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MOTTO 

 

“Kemajuan bukanlah sekedar memperbaiki masa lalu, tapi bergerak 

maju ke arah masa depan” 

(Kahlil Gibran)
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 Kahlil Gibran, Inspirasi Cinta dan Kasih Sayang, (Cupid: Yogyakarta, 2010), hlm 2001. 
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ABSTRAK 

 

Amelia Puspaningrum, “Kemampuan Guru dalam Menerapkan 

Keterampilan Dasar Membuka dan Menutup Pelajaran di MI Swasta se-

Kecamatan Karanganom”. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi S1 Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, 2019. 

Guru sering salah dalam mengartikan maksud kegiatan membuka dan 

menutup pelajaran. Membuka pelajaran dimaksudkan untuk menyiapkan mental 

peserta didik sedangkan menutup pelajaran dimaksudkan untuk memberi 

gambaran kepada siswa tentang apa yang telah dipelajari. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan dasar 

membuka dan menutup pelajaran di MI swasta se-Kecamatan Karanganom. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan subjek 

penelitian adalah guru di MI swasta se-Kecamatan Karanganom berkumlah 10 

guru dengan lama mengajar kurang dari 5 tahun. Teknik pengumpulan data pada 

penelelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model Miles and Huberman 

meliputi mereduksi data, menyajikan data dan verifikasi data serta analisis 

kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan 

kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran di MI swasta se-Kecamatan Karanganom termasuk dalam kategori baik 

dengan skor “30,95”. Kemampuan membangkitkan perhatian siswa termasuk 

dalam kategori baik. Kemampuan menimbulkan motivasi termasuk dalam 

kategori baik. Kemampuan memberi acuan atau struktur termasuk dalam kategori 

cukup. Kemampuan menunjukkan kaitan termasuk dalam kategori baik. 

Kemampuan meninjau kembali termasuk dalam kategori cukup. Kemampuan 

mengevaluasi termask dalam kategori baik. Kemampuan memberi dorongan 

psikologis atau sosial termasuk dalam kategori baik dan kemampuan mengadakan 

tindak lanjut termasuk dalam kategori kurang.  

 

Kata kunci: guru, belajar-mengajar, keterampilan dasar mengajar, 

membuka dan menutup pelajaran 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai fasilitator, guru terlibat langsung dalam kegiatan belajar-

mengajar sebagai pendidik. Guru sebagai tenaga pendidik bekewajiban untuk 

memberikan dan merancang proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Guru seharusnya menyadari bahwa mengajar merupakan suatu 

pekerjaan yang tidak sederhana dan mudah. Proses belajar mengajar yang 

maksimal bukan hanya saat menyampaikan materi, melainkan dapat dimulai 

dari membuka pelajaran hingga menutup pelajaran karena kesiapan dan hasil 

pembelajaran juga perlu diperhatikan.
1
 

UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 10 Ayat 1 

menjelaskan bahwa guru harus memiliki kompetensi baik kompetensi 

profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial.
2
 Semua kompetensi saling berhubungan satu sama lain, namun 

kompetensi pedagogik sangat penting dimiliki oleh guru karena berhubungan 

secara langsung dengan tugas pokok guru  yaitu mengajar. Agar dapat menjadi 

fasilitator dan dapat menjalankan perannya dalam mengelola kelas dengan 

baik, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mengajar. 

Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan dasar mengajar.  

                                                           
1
Uluul Khakiim, I Nyoman Sudana Degeng dan Utami Widiati, ―`Pelaksanaan Membuka 

dan Menutup Pelajaran oleh Guru Kelas I Sekolah Dasar‖, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian 

dan Pengembangan, vol 1, No 9, EISSN: 2502-471X, September 2016. 1730 
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Guru Dan Dosen, Bab IV, 

Pasal 10. 
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Terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang sangat berperan dalam 

menentukan kualitas pembelajaran yaitu keterampilan bertanya, memberi 

penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup 

pelajaran, membimbing diskusi dalam kelompok kecil, mengelola kelas serta 

mengajar kelompok kecil dan perorangan.
3
 Dari 8 keterampilan dasar 

mengajar tersebut, salah satu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh guru 

setiap hari adalah membuka dan menutup pelajaran. 

Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru seharusnya mampu 

membangun keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang bermakna 

bagi siswa baik secara individual maupun secara klasikal. Keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam membuka dan 

menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru 

dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan 

dipelajari siswa, sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan 

keterampilan merangkum inti pelajaran pada akhir setiap penggal kegiatan.
4
 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan kunci dari seluruh proses 

pembelajaran yang harus dilaluinya. Sebab jika seorang guru pada awal 

pembelajaran tidak mampu menarik perhatian siswa, maka proses tujuan 

pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik. Kegiatan membuka pelajaran 

                                                           
3
 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 

69. 
4
 Marno dan M. Indris, Strategi dan Metode Pembelajaran: Menciptakan Keterampilan 

mengajar yang Efektif dan Edukatif (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) hlm, 76. 
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tidak hanya dilakukan pada awal pelajaran, tetapi pada setiap setiap awal 

kegiatan inti pelajaran.
5
 

Guru seringkali mengartikan bahwa maksud dari kegiatan membuka 

pelajaran adalah mengucap salam, mengisi presensi, mengumpulkan pekerjaan 

rumah dan menertibkan siswa. Seperti pernyataan salah satu guru pada saat 

wawancara bahwa kegiatan yang dilakukan pada saat membuka pelajaran 

yaitu mengucap salam, menanyakan kabar, mengabsen lalu mengumpulkan 

PR.
6
 Untuk memulai kegiatan belajar-mengajar, guru harus mengetahui bahwa 

kesiapan mental dan minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar 

berbeda-beda. Kegiatan membuka pelajaran dimaksudkan untuk menyiapkan 

mental siswa serta memusatkan perhatian agar siap mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar. Cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan membuka 

pelajaran yaitu membangkitkan minat siswa dengan menggunakan variasi 

mengajar dan media, menimbulkan motivasi siswa, memberikan acuan dengan 

cara menyampaikan kompetensi dasar yang akan dipelajari serta menunjukkan 

kaitan.  

Sama halnya dengan kegiatan membuka pelajaran, dalam kegiatan 

menutup pelajaran guru juga seringkali salah dalam mengartikan. Kegiatan 

yang sering dilakukan guru dalam menutup pelajaran adalah memimpin 

berdoa dan mengucapkan salam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

satu guru di MI swasta Karanganom kegiatan menutup pelajaran berupa 

                                                           
5
 Zainal Asril, Microteaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan 

(Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 70. 
6
 Wawancara, Tika Ernawati, Guru MIM Blanceran, di Ruang Kelas 1 MIM Blanceran, 

Tanggal 31 Januari 2019. 
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pemberian PR, mengulas sedikit materi yang telah dipelajari lalu berdoa.
7
 

Yang dimaksud dengan kegitan menutup pelajaran yaitu guru mengungkapkan 

kembali pokok-pokok materi yang telah dijelaskan supaya siswa memperoleh 

gambaran mengenai materi tersebut. Cara yang dapat dilakukan untuk 

menutup pelajaran yaitu  meninjau kembali pelajaran yang telah dijelaskan, 

mengevaluasi serta memberi dorongan psikologi dan sosial. 

Berdasarkan pengamatan dari Saragih, guru baru yang mengajar pada 

jenjang pendidikan dasar kadang kurang optimal dalam melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru khusunya dalam proses 

belajar-mengajar.
8
 Di MI  Kecamatan Karanganom khususnya MI Swasta 

dalam 2 tahun terakhir ini mendapatkan siswa yang relatif banyak, jadi pihak 

sekolah memerlukan tambahan guru. Guru yang mendaftar langsung diterima 

dan tidak melalui tes apapun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

kepala madrasah, memang dalam proses penerimaan guru baru tidak melalui 

tes ataupun seleksi.
9
 Guru yang mendaftar hanya diminta mengumpulkan 

berkas yang diperlukan. Jadi, tidak dapat diketahui apakah guru tersebut 

mampu menerapkan keterampilan mengajar atau tidak termasuk keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran. Dampak dari kurangnya pengetahuan guru 

mengenai keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran adalah siswa 

menjadi kurang terkondisi. 

