( nilai cos 370 = 0,8 dan cos 53 = 0,6) 

 

a. Soal Content Knowledge pada nomor 38: 

Pada wanita akan mengalami fase penurunan reproduksi dimana ovarium 
tidak lagi memproduksi sel telur, sedangkan pada pria fase reproduksi 
berlangsung seumur hidup setelah pubertas. Penyebab dari perbedaan tersebut 
ialah….”  

b. Soal Pedagogic Knowledge pada nomor 62: 
Bu Fitri akan melaksanakan  praktikum  tentang uji zat makanan, dalam 
merancang kegiatan awal bu Fitri membagi siswa yang terdiri atas 37 orang 
kedalam 7 kelompok. Ketika Bu Fitri mempersiapkan alat dan bahan untuk 
keperluan 7 kelompok, hanya 3 lumpang dan alu dapat digunakan untuk 
percobaan ini. Keputusan transaksional yang dapat dilakukan oleh Bu Fitri 
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik adalah….” 

c. Soal Pedagogic Content Knowledge pada nomor 93: 
Pak Dedi adalah seorang guru disuatu SMP marginal di kota Tanjung Pinang. 
Hari ini Pak Dedi akan mengajarkan materi IPA tentang “Zat Aditif dan 
Psikotropika”. Model serta  media pembelajaran yang paling tepat digunakan 
pak Dedi agar siswanya memahami konsep serta bahaya zat tersebut 
adalah….” 
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Soal-soal di atas dapat diterima karena memiliki daya pembeda (indeks 

diskriminasi) antara 0,25 hingga 0,75.  

- Indikator esensial yang dituntut dalam soal Content Knowledge nomor 38 

adalah “Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia”. Soal dirancang 

dengan tingkatan kognitif yang tergolong sulit. Setelah diujicobakan soal nomor 

38 memiliki daya pembeda sebesar 0,25 dan termasuk ke dalam kategori 

‘cukup’. Daya pembeda ini bermakna, hanya sebagian kecil peserta tes kelas 

atas yang dapat menjawab soal dengan baik. Hal ini dapat disebabkan soal 

menuntut pemahaman yang tinggi serta analisis yang berimplikasi peserta tes 

dapat mensintesis penyebab suatu fakta.  Nilai indeks diskriminasi (daya 

pembeda) cukup adalah berkisar dari 0,20-0,40.  Indikator esensial pada soal 

Pedagogical Knowledge nomor 62 adalah “Memeriksa (menguji) keputusan 

transaksional dalam pembelajaran IPA sesuai dengan situasi yang berkembang 

di SMP”. Soal ini dirancang dengan tingkatan kognitif C4 atau termasuk 

kategori sedang. Setelah di ujcobakan soal ini memiliki daya pembeda sebesar 

0,75 dengan interpretasi sangat baik. Untuk itu soal ini termasuk kedalam soal 

yang dapat diterima.   

- Soal Pedagogical Content Knowledge nomor 93 memiliki indikator esensial 

“Mengaitkan materi pembelajaran IPA sesuai dengan pengalaman belajar dan 

tujuan pembelajaran”. Soal ini memiliki nilai daya pembeda sebesar 0.50 

sehingga termasuk kedalam kategori baik. Untuk itu soal ini dapat diterima 

karena telah dapat membedakan peserta tes berkemampuan tinggi, rendah, dan 

sedang. 

3. Soal yang mempunyai daya pembeda negatif (-) berjumlah 1 soal dengan 

persentase (1,04%). Soal dengan daya pembeda negatif tersebut adalah soal 

Content Knowledge nomor 30: 

 

 

 

“Berikut ini yang tidak termasuk ciri terjadinya reaksi kimia dalam suatu 
percobaan adalah…”  
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Butir soal nomor 30 memiliki daya pembeda negatif yang berarti kelompok 

kelas bawah dapat menjawab soal dengan baik sedangkan kelompok atas tidak 

dapat menjawab soal. Daya pembeda yang bernilai negatif mempunyai arti 

bahwa butir soal tersebut lebih banyak dijawab benar oleh peserta kelompok 

bawah dari pada peserta kelompok atas. 

 

d) Fungsi Pengecoh 

Hasil analisis fungsi pengecoh soal uji kompetensi PCK dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 14.5 Analisis Butir Pengecoh (Distraktor) Instrumen Uji Kompetensi  
Pedagogical Content Knowledge (PCK) Uji Coba I 

Distraktor  Jumlah Soal  Persentase (%) 
D > 5% 79 82,29% 
D < 5 % 17 17,71% 

Sumber: Data Olahan 

Soal dengan dengan nilai fungsi pengecoh yang kurang dari 5% merupakan 

soal yang kurang baik karena fungsi pengecoh pada soal tersebut belum dapat 

mengelabui peserta tes yang kurang memahami materi yang sedang diujikan. 

Menurut Sulistiawan (2016), fungsi pengecoh yang tidak efektif disebabkan karena 

penyusunan kalimat pada option jawaban menampakkan kesalahan yang terlalu 

mencolok sehingga memudahkan peserta tes yang kurang memahami materi untuk 

menjawab soal dengan tepat. Oleh sebab itu tindak lanjut yang dapat dilakukan 

adalah dengan memperbaiki butir pengecoh soal sehingga peserta tes dapat terkecoh. 

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Arikunto (2005) bahwa pengecoh pada butir 

soal objektif berfungsi untuk mengelabui pengikut tes yang kurang memahami 

materi, semakin banyak peserta tes yang terkecoh berarti pengecoh pada soal tes 

tersebut telah berfungsi dengan baik.  

Salah satu soal yang butir pengecohnya belum berfungsi adalah soal PCK 

Sebagai Guru Pembelajar, seorang guru haruslah selalu meningkatkan 
profesionalismenya dalam berbagai kompetensi baik itu kompetensi kepribadian, 
kompetensi pedagogi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Keseluruhan 
kompetensi ini tidak akan tercapai bila guru cenderung pasif dan tidak ingin mencari 
berbagai informasi serta sumber belajar. Salah satu cara yang dapat digunakan guru 
untuk memperoleh kompetensi guru secara utuh adalah…. 

A. memanfaatkan buku guru dan buku siswa 
B. mengikuti komunitas MGMP, dan aktif dalam website Guru Pembelajar 
C. memanfaatkan media sosial dalam menjalin komunikasi dengan guru lainnya 
D. mengikuti program bimbingan dan workshop 
E. menjalin hubungan baik dengan guru lain di sekolah 
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nomor 96 yaitu:  

Pada soal PCK nomor 96 di atas, seluruh peserta tes menjawab option B yang 

berarti tidak ada peseta tes yang terkecoh dengan pilihan jawaban lain. Ini bermakna 

pengecoh option, A, C, D, dan E tidak dapat menunjukkan fungsinya dengan baik. 

Hal ini dapat disebabkan karena pilihan yang tersedia memiliki kesalahan mencolok 

sehingga mengakibatkan peserta tes yang kurang paham dapat menjawab dengan 

benar.  

Berdasarkan hasil analisis Uji Coba I yang telah dilakukan, mulai dari analisis 

ranah kognitif, tingkat kesukaran, daya pembeda serta fungsi pengecoh keseluruhan 

soal umumnya sudah baik, namun ada beberapa soal yang harus direvisi agar sesuai 

dengan standar soal yang baik. Contoh soal dengan kategori sangat baik dari 

keseluruhan aspek di antaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Soal Content Knowledge pada nomor 36: 
Disuatu ekosistem danau terjadi eutrofikasi tanaman eceng gondok, yang disebabkan 
oleh masuknya limbah organik kedalam danau. Apabila kejadian ini terus menerus 
dibiarkan tanpa ditindak lanjuti maka yang terjadi pada danau tersebut beberapa tahun 
mendatang ialah…” 

b. Soal Pedagogical Knowledge pada nomor 68:  
Berikut ini adalah data tentang kemampuan siswa di dalam kelas melalui tes Prestasi 
Hasil Belajar IPA :  

No Nama Skor 
tes Tugas 

1 Nisa 60 75 
2 Cindy 80 75 
3 Kiki 75 65 
4 Oliv 80 80 
5 Romita 95 70 
6 Rio 70 90 

Jika KKM IPA yang ditetapkan adalah 80, hasil interpretasi yang tepat adalah….” 
c. Soal Pedagogic Content Knowledge pada nomor 95: 

Berikut adalah beberapa judul penelitian tindakan kelas:  
1. Penerapan pembelajarn kooperatif  STAD melalui pendekatan Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  biologi 
siswa Kelas VII SMPN 40 Pekanbaru 

2. Penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan sumber belajar 
lingkungan sekitar dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar 
biologi siswa kelas VIII SMPN 13 Pekanbaru 

3. Peningkatan minat dan  prestasi  belajar biologi konsep sistem ekskresi  manusia 
melalui model pembelajaran problem solving 

4. Upaya pengembangan keterampilan proses dan peningkatan penguasaan konsep 
biologi melalui pembelajaran biologi dengan strategi induktif 

5. Pengaruh penerapan model inkuiri terbimbing untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif siswa 

Judul penelitian tindakan kelas yang tepat ditunjukkan oleh nomor….” 
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Soal 36, 68, dan 80 diatas di kategorikan sangat baik karena memiliki daya 

pembeda di atas 0,50 tingkat kesukaran sesuai dengan yang telah dirancang pada 

tahap desain, serta fungsi pengecoh yang dijawab lebih dari 5% peserta tes. 

Hasil analisis 96 soal instrumen uji kompetensi Pedagogical Content 

Knowledge yang telah diujicobakan didapat nilai daya pembeda berkisar dari (-) 

negatif hingga 0,75 , indeks kesukaran antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dan fungsi 

pengecoh efektif sebesar 82,29%. Berdasarkan analisis tersebut maka tindak lanjut 

yang dilakukan untuk keseluruhan soal adalah: 

a. Mengganti soal dengan soal baru. Adapun soal yang diganti sebanyak 13 soal di 

mana terdiri atas 8 soal Content Knowledge (soal nomor 4, 6, 8, 14, 20, 30, 32, 

dan 41), 4 soal Pedagogical Knowledge (soal nomor 59, 76, 79, dan 80), dan 1 

soal Pedagogical Content Knowledge (soal nomor 86).  

Soal nomor 4, 6, 8, 14, 20, 30, 32, 41, 59,76,79, 80, dan 86 diganti dengan soal 

baru karena soal tidak sesuai dengan kriteria daya pembeda, tingkat kesukaran 

serta fungsi pengecoh soal. Selain itu, indikator esensial soal  ini mempunyai 

interpretasi yang cukup luas sehingga dapat dilakukan penggantian soal.  

Sebagai contoh soal yang mengalami penggantian tersebut adalah soal nomor 14 

dengan indikator esensial sebagai berikut:  

“Menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari--‐ hari. Menganalisis percobaan listrik 

dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari‐hari.” Dengan materi ini interpretasi materi yang dapat dimunculkan 

disoal sangat beragam, mulai dari rangkaian komponen listrik, hukum Ohm, 

hukum Kirchof dan rangkaian hambatan listrik. Soal yang dirancang pada tahap 

Design merupakan soal tentang hukum Ohm:  

 

 

 

 

Penggantian soal dengan soal baru mempertimbangkan beberapa aspek, yakni 

aspek dari objek tes, konsep materi, dan tingkatan berpikir pada tahap 

perancangan. Pentingnya pertimbangan materi dalam perubahan soal karena 

Voltmeter mempunyai hambatan 1200 Ohm, dan ampermeter mempunyai 
hambatan 0,1 ohm. Keduanya digunakan untuk mengukur suatu hambatan. Pada 
voltmeter terbaca 0,5 v dan pada ampermeter terbaca 2,5 mA, nilai hambatan 
tersebut adalah….  
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keluasan materi memungkinkan banyaknya model soal yang dapat muncul. 

Seperti yang telah diketahui soal nomor 14 menanyakan tentang konsep hukum 

Ohm. Hukum Ohm pada materi IPA SMP biasanya hanya menanyakan konsep 

rangkaian hambatan seri maupun paralel dan modifikasi bentuk rangkaian. Untuk 

itu agar guru lebih memiliki wawasan terkaitan hambatan dan hukum Ohm maka 

dirancanglah soal yang mengarah kepada analisis keterkaitan hambatan dengan 

tegangan dan kuat arus. Setelah diujicobakan pada uji coba I terhadap 15 orang 

sampel, ternyata soal no 14 memiliki daya pembeda 0 dengan indeks kesukaran 

sangat tinggi. Hal ini bermakna kelompok tes kelas atas dan kelompok tes kelas 

bawah tidak dapat menjawab soal dengan benar. Ini dapat disebabkan karena 

tingkatan berpikir yang diinginkan soal sangat tinggi dan peserta tes digiring 

untuk mengaitkan suatu hasil pengukuran dengan alat bantu dan mensintesisnya 

menjadi suatu temuan tentang nilai hambatan. Oleh sebab itu, langkah 

selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengganti konsep materi dengan 

hukum Kirchoff. Berikut adalah soal nomor 14 yang telah mengalami perubahan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Memperbaiki stem dan fungsi pengecoh soal. 

Soal-soal yang mengalami perbaikan stem dan fungsi pengecoh sebanyak 3 soal 

yang terdiri 1 soal Pedagogical Knowledge (soal nomor 77) dan 2 soal 

Pedagogical Content Knowledge (soal nomor 87 dan 96). Ketiga soal ini 

mengalami perbaikan karena memiliki fungsi pengecoh yang kurang berfungsi 

Perhatikan gambar berikut! 

 

Jika diketahui I1 adalah 2x+1 A, I2 adalah x A dan I3 = 12 A, I4 = 10A, I5 = 18A, 
maka nilai tegangan pada I1 adalah…. (Lampiran 4) 
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dan interpretasi dari indikator esensial tidak terlalu luas. Oleh sebab itu tindakan 

yang dilakukan adalah memperbaiki sistem dan option jawaban. Sebagai contoh 

soal nomor 96:  

 

 

 

Soal nomor 96 memiliki pengecoh yang kurang berfungsi karena option 

jawaban lain  

 

 

 

 

Memiliki kesalahan yang cukup mencolok, sedangkan kunci jawaban pada 

option B terlalu familiar. Selain itu kalimat pada stem soal terlalu menggambarkan 

dan menunjuk ke arah option B. Hal ini menyebabkan peserta tes pada kelas atas 

maupun kelas bawah dapat menjawab soal dengan baik. Oleh karena itu tindak lanjut 

yang dilakukan adalah memperbaiki stem maupun fungsi pengecoh soal. Hasil 

perbaikan stem dan fungsi pengecoh soal adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content 

Knowledge (PCK)  Pada Uji Coba II 

Uji coba II dilakukan untuk melihat keterpakaian soal yang telah 

dikembangkan kepada sampel yang lebih besar. Sampel pada uji coba II berjumlah 

50 orang guru IPA SMP se-Kota Pekanbaru. Soal yang diujicobakan berjumlah 96 

soal, di mana 13 soal di antaranya merupakan soal baru yang telah direvisi 

Sebagai Guru Pembelajar, seorang guru haruslah selalu meningkatkan 
profesionalismenya dalam berbagai kompetensi baik itu kompetensi kepribadian, 
kompetensi pedagogi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 
Keseluruhan kompetensi ini tidak akan tercapai bila guru cenderung pasif dan 
tidak ingin mencari berbagai informasi serta sumber belajar. Salah satu cara yang 
dapat digunakan guru untuk memperoleh kompetensi guru secara utuh adalah…. 