                                                           
7
 Wawancara, Lina Fauziyah, Guru MIM Blanceran, di Kantor Guru, Tanggal 31 Januari 

2019. 
8
A. Hasan Saragih, ―Kompetensi Minimal Guru dalam Mengajar‖, Jurnal Tabularasa 

PSS Unimed, Vol.5, No.1, juni 2008, hlm 24. 
9
 Wawancara, Mariyam, Kepala MIM Blanceran, di Kantor Guru, Tanggal 31 Januari 

2019. 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di salah satu MI swasta 

kecamatan Karanganom, proses pembelajaran yang hanya diawali dengan 

berdoa saja belum mampu membangkitkan perhatian siswa. Setelah berdoa, 

guru langsung meminta siswa membuka buku dan dilanjutkan dengan 

menjelaskan materi sehingga siswa yang belum fokus mengganggu siswa lain 

dengan mengajak berbicara. Di akhir pelajaran, guru memberi pekerjaan 

rumah kepada siswa dan tidak mengajak siswa membuat kesimpulan sehingga 

tidak diketahui seberapa tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

dipelajari.
10

 

Melihat pentingnya keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ―Kemampuan Guru 

dalam Menerapkan Keterampilan Dasar Membuka dan Menutup Pelajaran di 

Mi Swasta se-Kecamatan Karanganom‖ 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan 

keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran di MI swasta se-

Kecamatan Karanganom? 

 

 

 

                                                           
10

 Observasi Proses Pembelajaran Tematik, di Ruang Kelas III B MIM Pondok, Tanggal 

29 Januari 2019. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, tentunya tidak dapat terlepas dari tujuan dan 

manfaat. Maka peneliti merumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: mendeskripsikan kemampuan guru dalam 

menerapkan keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran di MI 

swasta se-Kecamatan Karanganom. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

keterampilan dasar mengajar khususnya keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran yang harus diketahui oleh guru dan bahan masukan 

bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan keterampilan dasar membuka dan menutup 

pelajaran. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

Diharapkan para siswa dapat belajar dengan aktif, kreatif serta 

efisien. Selalu antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar dari awal hingga akhir pelajaran. 
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2) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi kepada guru dalam 

melaksanakan pembelajaran serta dapat menjadi masukan yang 

positif mengenai keterampilan dasar membuka dan menutup 

pelajaran dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

3) Bagi Madrasah 

Sebagai informasi dan masukan bagi sekolah untuk melaksanakan 

pembelajaran yang lebih inovatif dan berkualitas dengan 

memaksimalkan kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan 

dasar membuka dan menutup pelajaran. 

4) Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan kepada peneliti mengenai 

keterampilan dasar mengajar khususnya keterampilan membuka 

dan menutup pelajaran. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru 

MI Swasta Kecamatan Karanganom dengan lama mengajar dibawah 5 tahun 

dalam menerapkan keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran 

termasuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata ―30,95‖. 

Indikator keterampilan dasar membuka pelajaran telah dilaksanakan 

dengan baik misalnya menunjukkan kaitan mengulas pelajaran yang telah lalu, 

memberi acuan atau struktur dengan memberi tahu materi yang akan dipelajari, 

mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Kegiatan menutup 

pelajaran masih tergolong kurang. Indikator yang termasuk kategori kurang 

untuk kegiatan menutup pelajaran yaitu meninjau kembali dan tindak lanjut. 

Guru hanya memberi PR dan belum merencanakan kegiatan untuk dilaksankan 

pada pertemuan selanjutnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang elah dijelaskan, maka 

peneliti mengajukan beberapa sara, diantaranya: 

1. Kemampuan guru MI swasta se-Kecamatan Karanganom dalam 

menerapkan keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran 

sebaiknya ditingkatkan lagi terutama dalam menutup pelajaran. Pada saat 
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menutup oelajaran sebaiknya guru mengulang kembali materi yang telah 

dijelaskan dengan meminta siswa menuliskan di buku masing-masing. 