A. memanfaatkan buku guru dan buku siswa 
B. mengikuti komunitas MGMP, dan aktif dalam website Guru Pembelajar 
C. memanfaatkan media sosial dalam menjalin komunikasi dengan guru 

lainnya 
D. mengikuti program bimbingan dan workshop 
E. menjalin hubungan baik dengan guru lain di sekolah 

 

Berikut ini adalah cara yang paling tepat dalam meningkatkan kinerja dan 
profesionalisme guru dalam bidang Pedagogical Content Knowledge sehingga tujuan 
pembelajaran dapat tercapai dengan baik adalah… 

A. ikut dalam pelatihan serta bimbingan yang berorientasi pada Pedagogic-
Content Knowledge dan Guru Pembelajar 

B. berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP 
C. membaca berbagai sumber belajar 
D. mengikuti Uji Kompetensi Guru  
E. mengikuti seminar tentang Pedagogical Content Knowledge 
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berdasarkan hasil analisis uji coba I dan 4 soal merupakan soal yang telah 

mengalami perbaikan fungsi pengecoh soal.  

a) Reliabilitas Tes 

Hasil analisis uji coba II didapat nilai reliabilitas tes sebesar 0,88 dengan 

kriteria sangat tinggi yang artinya terdapat konsistensi sempurna pada hasil ukur 

yang digunakan. Hasil analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada  Tabel berikut: 

Tabel 14.2 Hasil Uji Coba II Nilai Indeks Diskriminasi dan Indeks Kesukaran 
Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content Knowledge (PCK) 

No 
Soal 

ID 
(%) Interpretasi IK 

(%) Interpretasi Tahap 
Penerimaan 

1 25.00 Cukup 83.34 Mudah Dapat Diterima 
2 25.00 Cukup 60.00 Sedang Dapat Diterima 
3 25.00 Cukup 76.66 Mudah Dapat Diterima 
4 50.00 Baik 23.33 Sulit Dapat Diterima 
5 50.00 Baik 33.33 Sedang Dapat Diterima 
6 25.00 Cukup 23.33 Sulit Dapat Diterima 
7 50.00 Baik 60.00 Sedang Dapat Diterima 
8 50.00 Baik 60.00 Sedang Dapat Diterima 
9 50.00 Baik 13.34 Sulit Dapat Diterima 
10 50.00 Baik 40.00 Sedang Dapat Diterima 
11 50.00 Baik 76.66 Mudah Dapat Diterima 
12 50.00 Baik 63.34 Sedang Dapat Diterima 
13 25.00 Cukup 63.34 Sedang Dapat Diterima 
14 25.00 Cukup 26.67 Sulit Dapat Diterima 
15 50.00 Baik 26.67 Sulit Dapat Diterima 
16 50.00 Baik 43.33 Sedang Dapat Diterima 
17 50.00 Baik 43.33 Sedang Dapat Diterima 
18 50.00 Baik 26.67 Sulit Dapat Diterima 
19 25.00 Cukup 26.67 Sulit Dapat Diterima 
20 50.00 Baik 26.67 Sulit Dapat Diterima 
21 50.00 Baik 26.67 Sulit Dapat Diterima 
22 50.00 Baik 56.66 Sedang Dapat Diterima 
23 50.00 Baik 50.00 Sedang Dapat Diterima 
24 50.00 Baik 23.33 Sulit Dapat Diterima 
25 50.00 Baik 13.34 Sulit Dapat Diterima 
26 50.00 Baik 43.33 Sedang Dapat Diterima 
27 50.00 Baik 63.34 Sedang Dapat Diterima 
28 25.00 Cukup 80.00 Mudah Dapat Diterima 
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No 
Soal 

ID 
(%) Interpretasi IK 

(%) Interpretasi Tahap 
Penerimaan 

29 50.00 Baik 80.00 Mudah Dapat Diterima 
30 50.00 Baik 46.67 Sedang Dapat Diterima 
31 25.00 Cukup 46.67 Sedang Dapat Diterima 
32 50.00 Baik 63.34 Sedang Dapat Diterima 
33 50.00 Baik 70.00 Mudah Dapat Diterima 
34 50.00 Baik 13.34 Sulit Dapat Diterima 
35 50.00 Baik 66.67 Sedang Dapat Diterima 
36 50.00 Baik 26.67 Sulit Dapat Diterima 
37 50.00 Baik 66.67 Sedang Dapat Diterima 
38 62.50 Baik 26.67 Sulit Dapat Diterima 
39 25.00 Cukup 66.67 Sedang Dapat Diterima 
40 50.00 Baik 60.00 Sedang Dapat Diterima 
41 62.50 Baik 60.00 Sedang Dapat Diterima 
42 25.00 Cukup 73.33 Mudah Dapat Diterima 
43 25.00 Cukup 70.00 Mudah Dapat Diterima 
44 25.00 Cukup 23.33 Sulit Dapat Diterima 
45 25.00 Cukup 60.00 Sedang Dapat Diterima 
46 25.00 Cukup 43.33 Sedang Dapat Diterima 
47 50.00 Baik 66.67 Sedang Dapat Diterima 
48 25.00 Cukup 6.66 Sulit Dapat Diterima 
49 25.00 Cukup 20.00 Sulit Dapat Diterima 
50 25.00 Cukup 70.00 Mudah Dapat Diterima 
51 50.00 Baik 70.00 Mudah Dapat Diterima 
52 25.00 Cukup 70.00 Mudah Dapat Diterima 
53 25.00 Cukup 36.67 Sedang Dapat Diterima 
54 37.50 Cukup 33.33 Sedang Dapat Diterima 
55 25.00 Cukup 46.67 Sedang Dapat Diterima 
56 25.00 Cukup 76.66 Mudah Dapat Diterima 
57 25.00 Cukup 66.67 Sedang Dapat Diterima 
58 25.00 Cukup 23.33 Sulit Dapat Diterima 
59 62.50 Baik 60.00 Sedang Dapat Diterima 
60 37.50 Cukup 66.67 Sedang Dapat Diterima 
61 25.00 Cukup 46.67 Sedang Dapat Diterima 
62 25.00 Cukup 33.33 Sedang Dapat Diterima 
63 50.00 Baik 70.00 Mudah Dapat Diterima 
64 25.00 Cukup 76.66 Mudah Dapat Diterima 
65 25.00 Cukup 16.67 Sulit Dapat Diterima 
66 25.00 Cukup 66.67 Sedang Dapat Diterima 
67 25.00 Cukup 70.00 Mudah Dapat Diterima 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

228

 
 

 
 

 
228 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

No 
Soal 

ID 
(%) Interpretasi IK 

(%) Interpretasi Tahap 
Penerimaan 

68 25.00 Cukup 56.66 Sedang Dapat Diterima 
69 50.00 Baik 10.00 Sulit Dapat Diterima 
70 50.00 Baik 70.00 Mudah Dapat Diterima 
71 25.00 Cukup 33.33 Sedang Dapat Diterima 
72 25.00 Cukup 6.66 Sulit Dapat Diterima 
73 37.50 Cukup 56.66 Sedang Dapat Diterima 
74 50.00 Baik 13.34 Sulit Dapat Diterima 
75 25.00 Cukup 56.66 Sedang Dapat Diterima 
76 50.00 Baik 56.66 Sedang Dapat Diterima 
77 50.00 Baik 33.33 Sedang Dapat Diterima 
78 62.50 Baik 70.00 Mudah Dapat Diterima 
79 37.50 Cukup 46.67 Sedang Dapat Diterima 
80 25.00 Cukup 23.33 Sulit Dapat Diterima 
81 50.00 Baik 70.00 Mudah Dapat Diterima 
82 50.00 Baik 80.00 Mudah Dapat Diterima 
83 62.50 Baik 73.33 Mudah Dapat Diterima 
84 25.00 Cukup 33.33 Sedang Dapat Diterima 
85 25.00 Cukup 86.67 Mudah Dapat Diterima 
86 37.50 Cukup 46.67 Sedang Dapat Diterima 
87 62.50 Baik 76.66 Mudah Dapat Diterima 
88 50.00 Baik 33.33 Sedang Dapat Diterima 
89 50.00 Baik 46.67 Sedang Dapat Diterima 
90 50.00 Baik 66.67 Sedang Dapat Diterima 
91 37.50 Cukup 66.67 Sedang Dapat Diterima 
92 50.00 Baik 33.33 Sedang Dapat Diterima 
93 50.00 Baik 36.67 Sedang Dapat Diterima 
94 25.00 Cukup 26.67 Sulit Dapat Diterima 
95 37.50 Cukup 20.00 Sulit Dapat Diterima 
96 25.00 Cukup 80.00 Mudah Dapat Diterima 

 

b) Tingkat Kesukaran 

Proporsi tingkat kesukaran soal pada uji coba II dapat dilihat pada Tabel 
14.6 berikut: 
Tabel 14.6 Proporsi dan Persentase Tingkat Kesukaran Butir Soal Instrumen Uji  

Kompetensi Pedagogical Content Knowledge (PCK) Uji Coba II 
No Kategori  Kompetensi  Jumlah  Persentase  

1.  Mudah Content Knowledge  8 25 % Pedagogical Knowledge 10 
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No Kategori  Kompetensi  Jumlah  Persentase  
PCK 6 

2.  Sedang  
Content Knowledge  22 

50% Pedagogical Knowledge 17 
PCK 9 

3.  Sukar  
Content Knowledge  14 

25% Pedagogical Knowledge 9 
PCK 1 

Sumber: Data Olahan 

Contoh soal dengan perbedaan indeks kesukaran adalah sebagai berikut: 

a. Soal dengan kategori mudah memiliki tingkatan kognitif C3, setelah 

diujicobakan memiliki indeks kesukaran dengan interpretasi mudah.  

Sebagai contoh, soal Content Knowledge nomor 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal nomor 1 merupakan soal mudah dikarenakan hanya menuntut penerapan 

atau aplikasi dari materi tertentu. Soal ini setelah diuji cobakan memiliki nilai 

indeks kesukaran sebesar 0,76 yang maknanya umumnya peserta tes dapat 

menjawab soal dengan benar.  

b. Soal dengan kategori sedang yang memiliki tingkatan kognitif C4 setelah diuji 

cobakan memiliki interpretasi  indeks kesukaran sedang. 

Sebagai contoh soal Pedagogic Knowledge nomor 55:  

 

 

 

 

 

“Perhatikan tabel dibawah ini! 

No Besaran 
Fisika (X) 

Satuan 
(Y) 

Alat Ukur 
(Z) 

1. Gaya Menit Barometer 
2. Tekanan 

Udara 
Newton Termometer 

3. Waktu  Kelvin Neraca 
4. Suhu Pascal Stopwatch 

Pasangan antara besaran fisika yang merupakan besaran pokok, satuan dalam 
internasional (SI) dan alat ukur yang sesuai adalah…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika F1, F2 dan F3 secara berturut-turut adalah sebesar 10N, 8N dan 30N, maka 
resultan gaya yang dihasilkan adalah sebesar…( nilai cos 370 = 0,8 dan cos 53 = 
0,6) 

 

“Bu Dea mendapat tugas mengajar di daerah pedalaman provinsi Nusa Tenggara 
Barat. Siswa yang diajar Bu Dea merupakan siswa yang belum mengenal teknologi 
dan memiliki kelas perekonomian menengah ke bawah. Ketika hasil ulangan pertama 
dibagikan, seluruh siswa Bu Dea memiliki nilai yang kurang dari KKM. Melihat hal 
ini Bu Dea menyadari adanya kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Solusi 
yang dapat dilakukan oleh Bu Dea pada pertemuan berikutnya tentang sel adalah…” 
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Soal no. 55 termasuk kedalam kategori sedang karena menuntut analisis dari 

keadaan tertentu. Soal ini setelah diujicobakan memiliki nilai indeks kesukaran 

sebesar 0,46  yang berarti hanya sebagian peserta tes dapat menjawab soal 

dengan benar.  

c. Soal dengan kategori sedang yang memiliki tingkatan kognitif C5 dan C6 

setelah diujicobakan memiliki interpretasi  indeks kesukaran sulit.  

Sebagai contoh soal Content Knowledge nomor 34:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal no 34 termasuk kedalam kategori sulit dikarenakan menuntut ketajaman 

dan sintesis dari beberapa gambaran. Soal ini setelah diuji cobakan memiliki 

nilai indeks kesukaran sebesar 0,13  yang berarti hanya peserta tes pada kelas 

atas dapat menjawab soal dengan benar.  

c) Daya Pembeda 

Hasil analisis daya pembeda pada butir soal uji kompetensi PCK dapat 

dilihat pada Tabel 14.7. 

Tabel 14.7 Daya Pembeda Butir Soal Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical 
Content Knowledge (PCK)  Uji Coba II 

No Kategori  Indeks Deskriminasi 
Soal 

Kompetensi  Jumlah  Persentase  

1.  Jelek  0.00 – 0,20 Content - 0% 

“Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut, hewan yang memiliki tingkat kekerabatan 
paling dekat adalah…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika F1, F2 dan F3 secara berturut-turut adalah sebesar 10N, 8N dan 30N, 
maka resultan gaya yang dihasilkan adalah sebesar…( nilai cos 370 = 0,8 dan 
cos 53 = 0,6) 

 

A B 

C D 
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No Kategori  Indeks Deskriminasi 
Soal 

Kompetensi  Jumlah  Persentase  

Pedagogical - 
PCK - 

2.  Cukup  0,20 – 0,40  
Content 13 

46,87% Pedagogical 26 
PCK 7 

3.  Baik  0, 40 – 0, 70 
Content 31 

53,13% Pedagogical 11 
PCK 9 

4.  Sangat 
baik  0,70 – 1,00 

Content - 
0% Pedagogical - 

PCK - 

5.  Dibuang  Negatif (-) 
Content - 

0% Pedagogical - 
PCK - 

Sumber: Data Olahan  

Soal yang memiliki daya pembeda cukup dan baik bermakna soal tersebut 

mampu membedakan peserta tes yang terdapat pada kelas atas dan kelas bawah. Soal 

yang memiliki daya pembeda dengan kisaran tersebut dapat dikatakan sebagai soal 

yang baik dan dapat diterima. Menurut Arikunto (2005) soal yang dapat diterima 

dengan baik adalah soal yang memiliki kategori baik sekali, baik, dan cukup. Oleh 

sebab itu berdasarkan hasil analisis daya pembeda, maka 96 soal yang diujicobakan 

dapat diterima sebagai instrumen uji kompetensi PCK guru IPA SMP. Adapun 

contoh soal dengan kategori cukup dan baik tersebut antara lain:  

 

 

 

 

 

Pada soal Content Knowledge nomor 8 hasil analisis daya pembeda yang 

didapat adalah 0,5 dengan interpretasi baik. Angka ini menunjukkan bahwa soal 

tersebut c mampu menunjukkan perbedaan antara peserta tes kelas atas dan kelas 

bawah dengan baik.  