2. Kepala Sekolah sebaiknya melakukan tes berupa microteaching pada saat 

penerimaan guru baru supaya mengetahui kemampuan guru dalam 

mengajar serta melakukan evaluasi terhadap guru-guru supaya dapat 

meningkatkan kemampuan mengajar. 
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Lampiran VI 
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Lampiran VII 

Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran VIII 

Instrumen Wawancara untuk Kepala Sekolah 

1. Berapa lama guru (yang diobservasi) mengajar di MI ini?  

2. Apakah ada tes atau seleksi terentu dalam penerimaan guru baru? 

3. Apakah guru baru diikutkan pelatihan-pelatihan mengajar? 

4. Apakah sebelum mengajar guru selalu membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran? 

5. Apakah kepala sekolah selalu melakukan pengecekan terhadap RPP yang telah 

dibuat guru? 

6. Apakah kepala sekolah melakukan supervisi terhadap kinerja guru? 

7. Seberapa penting guru mengetahui keterampilan dasar mengajar? 

8. Bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan dasar 

mengajar? 
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Lampiran IX 

Instrumen Wawancara untuk Guru 

1. Apa saja yang biasa dilakukan guru saat membuka pelajaran?  

2. Bagaimana cara guru membangkitkan perhatian siswa?  

3. Bagaimana cara guru menimbulkan motivasi siswa? 

4. Acuan terstruktur apa saja yang biasa diberikan guru kepada siswa? 

5. Bagaimana cara guru menunjukkan kaitan? 

6. Apa saja yang biasa dilakukan guru ketika menutup pelajaran? 

7. Bagaimana cara guru meninjau kembali pelajaran yang telah dipelajari? 

8. Apa saja yang biasa dilakukan guru dalam kegiatan mengevaluasi 

9. Soal-soal apa saja yang biasa diberikan oleh guru dalam kegiatan evaluasi? 

10. Bagaimana cara guru memberi dorongan psikologis atau sosial kepada siswa? 

11. Apakah guru sering memberi perkerjaan rumah untuk siswa? 

12. Apakah guru sering mengadakan pengayaan dan remidial? 

13. Apakah guru sering membagi siswa menjadi beberapa kelompok? 
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Lampiran X 

Instrumen Observasi dan Rubrik Penilaian 
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Rubrik Penilaian Keterampilan Dasar Membuka dan Menutup Pelajaran 

A. Keterampilan Dasar Membuka Pelajaran 

Komponen  
Indikator Penilaian 

4 3 2 1 

1. Membangkitka

n perhatian atau 

minat siswa 

Variasi gaya 

mengajar guru 

Guru berjalan dan 

berpindah-pindah posisi 

berdiri, intonasi suara 

bervariasi, ekspresi muka 

dan gerakan tubuh 

menunjukkan semangat 

mengajar 

Guru berdiri di satu 

tempat dan kadang 

berpindah, intonasi 

suara bervariasi, 

ekspresi muka berubah-

ubah, kadang melakukan 

gerakan tangan atau 

tubuh 

Guru berdiri di depan 

kelas, suara agak 

keras, ekspresi muka 

berubah-ubah, tidak 

banyak melakukan 

gerakan tangan atau 

tubuh 

Guru hanya duduk, 

suara pelan, ekspresi 

muka datar, tidak 

banyak melakukan 

gerakan tangan atau 

tubuh 

Penggunaan 

alat bantu 

mengajar 

Menjelaskan dengan 

menggunakan alat bantu 

papan tulis, alat peraga, 

nyanyian dan gambar. 

Menjelaskan dengan 

menggunakan alat bantu 

2 atau 3 dari 4 yang 

telah dsebutkan 

Menjelaskan materi 

dan menuliskan di 

papan tulis 

Selama mengajar 

hanya menjelaskan 

dari awal sampai 

akhir secara lisan 

Variasi dalam 

pola interaksi 

Guru dan siswa saling 

berkomunikasi sehingga 

Guru menerangkan lalu 

bertanya dan beberapa 

Guru menerangkan 

lalu bertanya dan 

Guru menerangkan 

dan siswa 
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terjadi timbal balik 

(Ditanya satu per satu) 

siswa menjawab, 

selanjutnya guru 

memberi penguatan 

beberapa siswa 

menjawab 

mendengarkan 

2. Menimbulkan 

motivasi 

Bersemangat 

dan atusias 

Guru bersemangat, 

gerakannya cekatan, 

suara terdengar oleh 

seluruh siswa serta 

ramah 

Guru bersemangat, 

gerakannya cekatan, 

suara kurang keras serta 

ramah 

Guru terlihat kurang 

semangat, kurang 

ramah, serta suara lirih 

Guru terlihat lesu, 

suara lirih, tidak 

bersemangat 

Menimbulkan 

rasa ingin tahu 

Guru dapat menimbulkan 

motivasi dengan cara 

menimbulkan keheranan 

pada diri siswa misalnya 

menceritakan peristiwa 

yang aktual yang 

berkaitan dengan 

pelajaran 

Guru dapat 

menimbulkan rasa ingin 

tahu dengan cara 

memberikan pertanyaan 

kepada siswa yang 

berhubungan dengan 

pelajaran 

Guru kurang mampu 

dalam menimbulkan 

rasa ingin tahu pada 

siswa 

Guru tidak mampu 

menimbulkan rasa 

ingin tahu pada 

siswa 

Memperhatikan 

dan 

memanfaatkan 

Guru menguasai 

persoalan yang berkaitan 

dengan materi yang akan 

Guru kurang menguasai 

persoalan yang 

berkaitan dengan materi 

Guru belum 

menguasai persoalan 

yang berkaitan dengan 

Guru tidak tahu 

persoalan yang 

berkaitan dengan 
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hal-hal yang 

menjadi 

perhatian siswa 

diajarkan serta 

mengetahui situasi yang 

sedang menjadi perhatian 

siswa 

yang akan diajarkan 

serta mengetahui situasi 

yang sedang menjadi 

perhatian siswa 

materi yang akan 

diajarkan serta 

mengetahui situasi 

yang sedang menjadi 

perhatian siswa 

materi yang akan 

diajarkan serta 

mengetahui situasi 

yang sedang menjadi 

perhatian siswa 

3. Memberi acuan 

atau struktur 

 Mengemukakan KD, 

indikator hasil belajar 

dan batas-batas tugas 

dengan jelas, memberi 

petunjuk atau saran 

tentang langkah-langkah 

kegiatan dengan jelas 

serta mengajukan 

pertanyaan pengarahan 

tentang topik yang akan 

dipelajari 

Mengemukakan batas-

batas tugas dengan jelas, 

memberi petunjuk atau 

saran tentang langkah-

langkah kegiatan dengan 

jelas serta mengajukan 

pertanyaan pengarahan 

topik yang akan 

dipelajari 

Memberi petunjuk 

atau saran tentang 

langkah-langkah 

kegiatan dengan jelas 

serta mengajukan 

pertanyaan 

pengarahan 

Mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan 

4. Menunjukkan 

kaitan 

 Mengajukan pertanyaan 

apersepsi, mengulas 

sepintas garis besar isi 

Melakukan tiga dari 

empat kegiatan 

menunjukan kaitan 

Melakukan dua dari 

empat kegiatan 

menunjukkan kaitan 

Melakukan satu dari 

empat kegiatan 

menunjukkan kaitan 
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pelajaran yang telah lalu, 

mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan 

lingkungan siswa, 

menghubungkan bahan 

pelajaran 

 