 
 

 

Soal Content Knowledge nomor 8: 
“Sebuah balok 20 kg didorong dari dasar suatu bidang miring yang panjangnya 5 
m dan puncak bidang miring berada 3 meter dari tanah. Jika bidang miring 
dianggap licin, dan percepatan gravitasi adalah 10 m/s2, usaha yang harus 
dilakukan untuk mendorong balok adalah…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal Pedagogical Knowledge nomor 76: 
“Berdasarkan hasil ulangan harian  mengenai “Sistem Organisasi Kehidupan” dari 40 
siswa yang mengikutinya, hanya 50% siswa yang lulus. Setelah melihat evaluasi 
proses belajar, guru menyadari bahwa kurangnya penggunaan media serta penggunaan 
metode yang kurang tepat adalah salah satu faktor penyebab hal tersebut terjadi. 
Rancangan pembelajaran yang seharusnya diterapkan oleh guru adalah…” 
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Soal Pedagogic Knowledge nomor 76 ini merupakan soal yang memiliki 

daya pembeda sebesar 0,37 dengan kategori “cukup”. Angka ini menunjukkan 

bahwa soal yang diujicobakan cukup mampu menunjukkan perbedaan antara peserta 

tes kelas atas dan kelas bawah.  

d) Fungsi Pengecoh 

Berdasarkan analisis pengecoh soal uji kompetensi PCK dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
Tabel 14.8 Analisis Butir Pengecoh (Distraktor) Soal Instrumen Uji Kompetensi 

Pedagogical Content Knowledge (PCK)  Uji Coba II 
Distraktor  Jumlah Soal  Persentase (%) 
D > 5% 94 97,91% 
D < 5 % 2   2,09% 

Sumber: Data Olahan 

Dari Tabel 14.8 di atas dapat diketahui bahwa soal yang mempunyai  butir 

pengecoh yang baik D > 5% dengan persentase 97,91% (94 butir soal). Sedangkan 

butir pengecoh yang tidak efektif D < 5 % dengan persentase 2,09% (2 butir soal) 

yaitu nomor soal 1 dan 85 dapat dilihat pada lampiran 11. 

Berdasarkan analisis distraktor, soal-soal yang butir pengecohnya tidak 

berfungsi dengan baik disebabkan karena soal tidak mengandung option yang dapat 

mengelabui peserta tes. Berikut adalah contoh soal yang fungsi pengecohnya dipilih 

kurang dari 5% peserta tes:  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Hasil analisis  butir soal instrumen uji kompetensi PCK pada 

uji coba II, berdasarkan ranah kognitif, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan peran 

Soal Pedagogical Content Knowledge nomor 85: 
“Ketika sedang menjelaskan salah satu dampak dari global warming yakni dapat 
menyebabkan pergeseran dan perubahan iklim, seorang siswa menanyakan 
mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sebagai seorang guru,  hal yang harus 
dilakukan adalah…”(Lampiran 9) 
A. melemparkan pertanyaan tersebut ke siswa lainnya dikelas dengan tujuan 

mendapat konflik kognitif 
B. menjawab langsung secara gamblang mengenai hubungan antara global 

warming dan dampaknya terhadap iklim 
C. menjadikan pertanyaan tersebut sebagai tugas dirumah 
D. memarahi siswa yang bertanya karena belum dipersilahkan untuk bertanya 
E. Segera menutup pembelajaran dan tidak memperdulikan pertanyaan dari siswa 
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butir pengecoh umumnya termasuk ke dalam kategori baik. Dari hasil uji coba II, 

contoh soal yang memiliki kategori baik dari segi indeks kesukaran, daya pembeda 

serta fungsi pengecoh soal adalah soal Content Knowledge nomor 16: 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis Uji Coba I dan II yang terdiri atas analisis 

reliabilitas, indeks kesukaran, daya pembeda serta fungsi pengecoh soal, maka soal-

soal yang telah diujicobakan sudah memenuhi  syarat untuk digunakan dalam 

instrumen uji kompetensi PCK. Tahap selanjutnya adalah instrumen uji kompetensi 

PCK divalidasi oleh beberapa validator yang ahli dalam bidangnya. 

4. Hasil Validasi Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content Knowledge 

(PCK)   

Berdasarkan hasil validasi yang telah dianalisis diperoleh rata-rata skor total 

validasi instrumen uji kompetensi PCK dapat dilihat pada Tabel 14.9 berikut: 

Tabel 14.9  Rata-Rata Validitas Instrumen Uji Kompetensi Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) 

No Aspek 
Penilaian 

Skor Rata-rata Rata-
rata Skor 
Total 

Kategori 
Validitas V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 

1.  Materi  3,8
0 

3,8
0 

3,8
0 

3,80 4,0
0 

3,84 Sangat Valid 

2.  Konstruksi  3,4
2 

3,7
1 

3,8
5 

3,29 3,8
5 

3,62 Sangat Valid 

3. Bahasa 3,5
0 

3,7
5 

4,0
0 

3,75 3,7
5 

3,75 Sangat Valid 

Keterangan: 
V.1: Validator 1, V.2: Validator 2, V.3: Validator 3, V.4: Validator 4, V.5: Validator 
5 
 

Tabel 14.9 menunjukkan rerata nilai validitas pada aspek materi adalah 

sebesar 3,84 dengan kategori sangat valid. Dari segi konstruksi rerata nilai validitas 

instrumen adalah sebesar 3,62 dengan kategori sangat valid dan aspek bahasa 

memiliki nilai sebesar 3,75 dengan kategori sangat valid. Berikut adalah penjabaran 

masing-masing aspek validitas yang dinilai oleh validator:  

 “Sebuah setrika di pasang pada tegangan 220 v, daya setrika tersebut sebesar 250 
watt. Setrika ini digunakan 3 kali dalam seminggu dengan pemakaian perharinya 
adalah selama 3 jam. Jika tarif listrik sebesar Rp 500,-/kWh, maka kuat arus yang 
mengalir, hambatan dan total biaya yang harus dikeluarkan untuk sebulan pada 
setrika ini berturut-turut…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika F1, F2 dan F3 secara berturut-turut adalah sebesar 10N, 8N dan 30N, maka 
resultan gaya yang dihasilkan adalah sebesar…( nilai cos 370 = 0,8 dan cos 53 = 0,6) 
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1. Aspek Materi 

Komponen yang dinilai pada aspek materi diantaranya, kesesuaian soal 

dengan kisi-kisi indikator esensial, kesesuaian soal dengan kompetensi pedagogi dan 

profesional, kesesuaian soal dengan 3 aspek PCK, Pedagogical Knowledge, Content 

Knowledge, Pedagogical Content Knowledge, dan kehomogenan pilihan jawaban 

dari segi materi.  

Berdasarkan hasil validasi dari aspek materi, soal yang dirancang telah 

sesuai dengan kisi-kisi indikator esensial 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Kesesuaian ini memiliki rerata nilai 4,0 dengan kategori sangat valid. Pada segi 

kesesuaian soal dengan kompetensi pedagogi dan profesional, soal yang dirancang 

dapat dikatakan telah sesuai dengan 2 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

(yakni kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional). Hal ini ditunjukkan 

dengan perolahan rerata pada komponen ini adalah 4,0 dengan interpretasi sangat 

valid. Selanjutnya dari segi kesesuaian soal dengan 3 aspek PCK, Pedagogical 

Knowledge, Content Knowledge, Pedagogical Content Knowledge, soal yang 

dirancang telah sesuai dan memiliki nilai 4,0 dengan interpretasi sangat valid. 

Instrumen soal yang dirancang terdiri dari 96 soal telah dikelompokkan sesuai 

bidang-bidang yang ada pada aspek PCK yaitu 44 soal Content Knowledge, 36 soal 

Pedagogical Knowledge dan 16 soal Pedagogical Content Knowledge. Dari segi 

kehomogenan pilihan jawaban, soal yang dirancang  telah dapat dikatakan valid. Hal 

ini ditunjukkan dengan rerata nilai validitas yang diperoleh sebesar 3,20.  

2. Aspek Konstruksi 

Komponen pada aspek konstruksi diantaranya pokok soal dan pilihan 

jawaban telah dirumuskan secara spesifik, jelas dan tegas, pokok soal tidak 

mengandung makna negatif ganda, pokok soal tidak menunjuk ke arah jawaban 

benar, soal bervariasi (mengandung gambar, grafik, tabel, dan diagram), pilihan 

jawaban dalam bentuk bilangan diurutkan, serta pengecoh dapat berfungsi dengan 

baik.  

Berdasarkan hasil validitas instrumen dari 5 orang validator, dari segi pokok 

soal dan pilihan jawaban telah dirumuskan secara spesifik, jelas, dan tegas dengan 

nilai validitas  3,6 interpretasi valid. Selanjutnya, pokok soal tidak mengandung 

kalimat negatif ganda atau menggunakan 2 kali pengecualian dalam satu kalimat. 
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Penggunakaan negatif ganda pada pokok soal akan mengakibatkan tidak jelasnya 

instrumen soal sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Pokok soal yang telah 

dirancang juga tidak menunjuk ke arah jawaban benar, sehingga peserta tes yang 

kurang memahami materi tidak dapat menjawab soal dengan mudah. Nilai validitas 

untuk kedua komponen ini adalah 4,0 dengan interpretasi sangat valid. Dari segi 

variasi soal, soal yang dirancang sudah cukup bervariasi. Hal ini ditandai dengan 

penggunaan tabel, gambar, diagram. Dari segi pilihan jawaban, soal yang dirancang 

telah memiliki fungsi pengecoh yang baik. Selain itu, pilihan jawaban juga telah 

menunjukkan fungsinya dengan baik. 

3. Aspek Bahasa  

Dari segi bahasa, komponen yang dinilai adalah soal yang dirumuskan telah 

sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), bahasa yang digunakan telah 

komunikatif, memiliki struktur kalimat yang sederhana dan mudah dipahami, serta 

kalimat yang digunakan tidak mengandung makna ganda.  

Dari aspek bahasa soal yang dirumuskan telah sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) dengan nilai validitas 3,2 kategori valid. Soal yang 

dikembangkan juga telah menggunakan bahasa yang komunikatif dengan nilai 

validitas 3,8 kategori sangat valid. Kemudian soal yang dikembangkan juga 

memiliki kalimat yang sederhana dan mudah dipahami serta tidak mengandung 

makna ganda dengan nilai 4,0 kategori sangat valid.  

Berdasarkan hasil penilaian yang diberikan oleh 5 orang validator terhadap 

instrumen uji kompetensi Pedagogical Content Knowledge, dapat diketahui bahwa 

soal-soal yang telah dirancang dan dikembangkan sudah memenuhi kaidah penulisan 

soal pilihan ganda dari aspek materi, konstruksi dan bahasa serta telah dapat 

digunakan dengan sedikit perbaikan. Adapun saran yang diberikan oleh validator 

terdapat instrumen uji kompetensi Pedagogical Content Knowledge bagi guru IPA 

SMP  di antaranya:  

1. Menambah variasi soal dengan soal grafik. 

2. Menambah integrasi antara konten dengan pedagogi. 

3. Penulisan awal kalimat pada setiap option jawaban sebaiknya tidak diawali 

dengan huruf kapital apabila stem soal diakhiri dengan kata “…adalah….” 

Atau sejenisnya yang menandakan kalimat belum selesai. 
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4. Point option jawaban sebaiknya ditulis dengan huruf kapital. 

Dengan uji coba dan validasi oleh 5 orang validator di atas, dapat diketahui 

bahwa soal yang telah dirancang dan dikembangkan telah sesuai ketentuan penulisan 

serta konten pertanyaan dapat dikatakan sangat valid. Selanjutnya instrumen uji 

kompetensi Pedagogical Content Knowledge dapat digunakan oleh guru sebagai 

sumber belajar dan gambaran sebelum mengikuti UKG. 

C. Pengembangan Buku Kerja Penguatan TPACK 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau Reseach and 

Development (R&D) dengan menggunakan model ADDIE yang dikembangkan oleh 

Dick and Carry. Penelitian pengembangan merupakan salah satu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Menurut Sugiyono (2015) model ADDIE terdiri atas lima tahapan yaitu 

analyze, design, development, implement, and evaluate. Namun pada penelitian ini, 

peneliti hanya melakukan sampai pada tahap development (pengembangan). Berikut 

ini adalah langkah-langkah penelitian pengembangan rancangan buku kerja 

penguatan pengetahuan pedagogi untuk menghasilkan produk yang dapat dilihat 

pada Gambar 14.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Esensial UKG  
Kompetensi Pedagogi 

Produk Rancangan Buku Kerja 
Penguatan Pengetahuan Pedagogi 

 
 

Analyze 

Design 

Development 

Kerangka Buku Kerja  
Penguatan Pengetahuan Pedagogi 

Draf Buku Kerja Penguatan 
Pengetahuan Pedagogi 

 

Validasi  Revisi I 

 

Uji Coba I 

 

Revisi II 

 
Uji Coba II 

 

Revisi III 

 
Gambar 14.2 Alur Perancangan Buku Kerja 
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1. Analyze (Analisis) 

Analisis yang pertama dilakukan  yaitu analisis indikator esensial aspek 

pedagogi pada kisi-kisi UKG 2015. Peneliti menganalisis indikator esensial 

pedagogi yang sulit bagi guru. Hal ini dilihat berdasarkan hasil UKG guru IPA 

SMP tahun 2015 dan hasil uji coba soal PCK guru IPA SMP tahun 2016. Analisis 

hasil UKG guru IPA SMP kota Pekanbaru 2015 aspek pedagogi dan hasil uji coba 

PCK 2016. Cara menentukan indikator esensial pedagogi yang sulit bagi guru yaitu 

melihat soal yang sedikit dijawab benar oleh guru yaitu < 3 orang guru yang 

menjawab benar. Hasil dari analisis berupa daftar irisan indikator esensial yang 

sulit bagi guru pada tahun 2015 dan tahun 2016. Satu bab buku kerja 

dikembangkan dari satu kompetensi inti yang memiliki indikator yang bermasalah 

pada tahun 2015 dan 2016. Hasil analisis indikator esensial yang dikembangkan 

pada buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi bagi guru IPA SMP. 

2. Design (Desain) 

Tahap pembuatan kerangka buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi 

yang akan dikembangkan. Indikator esensial UKG pada aspek pedagogi yang telah 

dianalisis kemudian disusun format rancangan buku kerja yang dikembangkan 

dapat dilihat pada Gambar 14.3. 
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3. Development (Pengembangan) 

Buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi dikembangkan sesuai dengan 

rancangan pada tahap desain, sehingga menghasilkan draf buku kerja penguatan 

pengetahuan pedagogi bagi guru IPA SMP. Hasil pengembangan draf buku kerja 

selanjutnya dilakukan validasi secara internal dan eksternal. Hasil dari validasi 

selanjutnya direvisi oleh peneliti berdasarkan saran dan masukan dari validator. 

Validasi bertujuan untuk melihat validitas buku kerja yang dikembangkan. Buku 

kerja yang telah divalidasi selanjutnya dilakukan uji coba I. Uji coba tahap I 

dilakukan pada mahasiswa program studi biologi semester VIII sebanyak 10 orang. 

Uji coba I bertujuan untuk melihat respon pengguna pada skala kecil dan 

meminimalisir kesalahan pada buku kerja. Selanjutnya, dilakukan revisi dari hasil 

uji coba I berdasarkan saran dan masukan terhadap buku kerja. Selanjutnya 

dilakukan uji coba II pada 20 orang guru IPA di MGMP IPA kota Pekanbaru. Uji 

coba dilaksanakan untuk mendapatkan data keterpakaian dan untuk mengetahui 

respon guru terhadap buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi bagi guru IPA 

Format Buku Kerja Penguatan Pengetahuan Pedagogi 
bagi Guru IPA SMP 

Halaman sampul 
Kata pengantar 
Daftar isi 
Bab I Pendahuluan 

A. Deskripsi buku kerja 
B. Tujuan dan manfaat buku kerja 
C. Sasaran pengguna 
D. Petunjuk penggunaan buku kerja 
E. Ruang Lingkup 
F. Kompetensi Guru  
G. Keterkaitan TPACK untuk menjadikan Guru professional 

Bab II, III dan IV (Karakteristik siswa, Pembelajaran mendidik, Penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar) 
 Judul  
 KI, KD dan Indikator esensial 
 Peta konsep 
 Ringkasan Materi 
 Referensi 
 Latihan 
 Rangkuman 
 Tes Formatif 
 Refleksi 

Daftar Pustaka 
Rambu-Rambu Jawaban  Latihan dan Kunci Jawaban 
Lampiran (Sinopsis Buku Referensi dan Tampilan Website) 

Gambar 14.3 Format Rancangan Buku Kerja 
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SMP. Hasil uji coba II direvisi kembali. Buku kerja yang telah direvisi berdasarkan 

hasil uji coba II merupakan produk akhir dari buku kerja penguatan pengetahuan 

pedagogi bagi guru IPA SMP. 

a. Validasi buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi bagi guru IPA SMP 

Lembar validasi pada penelitian ini mencakup 4 aspek yang dinilai oleh 

validator. Aspek tersebut meliputi aspek format dan kegrafisan, aspek ilustrasi dan 

gambar, aspek bahasa, dan aspek isi. Aspek format dan kegrafisan terdiri dari 10 

item pernyataan, aspek ilustrasi dan gambar terdiri dari 5 item pernyataan, aspek 

bahasa terdiri dari 5 item pernyataan dan aspek isi terdiri dari 30 item pernyataan. 

Lembar validasi digunakan untuk menilai tingkat kevalidan buku kerja yang 

diberikan oleh validator. Validator pada penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari 

3 orang dosen pendidikan biologi dan 2 orang guru IPA SMP. Hasil validasi oleh 

validator terhadap buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi dari setiap aspek 

dijabarkan sebagai berikut: 

 
1) Aspek format dan kegrafisan 

Aspek format dan kegrafisan berfungsi untuk mengukur kualitas buku kerja 

yang telah dikembangkan dari segi tampilan meliputi desain halaman sampul, format 

dan template, sistem penomoran, pengaturan ruang atau tata letak (layout), jenis dan 

ukuran huruf, spasi dan paragraf, serta kontras warna huruf dan background yang 

digunakan. Buku kerja yang dirancang dengan desain yang menarik bertujuan untuk 

membuat pengguna tertarik dalam mengerjakan dan memahami buku kerja tersebut. 

Menurut Bahtiar (2015), grafika merupakan bagian yang berkenaan dengan bentuk 

dan format fisik. Bentuk format dan fisik berkaitan dengan ukuran, desain sampul, 

desain tata letak (layout) isi, bentuk dan ukuran huruf, ilustrasi, warna, komposisi 

gambar, jenis dan ukuran kertas, penjilidan, dan sebagainya. Bentuk format dan fisik 

berperan untuk menarik pembaca agar berminat membaca, mempelajari, dan 

memiliki bahan ajar tersebut. Hasil validasi untuk aspek format dan kegrafisan dapat 

dilihat pada Tabel 4.10.  

Tabel 14.10 Hasil Validasi Aspek Format dan Kegrafisan 

No. Item Pernyataan 
Sebaran 
Jawaban N Rerata Kategori 

4 3 2 1 
1. Halaman sampul berkaitan 4 1 - - 5 3,80 SV 
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No. Item Pernyataan 
Sebaran 
Jawaban N Rerata Kategori 

4 3 2 1 
dengan isi buku kerja 

2. Buku kerja disusun dengan 
format yang sistematis dan jelas 1 4 - - 5 3,20 V 

3. Format dan template buku kerja 
memiliki daya tarik bagi 
pembaca  

- 5 - - 5 3,00 V 

4. Sistem penomoran pada buku 
jelas dan runtun 4 1 - - 5 3,80 SV 

5. Teks dan ilustrasi sesuai dengan 
format buku  3 2 - - 5 3,60 SV 

6. Pengaturan ruang atau tata letak 
buku kerja tersusun rapi 3 2 - - 5 3,60 SV 

7. Jenis dan ukuran huruf pada buku 
sesuai dan jelas 1 4 - - 5 3,20 V 

8. Spasi dan paragraf pada buku 
kerja sesuai dan tersusun rapi 3 2 - - 5 3,60 SV 

9. Topik buku kerja disusun 
berurutan sesuai dengan indikator 
esensial UKG 

4 1 - - 5 3,80 SV 

10. Kontras warna huruf dan 
background yang digunakan 
sesuai  

2 3 - - 5 3,40 SV 

Rerata      3,50 SV 
Keterangan: TV = Tidak Valid, KV = Kurang Valid, V = Valid, SV = Sangat Valid 
 

Tabel 14.10 menunjukkan bahwa rata-rata hasil validasi dari lima orang 

validator terhadap aspek format dan kegrafisan berada pada rentang 3,00-3,80 

dengan kategori valid dan sangat valid. Skor rata-rata untuk keseluruhan aspek 

format dan kegrafisan adalah 3,50 dengan kategori sangat valid. 

Hasil validasi terendah terdapat pada indikator 3 dengan nilai 3,00, yaitu 

“format dan template buku kerja memiliki daya tarik bagi pembaca”. Hal ini 

disebabkan karena buku kerja dirancang peneliti untuk guru, sehingga format dan 

template buku kerja dirancang lebih bersifat formal dan tidak menggunakan format 

dan template yang lebih banyak dekorasi, warna dan gambar seperti lembar kerja 

yang dirancang untuk siswa. Jika banyak dekorasi, akan membuat pengguna 

kesulitan dalam membaca dan menurunkan fokus pembaca. Warna template yang 

digunakan pada buku kerja dibedakan di setiap bab untuk membedakan komponen-

komponen buku kerja. Indikator ini masih berada pada  kategori valid, sehingga 
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masih layak untuk digunakan. Menurut Arsyad (2003) warna harus digunakan secara 

realistik untuk mengarahkan perhatian dan membedakan antar komponen. Beberapa 

hasil penelitian tentang pewarnaan dalam suatu ilustrasi visual juga menyimpulkan 

bahwa pemberian warna sangat penting bila digunakan untuk memberi penekanan 

pada suatu hal yang dianggap penting dan untuk memberikan perbedaan atau 

pengarahan perhatian.  

Hasil validasi tertinggi terdapat pada indikator 1, 4 dan 9 dengan nilai 3,80. hal 

ini disebabkan karena halaman sampul pada buku kerja sudah memiliki bagian-

bagian penyusun yang harus ada pada halaman sampul serta buku kerja telah 

dirancang dengan sistem penomoran yang berurutan sesuai dengan indikator esensial 

UKG. Sistem penomoran yang berurutan akan memudahkan pengguna untuk 

memahami isi buku kerja. Pengaturan ruang dan tata letak (layout), spasi dan 

paragraf seragam dari bagian awal hingga akhir. Pengaturan layout, spasi dan 

paragraf yang seragam akan memberikan kesan nyaman kepada pengguna di saat 

membaca atau menggunakan buku kerja sebagai sumber belajar. Sentari dalam Ucha 

Sandra (2014) mengatakan bahwa karakteristik fisik dari bacaan menyangkut hal-hal 

yang berhubungan dengan format atau bentuk bacaan, ukuran dan bentuk huruf, 

ukuran jarak dan spasi, lebar kolom, dan layout akan mempengaruhi pemahaman 

terhadap materi yang dibaca dan akan berpengaruh terhadap penguasaan bacaan. 

Berikut adalah poin-poin penting sebuah layout dalam sebuah desain menurut 

Klimchuk (2007): 

a) Keseimbangan 

Keseimbangan adalah proses bersatunya elemen-elemen di dalam sebuah 

tampilan secara keseluruhan. 

b) Posisi 

Posisi adalah penempatan elemen-elemen dalam kaitannya antara satu elemen 

dengan elemen lainnya dalam format visual. 

c) Urutan 

Pengurutan adalah penyusunan elemen-elemen visual dalam pengelompokan 

logis yang nyaman bagi persepsi manusia dan secara visual mendukung alur 

informasi. 
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Buku kerja diperbaiki berdasarkan saran dan masukan yang diberikan oleh 

validator. Beberapa saran validator untuk aspek format dan kegrafisan di antaranya: 

validator menyarankan agar gambar halaman sampul pada buku kerja diganti 

menjadi gambar yang lebih kontekstual, ukuran peta konsep diperbesar, dan 

tampilan contoh LKS dijadikan 1 lembar dalam 1 halaman dan disesuaikan dengan 

margin.  

Tindak lanjut peneliti untuk bagian halaman sampul yaitu dengan mengganti 

gambar-gambar yang berbentuk icon menjadi gambar realita yang lebih 

menggambarkan secara keseluruhan isi buku. Revisi untuk halaman sampul dapat 

dilihat pada Gambar 14.4. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman sampul didesain sesuai dengan bagian-bagian yang harus ada pada 

halaman sampul di antaranya, judul buku, nama penulis, logo Universitas Riau, dan 

logo Ristekdikti sebagai identitas tambahan. Halaman sampul buku kerja ini didesain 

dengan tambahan beberapa gambar sebagai pendukung estetika dan sebagai 

gambaran umum isi buku. Gambar yang ditampilkan pada halaman sampul buku ini 

yaitu foto yang menggambarkan proses pembelajaran IPA yang dilakukan guru dan 

siswa di kelas dan di laboratorium. Foto ini dipilih karena memiliki filosofi yang 

Gambar 4.1a Sebelum Revisi 

(a) 

Gambar 14.4 Tampilan Halaman Sampul (a) Sebelum Revisi, (b) Setelah 
revisi 

(b) 
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berkaitan dengan kompetensi pedagogi guru IPA SMP. Saran dari validator untuk 

menambahkan dan mengganti gambar halaman sampul menjadi kontekstual 

bertujuan untuk membuat tampilan halaman sampul buku kerja lebih nyata dan 

menggambarkan peristiwa yang terjadi pada kegiatan pembelajaran IPA SMP yang 

berkaitan dengan pedagogi. Semakin realistis gambar yang ditampilkan maka 

gambar tersebut semakin menyerupai objek atau peristiwa yang ingin digambarkan. 

Halaman sampul sangat penting untuk menarik minat pembaca. Pembaca akan 

menilai halaman sampul terlebih dahulu sebelum menilai isi dalam sebuah buku. 

Jika ingin menarik perhatian seseorang untuk membaca sebuah buku, maka buku 

tersebut harus memiliki sampul ataupun judul yang menarik. Jika buku dipasarkan 

maka halaman sampul sangat penting untuk menarik minat pembeli. Tampilan 

sampul yang menarik bertujuan untuk menarik daya minat pembaca untuk membaca 

dan mengetahui isi buku tersebut. Menurut Bastudin (2013), bagian yang penting 

dari sampul buku adalah judul buku. Judul buku memegang peranan penting karena 

menggambarkan sekilas isi buku. Bagian tambahan lainnya untuk halaman sampul di 

antaranya nama penulis, penerbit jika buku tersebut diterbitkan serta edisi jika buku 

yang diterbitkan lebih dari 1 edisi. Selain bagian-bagian utama pada halaman 

sampul, bagian pendukung pada halaman sampul adalah dengan menambahkan 

gambar yang sesuai dengan isi buku.  

Saran dari validator selanjutnya untuk aspek format dan kegrafisan yaitu pada 

bagian peta konsep. Awalnya menggunakan format potrait, tindak lanjut peneliti 

untuk memperbesar ukuran huruf dan ukuran dari peta konsep adalah dengan 

merubah format potrait menjadi landscape. Revisi untuk peta konsep dapat dilihat 

pada Gambar 14.5 berikut. 
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Saran validator selanjutnya yaitu memperbesar tampilan contoh LKS agar 

memudahkan pengguna pada saat membaca. Revisi untuk ukuran huruf pada contoh 

LKS  dapat dilihat pada Gambar 14.6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awalnya dalam satu halaman ditampilkan empat lembar LKS, namun hal ini 

menyebabkan tampilan dan ukuran hurufnya kecil sehingga kurang jelas untuk 

dibaca. Tindak lanjut peneliti yaitu menampilkan 1 lembar LKS dalam 1 halaman 

dan ukurannya disesuaikan dengan margin pada buku. 

Jenis huruf yang digunakan pada buku kerja yaitu huruf yang sederhana dengan 

jenis yang tidak beragam dalam satu tampilan sehingga mudah terbaca. Tipe huruf 

yang banyak digunakan dalam buku kerja ini adalah tipe Bell MT dengan ukuran 12-

13 pt, jenis huruf lain yaitu Times New Roman 12 pt. Pemilihan Huruf yang 

digunakan dalam buku kerja ini adalah huruf yang memiliki bentuk yang sederhana, 

jelas, dan mudah dibaca Ridwan (2016) menyatakan, penggunaan tipografi yang 

tepat pada sebuah buku akan memudahkan pembaca memahami materi yang 

(b) 

(b) (a) 
Gambar 14.6 Tampilan Contoh LKS (a) Sebelum Revisi, (b) Setelah Revisi 

(a) 

Gambar 14.5 Tampilan Peta Konsep (a) Sebelum Revisi, (b) Setelah Revisi 
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dimaksud. Tipografi adalah penggunaan bentuk huruf untuk mengomunikasikan 

secara visual suatu bahasa lisan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam tipografi menurut Rustan (2010): 

a) Legibility 

Legibility atau penampakan, suatu jenis huruf dapat dikatakan legible apabila 

masing-masing huruf atau karakternya mudah dikenali dan dibedakan dengan jelas 

satu sama lain. 

b) Readibility  

Readibility atau keterbacaan, adalah tingkat keterbacaan suatu teks. Suatu teks 

yang readible berarti teks tersebut secara keseluruhan mudah untuk dibaca. 