B. Keterampilan Dasar Menutup Pelajaran 

Komponen  
Indikator Penilaian 

4 3 2 1 

1. Meninjau 

kembali 

Guru merangkum inti 

pembelajaran dengan cara 

menuliskan di papan tulis 

lalu meminta siswa 

membuat rangkuman baik 

secara individu maupun 

kelompok lalu 

disempurnakan oleh guru 

Guru merangkum inti 

pembelajaran dengan cara 

meminta siswa membuat 

rangkuman baik secara 

individu maupun 

kelompok lalu 

disempurnakan oleh guru 

Guru merangkum inti 

pembelajaran dengan cara 

meminta siswa membuat 

rangkuman baik secara 

individu maupun 

kelompok 

Guru merangkum inti 

pelajaran dengan 

membacakan poin-poin 

pelajaran 
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2. Mengevaluasi Guru mendemonstrasikan 

keterampilan, 

mengaplikasikan ide baru 

pada situasi lain, 

mengekspresikan pendapat 

siswa sendiri serta 

memberi soal-soal lisan 

dan tertulis 

Guru melakukan 3 dari 4 

kegiatan mengevaluasi 

pelajaran 

Guru melakukan 2 dari 4 

kegiatan mengevaluasi 

pelajaran 

Guru melakukan 1 dari 4 

kegiatan mengevaluasi 

pelajaran 

3. Memberi 

dorongan 

psikologis atau 

sosial 

Guru selalu memuji hasil 

yang dicapai oleh siswa, 

menjelaskan pentingnya 

materi yang dipelajari, 

memberi harapan positif 

terhadap kegiatan yang 

dilakukan siswa serta 

meyakinkan potensi dan 

kemampuan siswa terhadap 

keberhasilan pencapaian 

kompetensi belajar 

Guru sering memuji hasil 

yang dicapai oleh siswa, 

menjelaskan pentingnya 

materi yang dipelajari, 

memberi harapan positif 

terhadap kegiatan yang 

dilakukan siswa serta 

meyakinkan potensi dan 

kemampuan siswa 

terhadap keberhasilan 

pencapaian kompetensi 

Guru kadang memuji hasil 

yang dicapai oleh siswa, 

menjelaskan pentingnya 

materi yang dipelajari, 

memberi harapan positif 

terhadap kegiatan yang 

dilakukan siswa serta 

meyakinkan potensi dan 

kemampuan siswa 

terhadap keberhasilan 

pencapaian kompetensi 

Guru tidak pernah 

memuji hasil yang 

dicapai oleh siswa, 

menjelaskan pentingnya 

materi yang dipelajari, 

memberi harapan positif 

terhadap kegiatan yang 

dilakukan siswa serta 

meyakinkan potensi dan 

kemampuan siswa 

terhadap keberhasilan 
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belajar belajar pencapaian kompetensi 

belajar 

4. Tindak lanjut Memberi tugas di rumah, 

merencanakan remidial, 

merencanakan pengayaan, 

merencanakan membuat 

kelompok belajar 

Guru melakukan tiga dari 

empat kegiatan tindak 

lanjut 

Guru melakukan dua dari 

empat kegiatan tindak 

lanjut 

Guru melakukan satu 

dari empat kegiatan 

tindak lanjut 
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Lampiran XI 

Validasi Instrumen Penelitian 
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Lampiran XII 

Hasil Observasi Nilai Tertinggi 
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Lampiran XIII 

Hasil Observasi Nilai Terendah 

 

 

 

  



118 
 

Lampiran XIV 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
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Lampiran XV 

Transkrip Wawancara dengan Guru 

(Lina Fauziyah, S.Pd) 

31 Januari 2019 08.49 

O : ―Bu Lina mulai mengajar disini sejak tahun berapa?‖ 

L : ―Sejak tahun 2017‖ 

O : ―Apakah ada tes sebelum diterima menjadi guru disini?‖ 

L : ―Nggak ada mbak, karena pada waktu itu memang sedang butuh guru‖ 

O : ―Apakah selama disini sudah diikutkan pelatihan-pelatihan?‖ 

L : ―Belum, tapi guru yang lain biasanya diikutkan‖ 

O : ―Apakah sebelum mengajar Bu Lina selalu membuat RPP?‖ 

L : ―Nggak sih mbak, saya membuatnya pas awal sebelum masuk itu tapi ya 

nggak tak buat semuanya soalnya kan banyak banget. Nanti kalau ada supervisi 

dari pengawas sekolah direvisi lagi seperti itu‖ 

O : ―Apakah kepala sekolah selalu mengecek RPP yang telah dibuat oleh guru?‖ 

L : ―Nggak sih mbak, tapi selalu diingatkan untuk membuat RPP supaya kalau 

mau ada supervisi nggak kebingungan‖ 

O : ―Apakah kepala sekolah selalu melakukan supervisi terhadap guru-guru?‖ 

L : ―Iya, bu kepala sering keliling kelas-kelas untuk melihat guru mengajar. Kalau 