Secara keseluruhan hasil validasi aspek format dan kegrafisan pada buku kerja 

penguatan pengetahuan pedagogi bagi guru IPA SMP sudah valid dan layak 

digunakan.  

 

2) Aspek ilustrasi dan gambar   

Aspek ini berfungsi untuk mengukur kualitas buku kerja dari segi ilustrasi dan 

tampilan gambar, yaitu apakah ilustrasi dan tampilan gambar yang disajikan pada 

buku kerja memiliki kualitas yang baik dan dapat membantu pengguna untuk 

memahami buku kerja. Buku kerja yang dirancang dengan ilustrasi dan gambar yang 

menarik akan membuat pengguna lebih mudah memahami buku kerja tersebut. Hasil 

validasi untuk aspek ilustrasi dan gambar dapat dilihat pada Tabel 14.11. 

Tabel 14.11 Hasil Validasi Aspek Ilustrasi dan Gambar 

No. Item Pernyataan 
Sebaran 
Jawaban N Rerata Kategori 

4 3 2 1 
1. Ilustrasi dan gambar pada buku 

memberikan rangsangan secara 
visual yang konkrit kepada 
pembaca 

2 3 - - 5 3,40 SV 

2. Ilustrasi dan gambar pada buku 
mendukung untuk memperjelas 
konsep 

1 4 - - 5 3,20 V 

3. Ilustrasi dan gambar pada buku 
jelas dan membantu pemahaman 
materi 

1 4 - - 5 3,20 V 

4. Ilustrasi dan gambar pada buku 
mudah dipahami 3 2 - - 5 3,60 SV 
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5. Gambar yang digunakan 
memiliki kualitas yang baik 1 4 - - 5 3,20 V 

Rerata      3,32 SV 
Keterangan: TV = Tidak Valid, KV = Kurang Valid, V = Valid, SV = Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 14.11 dapat diketahui bahwa rata-rata hasil validasi kelima 

validator terhadap aspek ilustrasi dan gambar pada buku kerja berada pada rentang 

3,00-3,40 dengan kategori valid dan sangat valid. Rata-rata hasil validasi terendah 

terdapat pada indikator 2, 3 dan 5 dengan nilai 3,20. Hal ini disebabkan karena pada 

buku kerja yang telah dirancang hanya memiliki beberapa gambar. Peneliti 

menggunakan gambar hanya pada bagian topik-topik tertentu yang sesuai dengan 

sub topik kompetensi pedagogi, misalnya pada topik pembelajaran yang mendidik. 

Topik pembelajaran yang mendidik membahas subtopik tentang media 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah gambar. 

Gambar pada buku disajikan sebagai pendukung soal latihan, sehingga diharapkan 

gambar membantu untuk pemahaman materi. Indikator ini masih berada pada 

kategori valid sehingga masih layak digunakan.  

Rata-rata hasil validasi indikator 1 dan 4 berada pada kategori sangat valid. 

Karena ilustrasi dan gambar yang digunakan memberikan rangsangan secara visual 

yang konkret kepada pembaca dan gambar memiliki kualitas yang baik. Gambar 

yang disajikan pada buku kerja berupa gambar ilustrasi. Menurut Cahyati dan 

Hartono (2015) ilustrasi berfungsi untuk menjelaskan konsep sehingga lebih 

sederhana, jelas dan mudah dipahami. 

Stimulus gambar dalam konteks rancangan media visual pembelajaran 

merupakan proporsi, perspektif, ukuran, dan warna dari suatu gambar. Semakin 

realistis stimulus gambar maka gambar tersebut semakin menyerupai objek atau 

peristiwa tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Menurut teori realisme semakin 

realistis stimulus gambar semakin mudah gambar tersebut dipahami dan membantu 

untuk memahami bahan ajar. Efektivitas gambar juga ditentukan oleh fungsinya 

yang dihubungkan dengan isi bahan ajar. Suatu gambar akan berfungsi secara efektif 

jika gambar itu sesuai dengan isi bahan ajar yang dimaksudkan. Arsyad (2003) 

menyatakan bahwa media visual yang baik adalah media yang dapat menyampaikan 

pesan secara jelas dengan mengefektifkan penggunaan bahan visual seperti gambar 

dan foto yang disajikan dengan menarik. 
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Gambar yang digunakan pada buku kerja ini yaitu jenis gambar ekspresif dan 

gambar fungsional. Duchastel dan Waller dalam Azwar (2002) mengklasifikasikan 

tujuh fungsi gambar yaitu: gambar deskriptif, ekspresif, konstruktif, fungsional, 

logika matematika, algoritmik, dan sajian data. Gambar ekspresif adalah suatu 

gambar untuk mempengaruhi sikap dan perasaan pembaca sedangkan gambar 

fungsional adalah gambar untuk mengeliminasi suatu yang rumit yang tidak 

mungkin dijelaskan secara verbal. Variabel yang harus diperhatikan untuk 

keefektifan gambar dalam proses belajar yaitu: bentuk penyajian, karakteristik 

pembelajaran, dan tujuan pembelajaran bahan ajar (Azwar, 2002).  

Validator tidak memberikan komentar terhadap aspek ilustrasi dan gambar. 

Secara keseluruhan nilai rata-rata validasi aspek ilustrasi dan gambar yaitu 3,32 

berada pada kategori sangat valid dan sudah layak digunakan.  

 

3) Aspek bahasa 

Aspek bahasa pada buku kerja bertujuan untuk melihat kualitas bahasa yang 

digunakan pada buku kerja. Buku kerja yang dirancang dengan bahasa yang baik dan 

benar akan membuat pengguna lebih mudah memahami buku kerja tersebut. Hasil 

validasi untuk aspek bahasa dapat dilihat pada Tabel 14.12. 

 

Tabel 14.12 Hasil Validasi Aspek Bahasa 

No. Item Pernyataan 
Sebaran 
Jawaban N Rerata Kategori 

4 3 2 1 
1. Tata bahasa buku sesuai 

dengan kaidah bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 

2 3 - - 5 3,40 SV 

2. Tulisan dan bahasa yang 
digunakan pada buku sesuai 
dengan aturan EYD 

2 3 - - 5 3,40 SV 

3. Tulisan dan bahasa yang 
digunakan pada buku kerja 
jelas dan mudah dipahami 

1 4 - - 5 3,20 V 

4. Bahasa yang digunakan pada 
buku kerja mendorong minat 
baca  

- 5 - - 5 3,00 V 

5. Bahasa yang digunakan pada 
buku kerja bersifat 
komunikatif 

- 5 - - 5 3,00 V  
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Rerata      3,20 V 
Keterangan: TV = Tidak Valid, KV = Kurang Valid, V = Valid, SV = Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 14.12 dapat diketahui bahwa rata-rata hasil validasi kelima 

validator terhadap aspek bahasa pada buku kerja berada pada rentang 3,00-3,40 

dengan kategori valid dan sangat valid. Hal ini karena penggunaan bahasa dan EYD 

yang baik dan benar dapat mempermudah pengguna dalam memahami maksud dan 

tujuan dari buku kerja, seperti maksud soal latihan, tes formatif, dan lain-lain. Buku 

kerja dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, 

tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Keterbacaan dan 

bahasa buku kerja ini disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan dan usia pembaca. 

Menurut Depdiknas (2008) penulisan bahan ajar harus memperhatikan susunan 

kalimat, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, urutan teks yang terstruktur serta 

EYD yang benar. Ridwan (2016) menyatakan, aspek yang sangat penting bagi buku 

adalah bahasa yang digunakan. Ketepatan dalam menggunakan pilihan kata, gaya 

bahasa, dan kalimat yang digunakan dalam buku disesuaikan dengan pembaca, 

mudah dipahami serta hubungan antar kalimat harus jelas. Bahasa sebuah buku 

mempengaruhi keterbacaan buku.  

Validator tidak memberikan komentar untuk aspek bahasa. Secara keseluruhan 

nilai rata-rata validasi aspek bahasa yaitu 3,20 berada pada kategori valid dan sudah 

layak digunakan. 

 

4) Aspek isi 

Aspek isi berfungsi untuk menilai isi buku kerja yang telah dikembangkan yang 

terdiri dari 4 bab: bab I pendahuluan, bab II karakteristik siswa, bab III pembelajaran 

yang mendidik dan bab IV penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Item 

pernyataan pada aspek isi berjumlah 30 indikator yang dibagi kedalam dua bagian 

utama yaitu: komponen buku kerja dan persepsi. Pembagian komponen buku kerja 

terdiri dari: pendahuluan, isi, dan penunjang. Bagian persepsi berupa beberapa item 

pernyataan yang berhubungan dengan persepsi validator terhadap buku kerja secara 

keseluruhan. Hasil validasi untuk aspek isi dapat dilihat pada Tabel 14.13 berikut. 



PENGETAHUAN PEDAGOGI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN

248

 
 

 
 

 
248 

 

2018 PENGETAHUAN PEDAGOGIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBELAJARAN 

Rerata      3,20 V 
Keterangan: TV = Tidak Valid, KV = Kurang Valid, V = Valid, SV = Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 14.12 dapat diketahui bahwa rata-rata hasil validasi kelima 

validator terhadap aspek bahasa pada buku kerja berada pada rentang 3,00-3,40 

dengan kategori valid dan sangat valid. Hal ini karena penggunaan bahasa dan EYD 

yang baik dan benar dapat mempermudah pengguna dalam memahami maksud dan 

tujuan dari buku kerja, seperti maksud soal latihan, tes formatif, dan lain-lain. Buku 

kerja dirancang dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, 

tidak berbelit-belit dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Keterbacaan dan 

bahasa buku kerja ini disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan dan usia pembaca. 

Menurut Depdiknas (2008) penulisan bahan ajar harus memperhatikan susunan 

kalimat, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, urutan teks yang terstruktur serta 

EYD yang benar. Ridwan (2016) menyatakan, aspek yang sangat penting bagi buku 

adalah bahasa yang digunakan. Ketepatan dalam menggunakan pilihan kata, gaya 

bahasa, dan kalimat yang digunakan dalam buku disesuaikan dengan pembaca, 

mudah dipahami serta hubungan antar kalimat harus jelas. Bahasa sebuah buku 

mempengaruhi keterbacaan buku.  

Validator tidak memberikan komentar untuk aspek bahasa. Secara keseluruhan 

nilai rata-rata validasi aspek bahasa yaitu 3,20 berada pada kategori valid dan sudah 

layak digunakan. 

 

4) Aspek isi 

Aspek isi berfungsi untuk menilai isi buku kerja yang telah dikembangkan yang 

terdiri dari 4 bab: bab I pendahuluan, bab II karakteristik siswa, bab III pembelajaran 

yang mendidik dan bab IV penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Item 

pernyataan pada aspek isi berjumlah 30 indikator yang dibagi kedalam dua bagian 

utama yaitu: komponen buku kerja dan persepsi. Pembagian komponen buku kerja 

terdiri dari: pendahuluan, isi, dan penunjang. Bagian persepsi berupa beberapa item 

pernyataan yang berhubungan dengan persepsi validator terhadap buku kerja secara 

keseluruhan. Hasil validasi untuk aspek isi dapat dilihat pada Tabel 14.13 berikut. 
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Tabel 14.13 Hasil Validasi Aspek Isi  

No. Komponen Buku 
Sebaran 
Jawaban N Rerata Kategori 

4 3 2 1 
1. Pendahuluan        

a) Deskripsi 4 1 - - 5 3,80 SV 
b) Sasaran pengguna 2 3 - - 5 3,40 SV 
c) Petunjuk penggunaan 2 3 - - 5 3,40 SV 
d) Ruang lingkup 1 3 - - 5 3,30 SV 

2. Isi         
a) Judul  3 2 - - 5 3,60 SV 
b) KI, KD dan Indikator esensial 3 2 - - 5 3,60 SV 
c) Peta konsep 2 3 - - 5 3,20 V 
d) Ringkasan materi 4 1 - - 5 3,60 SV 
e) Referensi 4 1 - - 5 3,80 SV 
f) Latihan 3 2 - - 5 3,50 SV 
g) Rangkuman 2 3 - - 5 3,40 SV 
h) Tes formatif 1 4 - - 5 3,30 SV 
i) Refleksi 4 1 - - 5 3,80 SV 

3. Penunjang        
a) Rambu-rambu dan kunci jawaban 2 3 - - 5 3,40 SV 
b) Sinopsis dan tampilan website 3 2 - - 5 3,60 SV 

Rerata      3,50 SV 
Keterangan: TV = Tidak Valid, KV = Kurang Valid, V = Valid, SV = Sangat Valid 
 

Berdasarkan Tabel 14.13 dapat diketahui bahwa rata-rata hasil validasi dari 

kelima validator terhadap aspek isi berada pada rentang 3,20-3,80 dengan kategori 

valid dan sangat valid. Aspek isi buku kerja dinilai berdasarkan komponen-

komponen isi dari bab I sampai bab IV. Berikut penjelasan hasil validasi aspek isi 

berdasarkan komponen buku: 

 

1. Pendahuluan  

Bab I pendahuluan berisi deskripsi buku kerja, tujuan dan manfaat buku kerja, 

sasaran pengguna, petunjuk penggunaan buku kerja, ruang lingkup, kompetensi 

guru, dan keterkaitan TPACK untuk menjadikan guru profesional. Komponen 

pernyataan yang dinilai pada lembar validasi pada bagian pendahuluan di antaranya: 

deskripsi, petunjuk penggunaan buku kerja, dan ruang lingkup. 

a) Deskripsi 
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Deskripsi buku kerja berada pada kategori sangat valid karena menggambarkan 

isi buku kerja secara keseluruhan. Pada bagian deskripsi dijelaskan bahwa isi buku 

kerja ini dikembangkan berdasarkan indikator esensial UKG IPA SMP tahun 2015 

dengan pendekatan TPACK. Hal ini bertujuan agar pengguna dapat mengetahui 

gambaran isi buku kerja sebelum membaca dan memahami secara keseluruhan isi 

buku. 

b) Sasaran buku 

Isi buku kerja penguatan pengetahuan pedagogi dikembangkan berdasarkan 

indikator esensial UKG IPA SMP 2015 sehingga buku kerja yang dikembangkan 

sesuai dengan sasaran pengguna buku yaitu guru IPA SMP.  

c) Petunjuk penggunaan 

Buku kerja menyajikan petunjuk penggunaan buku kerja yang berisi saran 

dalam cara penggunaan dan pemanfaatan buku kerja. Petunjuk penggunaan buku 

kerja berada pada kategori sangat valid karena bisa mengarahkan pengguna untuk 

menggunakan dan memahami isi buku kerja. 

d) Ruang lingkup 

Ruang lingkup yang disajikan pada buku kerja berada pada kategori valid karena 

memuat kompetensi dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru yang diperkuat 

dengan pendapat para ahli serta pada buku kerja ini diberikan ruang lingkup 

kompetensi pedagogi yang harus dikuasai oleh guru, sehingga guru bisa mengetahui 

indikator pedagogi yang harus dikuasainya dan dapat mengarahkan guru untuk 

memahami kompetensi pedagogi.  

 

2. Isi 

Bab II, III dan IV merupakan bagian buku kerja yang berisi penguatan 

pengetahuan pedagogi terdiri dari komponen berikut: judul, KI, KD dan indikator 

esensial UKG yang telah dianalisis, peta konsep, ringkasan materi, referensi, latihan, 

rangkuman, tes formatif, dan refleksi.  

a) Judul  

Buku kerja disajikan dengan judul materi di setiap bab yang termasuk penguatan 

pengetahuan pedagogi. Judul materi pada buku kerja berada pada kategori sangat 

valid. Karena judul materi diketik dengan huruf kapital, ukuran huruf yang lebih 
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besar, cetak tebal dan pemilihan jenis huruf yang berbeda dari jenis huruf di bagian 

isi. Judul materi merupakan identitas awal dari suatu bab yang bertujuan untuk 

memudahkan pengguna mengetahui materi yang akan dipelajari dalam suatu bab. 

b) KI, KD dan indikator esensial 

Buku kerja menampilkan kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator 

esensial yang berurutan pada setiap bab yang berkaitan dengan penguatan 

pengetahuan pedagogi. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator esensial 

ditampilkan dari urutan umum ke khusus karena bertujuan untuk menjadi acuan atau 

panduan bagi guru dalam memahami kompetensi pedagogi dan mengetahui apa yang 

harus dicapai oleh guru setelah mempelajari buku kerja tersebut. Melalui indikator 

esensial yang spesifik dan sesuai diharapkan terjadi perubahan perilaku, peningkatan 

kompetensi dan pengetahuan guru setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan buku kerja ini. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 menyatakan bahwa kompetensi dasar 

adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh melalui 

pembelajaran (Rosanah, 2014). Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai 

kompetensi inti. Dari kompetensi dasar kemudian dirumuskanlah indikator 

pencapaian kompetensi. Dalam proses pembelajaran, pembelajaran dikatakan 

berhasil jika indikator pencapaian kompetensi telah tercapai. Indikator pencapaian 

kompetensi telah tercapai maka tercapai jugalah KI dan KD. Menurut Sukmadinata 

(2002) manfaat dari menampilkan indikator salah satunya adalah untuk memudahkan 

dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar yang ingin dicapai, sehingga 

guru dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. 

c) Peta konsep 

Buku kerja menyajikan peta konsep pada setiap bab penguatan pengetahuan 

pedagogi. Peta konsep pada buku kerja berada pada kategori valid. Hal ini karena 

peta konsep memiliki ukuran huruf yang lebih kecil, yaitu 11 pt. Tindak lanjut 

peneliti untuk memperbaiki ukuran peta konsep yaitu dengan cara mengubah format 

potrait menjadi landscape. Namun, peta konsep yang disajikan sudah sesuai dengan 

kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator esensial. Peta konsep disusun dari 

konsep yang umum menuju konsep yang khusus. Penggunaan peta konsep pada 

buku kerja ini bertujuan untuk mengarahkan pembaca ke dalam ruang lingkup materi 
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yang akan dipelajari. Canas et al. (2008) menyatakan peta konsep adalah sarana 

grafis yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan sebuah gagasan. Peta 

konsep pada dasarnya memperlihatkan konsep-konsep yang terdapat dalam kotak 

atau lingkaran dan saling keterkaitan diantara konsep-konsep tersebut. Melalui peta 

konsep dapat diamati bagaimana konsep yang satu berkaitan dengan konsep yang 

lain. Menurut Canas et al. (2015) kriteria peta konsep yang baik di antaranya:   

(1) Peta konsep harus memiliki hubungan yang jelas antar konsep yang satu dengan 

yang lain  

(2) Konsep pada kotak terdiri atas satu atau beberapa kata yang spesifik  

(3) Garis penghubung antara satu konsep ke konsep lain harus diberi keterangan 

dengan satu atau beberapa kata yang disebut sebagai preposisi 

(4) Peta konsep harus disusun secara hierarki dari umum ke khusus 

Menurut Hwang et al. (2013) peta konsep diakui sebagai alat pembelajaran 

visual yang efektif dan membantu pembelajar mengingat dan mengorganisasikan 

pengetahuannya. Beberapa penelitian lanjut menyatakan bahwa peta konsep 

membawa pembelajar untuk berpikir tingkat tinggi dan membantu untuk 

mengklarifikasi kesalahan konsep. Peta konsep merupakan sarana yang ampuh untuk 

membangun kemampuan kognitif seseorang. 

Secara umum pemanfaatan peta konsep dapat memberikan kontribusi dalam 

beberapa hal di antaranya: 

(1) Membantu menciptakan gagasan atau ide baru 

(2) Memotivasi untuk menemukan konsep baru dan saling keterkaitan antar konsep 

(3) Memberi kemungkinan untuk mengomunikasikan gagasan, pemikiran dan 

informasi dengan lebih jelas 

(4) Membantu mengintegrasikan konsep lama dengan konsep baru 

Musyrifah dan Ismail (2014) menyatakan manfaat peta konsep sebagai berikut: 

membantu pengembangan pembelajaran bermakna untuk lebih meningkatkan cara 

berpikir kritis, menyelidiki apa yang telah diketahui seseorang, dan sebagai alat 

evaluasi untuk mengukur hasil belajar. 

d) Ringkasan Materi  

Buku kerja menyajikan ringkasan materi. dari hasil validasi, ringkasan materi 

pada buku kerja berada pada kategori sangat valid. Hal ini sesuai dengan ketentuan 
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bahwa ringkasan materi disajikan dengan ringkas, jelas dan sistematis. Ringkasan 

materi juga berkaitan dengan indikator esensial dan dijabarkan dari peta konsep. 

Ringkasan materi disajikan secara naratif yang memuat konsep dan teori. Tujuan 

ringkasan materi disajikan pada buku kerja ini adalah sebagai pengantar ringkas 

pengetahuan pedagogi pada setiap bab bagi pembaca untuk mengerjakan latihan. 

e) Referensi 

Buku kerja menyajikan kolom referensi yang berisi referensi-referensi tambahan 

selain ringkasan materi yang disediakan. Referensi yang disediakan berada pada 

kategori sangat valid karena referensi disediakan dalam bentuk buku dan website 

yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kolom referensi ini memberikan 

informasi kepada pembaca untuk melakukan studi pustaka lebih lanjut dan 

berinteraksi dengan teknologi untuk mengakses website yang telah disediakan, 

sehingga banyak sumber yang didapatkan pembaca untuk mengerjakan buku kerja 

ini. Hal ini juga dapat mendorong motivasi, kemandirian dan minat pembaca untuk 

mencari informasi dalam melengkapi latihan-latihan  pada buku kerja. 

f) Latihan 

Buku kerja menyajikan soal-soal latihan yang dapat melatih, memberikan 

penguatan dan menambah pengalaman guru dalam meningkatkan pengetahuan 

pedagogi. Soal latihan pada buku kerja ini berada pada kategori sangat valid. Hal ini 

karena soal latihan yang disajikan berupa soal uraian. Kategori soal latihan berupa 

penyelesaian kasus dan memberikan alternatif solusi serta merancang perangkat dan 

penilaian pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang mendidik. Peneliti 

memilih bentuk soal uraian pada soal latihan karena soal uraian menuntut pengguna 

untuk menyajikan jawaban yang diuraikan secara lengkap dan memberikan jawaban 

sesuai dengan kalimat sendiri. Soal latihan pada buku kerja dirancang dengan 

tingkatan berpikir yang bervariasi dari C2 hingga C6, sehingga dapat mengukur 

kemampuan guru dalam penguasaan pedagogi. Latihan pada buku kerja bertujuan 

untuk memantapkan pengetahuan dan penguasaan guru terhadap pengetahuan 

pedagogi. Menurut Sani (2015) soal uraian atau soal esai dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan seseorang secara mendalam karena menuntut  seseorang 

untuk memberikan jawaban yang diuraikan secara bebas, mengorganisasikan 

pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan dengan 
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kalimat sendiri. Kelebihan soal uraian yaitu seseorang tidak dapat menebak jawaban 

seperti pada soal pilihan ganda, sehingga harus menguasai materi secara utuh untuk 

menjawab soal. 

g) Rangkuman  

Buku kerja menyajikan rangkuman sesuai dengan indikator esensial. 

rangkuman yang disajikan pada buku kerja ini berada pada kategori sangat valid 

karena rangkuman disajikan sesuai dengan poin-poin penting yang dijabarkan pada 

ringkasan materi, peta konsep, dan indikator esensial. Rangkuman yang baik adalah 

rangkuman yang mengambil intisari dari materi yang dibahas. Rangkuman berfungsi 

untuk menyimpulkan dan menegaskan pengalaman belajar yang dapat 

mengondisikan tumbuhnya konsep baru dalam pikiran pembaca. Ketentuan dalam 

membuat rangkuman adalah: berisi ide pokok materi, disajikan secara berurutan dan 

ringkas, bersifat menyimpulkan, komunikatif dan memantapkan pemahaman serta 

diletakkan sebelum tes formatif (Hernawan et al., 2012). 

h) Tes formatif  

Buku kerja menyajikan tes formatif dalam bentuk soal pilihan ganda yang 

bertujuan untuk mengukur pemahaman guru tentang suatu materi dalam 1 bab. Tes 

formatif dirancang sesuai dengan indikator esensial. Pemilihan soal pilihan ganda 

pada tes formatif karena dapat mengukur kemampuan guru dalam berbagai tingkatan 

berpikir, penskoran mudah dilakukan, dan mencakup ruang lingkup materi yang 

luas. Tes formatif pada buku kerja ini berada pada kategori sangat valid. Hal ini 

karena tes formatif dirancang berdasarkan indikator esensial UKG dan disesuaikan 

dengan kaidah-kaidah dan struktur soal pilihan ganda. Struktur soal tes formatif yang 

dirancang peneliti terdiri dari pokok soal, lima pilihan jawaban yang terdiri dari 1 

kunci jawaban dan 4 butir pengecoh. Selain itu, soal-soal pada tes formatif dirancang 

dengan tingkatan berpikir yang bervariasi yang berada pada tingkatan berpikir C3 

hingga C6, sehingga dapat mengukur kemampuan guru yang melaksanakan 

pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan buku kerja ini sebagai bahan 

belajar. Menurut Sani (2015) tes pilihan ganda menggunakan soal yang jawabannya 

harus dipilih dari berbagai kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Pada 

umumnya soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal (stem), dan pilihan jawaban 

(option). Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban (jawaban yang tepat) dan 
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pengecoh (distractor). Pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar namun 

memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya jika tidak menguasai materi 

yang diujikan. Soal pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur berbagai jenjang 

kognitif sesuai taksonomi Bloom.    

i) Refleksi 

Buku kerja menyajikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. Refleksi pada 

buku kerja berada pada kategori sangat valid. Refleksi yang disajikan berfungsi 

untuk memberikan gambaran tingkat penguasaan guru setelah menyelesaikan latihan 

dan tes formatif berdasarkan proses belajar yang telah dilakukan. Hasil refleksi yang 

dapat terjadi antara lain ditemukan beberapa bagian yang harus dipelajari kembali, 

ada bagian yang perlu dipertajam atau dikoreksi, dan lain-lain. Setelah mendapatkan 

hasil refleksi pengguna bisa melakukan tindak lanjut yang relevan sesuai hasil 

refleksi. 

3. Penunjang 

Buku kerja dilengkapi dengan daftar pustaka, rambu-rambu jawaban latihan dan 

kunci jawaban tes formatif yang sesuai dengan latihan dan soal-soal tes formatif, dan 

lampiran yang berisi sinopsis buku-buku referensi dan tampilan website yang 

disediakan di kolom referensi. Komponen penunjang yang dinilai pada lembar 

validasi di antaranya: 

(1) Rambu-rambu dan kunci jawaban 

Buku kerja menyajikan rambu-rambu jawaban latihan dan kunci jawaban tes 

formatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengguna untuk 

melakukan cross-chek atau uji silang terhadap jawaban yang telah didapatkan. 

Rambu-rambu dan kunci jawaban pada buku kerja berada pada kategori sangat valid. 

Hal ini karena sinopsis buku yang disajikan sesuai dan ada tersedia di pasaran dan 

website yang ditampilkan bisa diakses dan dijadikan sumber tambahan dan alternatif 

untuk pembuktian jawaban dari soal-soal latihan dan tes formatif. 

(2) Sinopsis dan tampilan website 

Buku kerja menyajikan kumpulan sinopsis buku dan tampilan website yang 

disarankan pada kolom referensi. Sinopsis dan tampilan website yang disajikan 

berada pada kategori sangat valid. 
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Bagian persepsi yang dimaksud pada validasi dikelompokkan dari item 

pernyataan pada lembar validasi yang menyatakan persepsi tentang kelayakan buku 

secara keseluruhan. Persepsi validator terhadap buku kerja dapat dilihat pada Tabel 

14.15 berikut. 

Tabel 14.14 Persepsi Validator terhadap Buku Kerja 

No. Item Pernyataan 
Sebaran 
Jawaban N Rerata Kategori 

4 3 2 1 
1. Buku kerja dapat meningkatkan 

kemandirian belajar pada  
kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi 
pembelajaran bagi guru IPA 

- 5 - - 5 3,00 V 

2. Buku kerja dapat meningkatkan 
pengalaman dalam mengerjakan 
soal-soal yang berkaitan dengan 
kompetensi pedagogi guru IPA. 

- 5 - - 5 3,00 V 

3. Buku kerja dapat mengukur 
tingkat penguasaan bidang 
pedagogi dalam pembelajaran 
IPA. 

2 3 - - 5 3,40 SV 

4. Buku kerja bermanfaat sebagai 
bahan penguatan kompetensi 
pedagogi guru. 

2 3 - - 5 3,40 SV 

Rerata      3,20 V 
Keterangan: TV = Tidak Valid, KV = Kurang Valid, V = Valid, SV = Sangat Valid 

Berdasarkan Tabel 14.14 tersebut dapat dilihat bahwa persepsi validator 

terhadap buku kerja berada pada rentang 3,00-3,40 dengan rata-rata 3,20 berada pada 

kategori valid. Persepsi validator terhadap buku kerja dijabarkan sebagai berikut:  

(1) Buku kerja dapat meningkatkan kemandirian 

Buku kerja dapat meningkatkan kemandirian belajar pengguna karena buku 

kerja dapat dijadikan bahan belajar mandiri dan bisa dikerjakan kapanpun, tidak 

hanya pada saat pelatihan di MGMP atau di sekolah, pengguna juga bisa 

mengerjakan soal-soal pada buku kerja di rumah.  

(2) Buku kerja dapat meningkatkan pengalaman 

Buku kerja dapat meningkatkan pengalaman karena kemandirian dalam 

mengerjakan buku kerja ini akan memberikan pengalaman kepada pengguna untuk 

mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan pedagogi. Semakin 

sering seseorang berlatih maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan dari 
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latihan tersebut. Pengalaman yang didapatkan pengguna dalam mengerjakan buku 

kerja ini dapat membantu kegiatan belajar guru IPA menjadi lebih efektif. 