untuk evaluasi mungkin ketika keliling bu kepala menemukan guru yang 

bagaimana atau siswa yang bagaimana nanti mungkin dicatat lalu ditegur, tapi 

menegurnya pas sedang berdua atau saat rapat‖ 

O : ‖Menurut Bu Lina, apakah seorang guru itu penting dalam mengetahui 

keterampilan dasar mengajar?‖ 

L : ―Penting mbak, karena kalau untuk teori mungkin bisa ya tapi untuk 

mempraktekkannya itu susah‖ 

O : ―Kegiatan apa yang ibu lakukan ketika membuka pelajaran?‖ 

L : ―Salam, membiasakan mereka berbahasa arab seperti menyapa lalu menanyaka 

kabar karena kan kalau di soal biasanya ada jadi supaya mereka terbiasa 

mendengar seperti itu, lalu mengingat pelajaran yang kemarin baru lanjut 

pelajaran‖ 
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O : ―Bagaimana cara ibu untuk membangkitkan perhatian siswa?‖ 

L : ― Biasanya saya muter mbak, nanti kalau ada yang nggak mau nulis saya 

sendirikan saya taruh depan supaya dia mau nulis‖ 

O : ―Bagaimana cara ibu memberi motivasi kepada siswa?‖ 

L : ―Kalau ada yang males ya didekati ditanya maunya gimana seperti itu mbak‖ 

O : ―Apakah sebelum mengajar Bu Lina selalu menyampaikan KD, Indikator, 

batas-batas belajar seperti itu?‖ 

L : ―Enggak mbak‖ 

O : ―Bagaimana cara ibu salam membuat kaitan?‖ 

L : ―Ya.. kalo kosa kata ya saya beri contoh mbak misalnya ibunya bryan kan 

warung kalau warung kan restoran ya mbak jadi kalau saya bilang bilang ibunya 

bryan nanti mereka menjawab bahasa arabnya‖ 

O : ―Kegiatan apa saja yang biasanya ibu lakukan pada saat menutup pelajaran?‖ 

L : ―Kalau untuk kelas atas kan biasanya siang sebelum pulang jadi saya tanya 

satu-satu jadi tadi yang dipelajari apa tetep nyantol‖ 

O : ―Bentuk evaluasi seperti apa yang biasa ibu berikan?‖ 

L : ―Kalau saya kurang suka soal tertulis mbak, jadi biasanya saya kalau memberi 

soal itu lisan atau saya kasih permainan‖ 

O : ―Dorongan psikologis yang seperti apa yang biasa ibu berikan kepada siswa?‖ 

L : ―Saya itu kalau manggil siswa biasanya gini mbak mas bryan anak sholih, mas 

bryan anak pintar atau kalau mereka bisa melakukan sesuatu ooh mas bryan 

mumtaz ya. Soalnya kalau kayak gitu kan nanti mereka terpancing untuk bisa‖ 

O : ―Untuk pemberian tugas di rumah apakah selalu ada?‖ 

L : ―Kalau belum selesai ya biasanya untu pr tapi kalau udah selesai ya nggak 

dikasih pr‖ 

O : ―Apakah ibu selalu merencanakan remidi dan pengayaan?‖ 

L : ―Kalau saya kan untuk soal-soal jarang ya soal tertulis jadi nanti kalau yang 

lain mengerjakan dia saya tanya-tanya, hanya yang nilainya kurang saja‖ 

O : ―Apakah bu Lina sering membuat kelompok?‖ 

L : ―Iya, sering. Kalau saya kan juga ngajar tahfidz jadi tak jadikan kelompok 

supaya mereka saling menyimak seperti itu‖ 
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Lampiran XVI 

Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah 

 (Fadlilatun Ni’mah, S.Hi) 

30 Januari 2019 Pukul 09.54 

O : ―Guru-guru yang di observasi mulai mengajar disini tahun berapa bu?‖ 

N : ―Bu Ranita Ayu sejak 2 tahun yang lalu, bu Ika juga sama, kalau bu Dyah 

sudah hampir 5 tahun sejak tahun 2014‖ 

O : ―Sebelum diterima menjadi guru apakah ada tes khusus atau tidak?‖ 

N : ―Tidak ada, Cuma tes wawancara sama baca qur’an, itu kalau yang tahun 

kemaren karena kepalanya masih bukan saya. Tapi setelah saya pegang semua 

yang mendaftar kesini melalui tes microteaching” 

O : ―Guru-guru disini termasuk guru yang baru apakah selalu diikutkan pelatihan-

pelatihan bu?‖ 

N : ―Kalau ada pelatihan misalnya dari kemenag ada ya diikutkan, tapi selama ini 

belum ada. Kalau untuk kurikulum 2013 itu guru kelas yang diikutkan‖ 

O : ―Apakah sebelum mengajar guru-guru selalu membuat RPP terlebih dahulu 

atau tidak?‖ 

N : ―Membuat RPPnya setiap satu semester, jadi dalam hari-hariannya tinggal 

Pake tidak setiap hari bikin‖ 

O : ―RPP yang telah dibuat oleh guru apakah selalu diteliti oleh ibu?‖ 

N : ―iya, karena nanti akan diteliti oleh pengawas‖ 

O : ―Apakah ibu selalu melakukan supervisi?‖ 

N : ―Selama ini supervisi sudah, ini sebenarnya setiap pagi setiap jam kosong saya 

sealu keliling untuk melihat bagaimana cara mengajarnya, hanya belum 

terorganisir tapi sudah saya rencanakan‖ 

O : ―Adakah rapat khusus untuk kegiatan evaluasi?‖ 

N : ―Sebulan sekali ada‖ 

O : ―Menurut ibu, pentingkah guru-guru mengetahui ketrampilan-keteampilan 

dasar dalam mengajar?‖ 

N : ―Penting, makanya guru yang ingin mengajar disini harus melalui 

microteaching supaya saya dapat mengetahui kemampuan mengajarnya‖ 
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O : ―Untuk guru yang saya observasi, apakah kemampuan mengajarnya sudah 

bagus atau bagaimana?‖ 

N : ―Saya melihatnya sih sudah bagus, hanya kurang pengalaman saja nanti lama-

lama terampil. Karena fresh graduate itu kan memang pandai dalam bidang 

keilmuan tapi kan mereka dari segi pengalaman belum punya. Kalau bu Ranita 

Ayu itu sudah bisa, kalau bu Ika lumayan bisa tapi kalau bu Dyah itu karena 

biasanya ngajar kelas atas dan sekrang megang kelas 2 penguasaan kelasnya 

masih kurang‖ 
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Lampiran XIV 

Foto Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Berpindah-pindah Tempat saat Menjelaskan 

 

 

Mengadakan Evaluasi Tertulis 

 

Variasi Pola Interaksi 
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Penggunaan Alat Bantu Mengajar 

 

Bersemangat dan Antusias 

 

Penggunaan Media Gambar 
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Lampiran XVIII 

Sertifikat Orientasi Pengenalanan Akademik dan Kemahasiswaan 
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Lampiran XIX 

Sertifikat Magang II 
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Lampiran XX 

Sertifikat Magang III 
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Lampiran XXI 

Sertifikat ICT 
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Lampiran XXII 

Sertifikat TOEFL 
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Lampiran XXIII 

Sertifikat IKLA 
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Lampiran XXIV 

Sertifikat KKN 
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Lampiran XXV 

Sertifikat LECTORA 
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Lampiran XXVI 

Sertifikat PKTQ 
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