(3) Buku kerja dapat mengukur penguasaan 

Buku kerja dapat mengukur penguasaan pengguna terhadap pengetahuan 

pedagogi melalui soal latihan dan tes formatif yang dikerjakan.  Soal latihan dan tes 

formatif dapat mengukur kemampuan pengguna karena soal dirancang dengan 

tingkatan berpikir yang bervariasi. Buku kerja menyajikan rambu-rambu dan kunci 

jawaban untuk dijadikan uji silang terhadap kebenaran jawaban yang didapatkan, 

kemudian buku kerja menyajikan refleksi untuk mengetahui tingkat penguasaan 

pengguna. Pengguna dapat melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil yang 

didapatkan dari refleksi.  

(4) Buku kerja bermanfaat sebagai penguatan pengetahuan pedagogi  

Buku kerja bermanfaat sebagai penguatan pengetahuan pedagogi karena buku 

kerja dapat dijadikan sumber belajar mandiri oleh pengguna. Pembelajaran mandiri 

yang dilakukan pengguna buku akan meningkatkan pengalaman dan meningkatkan 

penguasaan terhadap pengetahuan pedagogi. 

Secara keseluruhan nilai rata-rata aspek isi buku kerja ini adalah 3,50 berada 

pada kategori sangat valid serta layak digunakan oleh guru. 

D. Potensi MGMP sebagai Wadah Pengembangan Profesi Guru 
Salah satu wadah dalam pengembangan profesi guru pada tingkat SMP dan 

SMA adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP sebagai wadah 

atau forum profesional di tingkat kabupaten/kota memegang peranan penting dan 

strategis untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun, kegiatan MGMP di Kota 

Pekanbaru saat ini kurang berjalan secara optimal dan efektif. MGMP kurang 

berfungsi, dan partisipasi anggota MGMP rendah. Hal ini sejalan dengan 

Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK, 2009) yang telah 

mengidentifikasi bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan ketidakefektifan 

forum MGMP ini, di antaranya adalah (1) manajemen MGMP kurang berfungsi 

secara optimal; (2) program-program MGMP kurang signifikan; (3) dana pendukung 

operasional MGMP kurang proporsional; (4) rendahnya perhatian dan kontribusi 

pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan terkait terhadap MGMP; (5) 
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rendahnya dukungan asosiasi profesi terhadap MGMP. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan evaluasi agar diperoleh data permasalahan pembelajaran yang dihadapi 

guru di kelas dan dapat terpecahkan. Melalui pemberdayaan komunitas belajar di 

MGMP profesionalisme guru akan berkembang sehingga proses pembelajaran lebih 

efektif, bermutu dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya 

MGMP IPA di Kota Pekanbaru. 

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan 

kompetensi guru profesional. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan 

menyelenggarakan pendidikan profesi guru di perguruan tinggi yang mempunyai 

program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi. Program ini sebagaimana 

dicantumkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 hanya 

dapat diikuti oleh calon guru dan guru yang telah lulus kualifikasi akademik atau 

telah lulus jenjang S-1 dan D-IV. Standariasi ini bermuara kepada perolehan 

sertifikat guru apabila lulus Uji Kompetensi Guru (UKG). 

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan secara 

serentak pada tanggal 9-27 November 2015 oleh guru IPA SMP se-Kota Pekanbaru, 

menunjukkan hasil yang masih sangat rendah dan perlu diadakan pembinaan. Dari 

321 orang guru yang mengikuti UKG hanya 34,6% di antaranya yang lulus jika nilai 

kompetensi pedagogi digabungkan dengan nilai kompetensi profesional. Hanya 

6,5% di antaranya yang lulus pada bidang pedagogi (Pedagogical),  khusus untuk 

nilai profesional hanya 7,8% yang dinyatakan lulus, 31,2% lulus dan pembinaan 

serta 62% tidak lulus dan pembinaan (Suryawati et al., 2015).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru dalam 

Pengembangan Profesi”. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana kinerja 

anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Profesi. Hasil dari 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan 

profesi guru IPA SMP dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntutan 

Kurikulum Nasional 2013. 
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E. Analisis Kinerja Anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru  
Gambaran kinerja anggota MGMP IPA Kota Pekanbaru dalam mengembangkan 

profesi dijabarkan berdasarkan indikator motivasi, kreativitas, self efficacy, dan 

sikap, hal ini  disajikan pada penjelasan berikut: 

 
1. Motivasi 

Berdasarkan analisis data angket tertutup (Lampiran 10a) didapatkan rerata 

kinerja anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru pada indikator motivasi yang 

disajikan pada Tabel 14.15. 

Tabel 14.15.  Motivasi Anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru 
No Item Pertanyaan M SD Kriteria 
1 Saya selalu mengikuti kegiatan MGMP  

sebagai wadah pelatihan  untuk 
meningkatkan kompetensi dan karir 
guru  

4,16 0,54 Baik 

2 Saya termotivasi mengikuti kegiatan 
MGMP karena dapat membantu dalam 
sertifikasi guru untuk meningkatkan 
mutu pendidikan 

4,10 0,61 Baik 

3 Sekolah memberikan perhatian dan 
apresiasi pada guru berprestasi 

4,06 0,65 Baik 

4 Saya tidak mudah pasrah dan menyerah 
bila dalam melaksanakan tugas tidak 
mencapai sasaran dikarenakan 
kemampuan terbatas 

3,92 0,66 Baik 

5 Saya mampu mengatur waktu antara 
jadwal mengajar dan melaksanakan 
penelitian untuk meningkatkan 
kompetensi guru 

3,30 0,70 Cukup 

6 Saya berusaha untuk selalu hadir tepat 
waktu pada tiap pertemuan MGMP 

4,04 0,60 Baik 

7 Saya merasa sangat membutuhkan 
forum MGMP karena dapat 
meningkatkan kemampuan guru dan 
dapat menambah tunjungan profesi 

4,56 0,54 Sangat Baik 

 Rerata 4,02 0,30 Baik 

 Keterangan: M= rerata (mean); SD= standar deviasi 
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Rerata motivasi anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru berada pada 

kriteria baik dengan skor 4,02. Hal ini menunjukkan bahwa anggota MGMP IPA 

SMP Kota Pekanbaru telah memiliki motivasi yang baik dalam upaya 

meningkatkan profesinya sebagai seorang guru, seperti selalu mengikuti 

kegiatan MGMP sebagai wadah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan 

karir guru, dapat membantu sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan, tidak mudah pasrah dan menyerah apabila dalam melaksanakan 

tugas tidak mencapai sasaran karena kemampuan terbatas, serta berusaha untuk 

hadir tepat waktu dalam kegiatan MGMP. 

Rerata tertinggi pada indikator motivasi terdapat pada pernyataan nomor 7, 

dengan skor 4,56 dan berada pada kriteria sangat baik. Dari observasi yang 

dilakukan terlihat anggota MGMP memiliki motivasi yang tinggi dalam 

pelaksanaan kegiatan MGMP, seperti giatnya dalam pelaksanaan diskusi 

pembahasan modul H yang dilaksanakan, meningkatnya jumlah peserta MGMP 

dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga pelaksanaan MGMP (5, 19, dan 

26 Januari 2017), meski pada pertemuan selanjutnya mengalami penurunan 

jumlah peserta namun dinilai tidak terlalu signifikan. Berdasarkan pernyataan 

dalam angket terbuka, dari total 50 responden terdapat 34 responden menyatakan 

sangat membutuhkan forum MGMP karena dapat menunjang dalam 

meningkatkan profesionalisme guru. Yuzrizal (2011) menyatakan bahwa seorang 

guru yang sudah memperoleh tunjangan profesi, akan meningkatkan kinerja 

guru. Selanjutnya guru yang telah lulus sertifikasi berhak mendapatkan 

tunjangan atau penghasilan diatas kebutuhan hidup minimun dan jaminan 

kesejahteraan sosial (Badrun Kartowagiran, 2011). Sertifikasi guru tidak hanya 

sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan guru.   

Selanjutnya rerata terendah terdapat pada pernyataan nomor 5 dengan skor 

3,30 dan berada pada kriteria baik. Ini berarti anggota MGMP IPA SMP Kota 

Pekanbaru masih memiliki motivasi dan percaya diri yang rendah dalam hal 

melaksanakan penelitian, padahal penelitian merupakan salah satu upaya dalam 

meningkatkan profesi guru. Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 

dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menuntut para guru untuk 
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meningkatkan profesinya melalui pelatihan dan penulisan karya ilmiah. Hal ini 

mengindikasikan masih banyak guru yang belum mengerti dengan penulisan 

PTK sehingga perlunya diadakan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah secara terbimbing 

untuk menambah pemahaman guru terhadap penulisan PTK. Sarana dan 

prasarana sekolah seperti alat dan bahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

yang kurang memadai dan jadwal mengajar guru yang padat menjadi hambatan 

untuk melakukan penelitian dan menulis. Jadwal mengajar guru yang sudah 

sertifikasi yaitu 24 jam membuat guru merasa kesulitan untuk mengatur waktu 

dan melakukan penelitian. Oleh karena itu pelaksanaan penelitian bagi anggota 

MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru perlu ditingkatkan dan dilakukan pembinaan 

untuk meningkatkan profesinya.  

2.  Kreativitas 

Berdasarkan analisis data angket tertutup (Lampiran 10b) didapatkan analisis 

kinerja anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru pada indikator kreativitas 

yang disajikan pada Tabel 14.16. 

Tabel 14.16.  Kreativitas Anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru 
No Item Pertanyaan M SD Kriteria 
8 Dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran saya mampu mengelola 
dan  menguasai  kelas dengan baik 

3,96 0,38 Baik 

9 Saya mampu menerapkan strategi 
pembelajaran yang bervariasi 

4,14 0,60 Baik 

10 Melalui kegiatan MGMP saya selalu 
menggunakan metode dan teknik 
penilaian yang bervariasi dalam 
kegiatan penilaian di kelas 

4,10 0,61 Baik 

11 Saya selalu  memberikan contoh nyata 
dari suatu permasalahan untuk 
membantu siswa memahami materi IPA 

4,02 0,47 Baik 

12 Melalui kegiatan MGMP saya menjadi 
lebih mahir dalam menggunakan  media 
pembelajaran yang kreatif dalam 
mendemonstrasikan materi-materi 
pembelajaran IPA 

3,84 0,73 Baik 
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13 Melalui kegiatan MGMP saya  mampu  
merancang dan melaksanakan 
eksperimen pembelajaran IPA untuk 
keperluan pembelajaran 

4,24 0,62 Sangat 
Baik 

14 Dalam kegiatan MGMP saya selalu 
menciptakan  inovasi-inovasi baru agar 
kegiatan MGMP lebih menarik dan 
berkesan 

3,82 0,72 Baik 

15 Saya aktif membuat karya tulis ilmiah 3,14 0,63 Cukup 

 Rerata 3.90 0,32 Baik 

Keterangan: M= rerata (mean); SD= standar deviasi 

Rerata skor kreativitas anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru berada 

pada kriteria baik dengan skor 3,90. Hal ini berarti anggota MGMP IPA SMP 

Kota Pekanbaru telah memiliki kreativitas yang baik dari segi kreativitasnya 

dalam mengajar, seperti guru mampu merancang dan melaksanakan eksperimen 

pembelajaran IPA untuk keperluan pembelajaran, mampu menerapkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi, mampu menggunakan metode dan teknik 

penilaian yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan 

mampu membuat materi pembelajaran IPA yang sulit menjadi mudah serta 

mampu melaksanakan pengelolaan kelas. 

Rerata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 13 dengan skor 4,24, dan 

berada pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan anggota MGMP IPA 

SMP Kota Pekanbaru memiliki kreativitas dan kepercayaan diri yang tinggi 

dalam merancang dan melaksanakan eksperimen pembelajaran IPA sehingga 

harapannya tujuan pembelajaran dapat mudah tercapai dan guru-guru mampu 

mengembangkan tingkat profesionalnya dengan baik sebagai tenaga pendidik. 

Hal ini juga dapat dilihat pada saat pelatihan eksperimen uji bahan makanan 

yang dilakukan di forum MGMP, guru-guru memiliki semangat yang tinggi 

dalam pelaksanaan eksperimen yang dilakukan, mampu memperhatikan secara 

seksama pengarahan yang disampaikan oleh tutor (Ibu Februarti, M.Pd), mampu 

mencoba mempraktikkan secara langsung eksperimen yang dilakukan dengan 

baik dan sangat teliti sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat uji coba, 
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sehingga anggota MGMP yang berpendidikan non Biologi (Fisika maupun 

Kimia) dapat memahami pembelajaran IPA materi uji bahan makanan tersebut 

dengan baik, kreativitas yang terlihat dalam eksperimen kali ini yakni pada saat 

masing-masing kelompok menyajikan uji bahan makanan dengan jenis bahan 

makanan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyak variasi produk 

yang dihasilkan dengan reagen yang sama. Hal ini sangat menambah 

pendalaman wawasan guru-guru tentang materi pembelajaran IPA dengan lebih 

baik, mereka mampu mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada bahan 

makanan yang mereka uji yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Selain itu 

juga kreativitas anggota MGMP dapat terlihat pada saat melakukan pelatihan 

Kit IPA, mayoritas memiliki antusias yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi 

terkait bagaimana penggunaan Kit IPA dalam pembelajaran, anggota MGMP 

yang telah dibentuk dalam kelompok bebas mengapresiasikan atau 

menggunakan alat-alat yang terdapat dalam Kit IPA setelah mendapatkan 

pengarahan dari tutor (Sukmawati, M.Pd), apabila mereka mendapatkan 

kesulitan dalam penggunaan maka mereka dapat langsung menanyakan kepada 

tutor atau juga kepada teman seprofesi yang mengerti. (Hasil wawancara dengan 

ketua MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru). Dengan bertambahnya pengetahuan 

guru-guru terkait materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa maka hal 

ini dapat meningkatkan kompetensi profesional guru, tujuan belajar dapat 

tercapai, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Kreativitas guru sangat diperlukan dalam 

kegiatan eksperimen (praktikum) saat pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan 

kreativitas guru bertujuan untuk menstimulus siswa untuk lebih berpikir secara 

ilmiah dalam mengamati yang menjadi objek kajian dalam pembelajaran 

tersebut (Ridwansyah, 2010). Kreativitas guru juga dapat mengembangkan daya 

nalarnya dalam memahami materi yang diajarkan. Siswa akan memiliki 

kelancaran, keluwesan, orisinalitas, dan keunikan dalam berpikir. 

Rerata terendah kreativitas anggota MGMP IPA SMP Kota pekanbaru 

terdapat pada pernyataan nomor 14 dengan skor 3,14 dengan kriteria cukup. Hal 

ini berarti pelaksanaan penelitian bagi guru perlu ditingkatkan dan dilakukan 

pembinaan karena penelitian sangat dibutuhkan bagi guru untuk meningkatkan 
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profesi guru. Hal ini mengacu dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 

Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang menyatakan 

bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial menuntut para guru untuk 

meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan dan penulisan karya ilmiah. 

Menyusun KTI (Karya Tulis Ilmiah) merupakan salah satu bentuk kegiatan 

pengembanagn profesi guru. Untuk saat ini KTI yang diminati guru ialah KTI 

hasil penelitian, yang berupa laporan hasil Penelitian Tindakan Kelas (Kusumah 

dan Dwitagama, 2012). PTK perlu dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajarannya serta dilakukan dalam 

rangkaian guna memecahkan masalah dikelas dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan. 

Menurut peneliti guru memang harus memiliki kreativitas dalam mengajar, 

hal ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan mudah 

dipahami oleh siswa. Yulianti (2015) menambahkan semakin baik kemampuan 

mengajar guru maka akan semakin baik pula kinerja gurunya. Oleh karena itu 

kreativitas guru dalam mengajar, menjadi salah satu indikator penting dalam 

proses pembelajaran. Apabila seorang guru sudah memiliki kreativitas yang 

tinggi maka akan lebih mudah untuk mengekplor ide-ide kreatifnya sehingga 

percepatan profesi guru dapat semakin meningkat. 

3.  Self Efficacy (Kemampuan Diri) 

Berdasarkan analisis data angket tertutup, didapatkan profil self efficacy 

anggota MGMP IPA Kota Pekanbaru yang disajikan pada Tabel 14.17. 

Tabel 14.17.  Self Efficacy Anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru 
No Item Pertanyaan M SD Kriteria 
16 Saya merasa percaya diri ketika berbicara 

di forum dalam kegiatan MGMP 
4,22 0,61 Sangat 

Baik 

17 Saya yakin bisa menjadi guru yang 
profesional meski memiliki pengetahuan 
terbatas 

3,92 0,56 Baik 

18 Melalui belajar dan berlatih secara 
maksimal saya yakin dapat meningkatkan 

4,36 0,63 Sangat 

Baik 
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kompetensi guru 

19 Saya mampu mengerjakan dan 
menyelesaikan perangkat pembelajaran 
dengan baik 

4,02 0,58 Baik 

20 Saya yakin dan percaya dapat 
mengontrol hasil dari usaha yang telah 
saya lakukan dalam segala kegiatan 
dalam forum MGMP 

4,02 0,58 Baik 

21 Saya yakin dapat menyelesaikan 
pekerjaan/tugas yang dilimpahkan baik 
dari pihak sekolah maupun non sekolah 

4,28 0,57 Sangat 

Baik 

22 Saya yakin dapat meningkatkan 
kompetensi guru karena mendapat 
dukungan penuh dari pihak sekolah 

3,86 0,60 Baik 

 Rerata 4,09 0,22 Baik 

 Keterangan: M= rerata (mean); SD= standar deviasi 

Rerata  self efficacy anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru berada pada 

kriteria baik dengan skor 4,09. Hal ini menunjukkan bahwa anggota MGMP IPA 

SMP Kota Pekanbaru sudah memiliki kepercayaan dan kemampuan yang baik 

dalam mengelola kemampuan dirinya untuk meningkatkan profesinya sebagai 

tenaga pendidik. 

Rerata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 21 dengan skor 4,28 dan 

berada pada kriteria sangat baik. Artinya anggota MGMP IPA SMP Kota 

Pekanbaru mau bersungguh-sungguh untuk meningkatkan profesinya sebagai 

seorang guru, hal ini dapat didukung dengan diiringi antusias yang tinggi 

anggota MGMP dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan MGMP misalnya pada 

pembahasan modul H, meskipun anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru 

yang telah lulus sertifikasi lebih sedikit dibandingkan dengan yang telah lulus 

sertifikasi namun tingkat antusias yang tinggi justru terlihat oleh anggota MGMP 

yang belum lulus sertifikasi. Hal ini berarti anggota yang belum lulus sertifikasi 

memiliki semangat dan kemauan yang tinggi dalam kinerjanya sehingga 

harapannya bisa lulus sertifikasi dalam UKG selanjutnya. Guru yang telah lulus 

sertifikasi dapat diasumsikan mereka telah memiliki kecakapan kognitif, afektif, 
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dan unjuk kerja yang memadai. Namun seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi mereka dituntut untuk terus meningkatkan 

kompetensinya, jadi harapannya guru yang telah lulus sertifikasi dapat 

memberikan contoh dan petunjuk untuk menjadi spring board bagi guru lainnya 

untuk terus berkomitmen dalam menata perbaikan diri dalam rangka 

meningkatkan kompetensi (Sergiovani dalam Santyasa, 2015). 

Item rerata terendah terdapat pada pernyatan nomor 22 dengan skor 3,86 

meski masih dengan kriteria baik. Pada pernyataan angket terbuka dari 50 

responden 29 responden menyatakan bahwa kepala sekolah sangat mendukung 

dalam upaya peningkatan guru sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan, 

kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru-guru mata pelajaran untuk 

mengikuti kegiatan MGMP yang ada, karena kegiatan MGMP ini dinilai dapat 

meningkatkan kinerja guru sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat pula, 

namun terdapat 3 responden yang menyatakan bahwa apabila ada kegiatan di 

sekolah atau ada jam pelajaran yang tidak bisa digantikan maka pihak sekolah 

mengharapkan untuk tetap berada di sekolah sehingga guru-guru anggota MGMP 

IPA tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan MGMP. 

4. Sikap  

Berdasarkan analisis data angket tertutup, didapatkan profil sikap anggota 

MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru yang disajikan pada Tabel 14.18. 

Tabel 14.18.  Sikap Anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru 
No Item Pertanyaan M SD Kriteria 
23 Saya senantiasa berperan aktif dalam 

pelaksanaan kegiatan MGMP 
4,34 0,51 Sangat Baik 

24 Saya senantiasa memelihara semangat 
kekeluargaan dalam kegiatan MGMP 

4,50 0,50 Sangat Baik 

25 Saya nerasa bertanggungjawab untuk 
menasehati atau menegur jika terdapat 
kesalahan atau penyimpangan yang dapat 
merugikan profesi 

4,28 0,57 Sangat Baik 

26 Saya merasa bertanggungjawab dalam 
upaya meningkatkan kompetensi 
profesional guru 

4,30 0,61 Sangat Baik 
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No Item Pertanyaan M SD Kriteria 
27 Selalu memberikan penguatan kepada 

rekan sejawat yang mengalami kesulitan 
dalam memahami materi yang dibahas 
pada forum MGMP 

4,08 0,63 Baik 

28 Saya selalu bekerjasama dalam 
melaksanakan kegiatan di forum MGMP 

4,44 0,54 Sangat Baik 

29 Saya selalu memberikan pendapat/bertanya 
apabila mengalami kesulitan terhadap 
aktivitas pada kegiatan MGMP guna 
meningkatkan profesi guru 

4,12 0,55 Baik 

30 Saya berusaha menghargai bila terdapat 
perbedaan pendapat dalam diskusi di forum 
MGMP  

4,30 0,64 Sangat 

Baik 

 Rerata 4,29 0,29 Sangat 

Baik 

 Keterangan: M= rerata (mean); SD= standar deviasi 

Rerata sikap anggota MGMP IPA SMP Kota Pekanbaru berada pada kriteria 

sangat baik dengan skor 4,29. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota MGMP 

telah memiliki sikap yang sangat baik dalam upaya melaksanakan kinerjanya 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sebagai tenaga pendidik yang 

profesional, seperti mereka telah aktif dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan 

MGMP, mampu memelihara semangat kekeluargaan, memiliki rasa 

tanggungjawab untuk saling menasihati apabila ada kesalahan atau 

penyimpangan yang dapat merugikan profesi, memiliki tanggungjawab untuk 

meningkatkan profesi guru, serta mampu saling bekerjasama dalam pelaksanaan 

kegiatan MGMP. 

Rerata tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 24 dengan skor 4,50 berada 

pada kriteria sangat baik, hal ini berarti anggota MGMP IPA SMP Kota 

Pekanbaru telah memiliki sikap yang sangat baik dalam upaya menjaga semangat 

kekeluargaan terutama dalam pelaksanaan kegiatan MGMP. Hal ini tampak pada 

saat pelaksanaan diskusi kelompok anggota MGMP IPA SMP terlihat saling 
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berdiskusi dengan baik dalam pengerjaan tugasnya baik dengan rekan 

sekelompok, ketua MGMP, maupun pihak luar yang bersangkutan.  

Item rerata terendah terdapat pada pernyataan  nomor 29 dengan skor 4,12  

meski masih dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 

sebagian anggota MGMP yang tidak mau memberikan pendapat atau bertanya 

dalam kinerjanya apabila mendapati kesulitan, padahal apabila seorang guru 

mengalami kesulitan dan tidak mampu mengatasinya maka akan berpengaruh 

terhadap peningkatan profesinya, menurut Sarlito Sarwono (2008) sikap sebagai 

keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan. Jadi, apabila seseorang telah memiliki sikap yang 

baik maka tujuan yang hendak dicapainya dapat terwujud dengan baik pula, 

sehingga upaya dalam meningkatkan profesi guru akan semakin baik. 

 

 

 

Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran sangat penting  sebagai  

jawaban  tantangan  era  globalisasi  yang  ditandai dengan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang pesat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat 

membantu calon dan pendidik meningkatkan kompetensi dan daya saing. 

Penguasaan teknologi akan membantu guru dalam mencari isu-isu terbaru 

mengenai pendidikan, strategi pembelajaran dan perkembangan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan bidang yang diampunya. Pengetahuan pedagogi dan teknologi dapat 

dikembangkan dengan berbagai cara menggunakan berbagai model dan strategi 

pembelajaran Problem Based Learning, Discovery Learning, dan lain-lain. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran menjadi suatu keharusan untuk dalam menunjang profesi pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

 

 

 

 

RANGKUMAN 
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Apersepsi : menyampaikan tujuan pembelajaran 
 yang  bertujuan untuk 
 memotifasi peseerta didik 
 dengan memberi penjelasan tentang 
 pentingnya mempelajari materi ini. 

Berpikir Kreatif : upaya untuk menghubungkan 
 benda-benda  atau gagasan-
 gagasan yang sebelumnya tidak  
 berhubungan. 

Diagnosis : hasil dari evaluasi dan itu 
 mencerminkan  temuan 

Indikator : ukuran yang bersifat kuantitatif dan 
 umumnya  terdiri atas pembilang 
 (numerator) dan  penyebut 
 (denominator). 

Kompetensi Kepribadian : kemampuan personal yang  
 mencerminkan  kepribadian yang 
 mantap, stabil, dewasa, arif, 
 dan berwibawa, menjadi teladan 
 bagi siswa,  dan berakhlak  
 mulia. 

Kompetensi Pedagogi : meliputi pemahaman guru terhadap 
 siswa,  perancangan dan 
 pelaksanaan pembelajaran, 
 evaluasi hasil belajar, dan 
 pengembangan  siswa untuk 

 

GLOSARIUM 
 

GLOSARIUM
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 mengaktualisasikan berbagai 
 potensi yang dimilikinya.  

Kompetensi Profesional : penguasaan materi pembelajaran 
 secara luas  dan mendalam, 
yang mencakup penguasaan materi 
kurikulum mata pelajaran di sekolah 
dan substansi keilmuan yang 
menaungi  materinya, serta 
penguasaan terhadap stuktur dan 
metodologi keilmuannya.  

Kompetensi Sosial :  kemampuan guru untuk 
 berkomunikasi dan  bergaul 
 secara efektif dengan siswa, sesama 
 pendidik, tenaga kependidikan, 
 orang  tua/wali siswa, dan 
 masyarakat sekitar.  

Lembar Kerja Siswa (LKS) : suatu bahan ajar cetak berupa 
 lembaran berisi  tugas yang di 
 dalamnya berisi petunjuk,  langkah-
 langkah untuk menyelesaikan tugas.  

Media :  segala sesuatu yang dapat  ditangkap 
 oleh  indra manusia, yang 
 berfungsi  sebagai  perantaa, 
 sarana, atau alat untuk proses 
 komunikasi (proses belajar 
 mengajar). 

Modul : media yang digunakan untuk belajar 
 secara  mandiri karena di dalam 
 modul terdapat  petunjuk belajar 
 yang memungkinkan siswa 
 dapat belajar sendiri tanpa bantuan 
 pengajar. 

Definisi operasional :  aspek penelitian yang memberikan 
 informasi  kepada kita tentang 
 bagaimana caranya  mengukur 
 variabel. 
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Pengetahuan :  informasi atau maklumat yang 
 diketahui atau  disadari oleh 
 seseorang. 

Penilaian Autentik :  pengukuran yang bermakna secara 
 signifikan  atas hasil belajar siswa 
 untuk ranah sikap,  keterampilan, 
 dan pengetahuan. Istilah 
 Assessment merupakan sinonim 
 dari penilaian, pengukuran, 
 pengujian, atau  evaluasi. 

Profesional : orang yang menyandang suatu 
 jabatan atau  pekerjaan yang 
 dilakukan dengan keahlian 
 atau keterampilan yang tinggi. Hal 
 ini juga  pengaruh terhadap 
 penampilan atau  performance 
 seseorang dalam melakukan 
 pekerjaan di profesinya. 

Profesionalisasi :  proses atau perjalanan waktu yang 
 membuat  seseorang atau kelompok 
 orang menjadi profesional. 

Profesionalisme :  komitmen para anggota suatu profesi 
 untuk meningkatkan 
 kemampuannya secara terus 
 menerus. 

Profesionalitas : sikap para anggota profesi benar 
 benar  menguasai, sunggu h-
 sungguh kepada  profesinya.  

Program Semester (Prosem) :  penjabaran dari program tahunan 
 yang berisi  hal-hal yang ingin 
 dicapai pada semester  tersebut.  

Program tahunan  (Prota) :  rencana penetapan alokasi waktu 
 satu tahun  untuk mencapai tujuan 
 (SK dan KD) yang  telah ditetapkan. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) :  suatu kegiatan penelitian ilmiah yang 
 dilakukan secara rasional, sistematis 
 dan  empiris reflektif terhadap 
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 berbagai tindakan  yang dilakukan 
 oleh guru atau dosen (tenaga 
 pendidik),  

Reliabilitas :  konsistensi dari serangkaian 
 pengukuran atau  serangkaian alat 
 ukur. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) :  rencana yang menggambarkan 
 prosedur dan  pengorganisasian 
 pembelajaran untuk  mencapai 
 satu kompetensi dasar yang 
 ditetapkan dalam Standar Isi dan 
 dijabarkan  dalam silabus.  

Silabus :  rencana pembelajaran pada suatu 
 kelompok  mata pelajaran/tema 
 tertentu yang mencakup  standar 
 kompetensi , kompetensi dasar, 
 materi  pokok/pembelajaran, 
 kegiatan  pembelajaran, indikator, 
 penilaian, alokasi  waktu, dan 
 sumber/bahan/alat belajar. 

Teknologi : kumpulan alat, termasuk mesin, 
 modifikasi,  pengaturan dan prosedur 
 yang digunakan oleh  manusia. 

Validitas : suatu ukuran yang menunjukan 
 tingkat  kevalidan atau kesahihan 
 suatu instrumen 
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