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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN IPA FISIKA  
DI SMP N 1 RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR 

 INTERNASIONAL (RSBI) KOTA MAGELANG 

oleh Ambarsari Puspita Rukmi 

 

ABSTRACT 
 

Research purposes to (1) describe Physics Science learning planning in 
State 1 Junior High School Magelang. (2) describe Physics Science learning 
execution in State 1 Junior High School Magelang. (3) describe Physics Science 
learning evaluation in State 1 Junior High School Magelang. 

Research result are : (1) Science learning execution planning done by 
teachers in Physics Science bassed on Subject Discussion Magelang distric. Planning 
teaching has an important role in guiding teachers to carry out duties as educators in 
serving the learning needs of their students. Management planning of learning 
physics in State 1 Junior High School Magelang takes the form of preparation of the 
syllabus and learning and the implementation plan has been implemented before the 
new semester begins (2) Implementation of learning physics in State 1 Junior High 
School Magelang have done that is bilingual in English and Indonesia as well as the 
use of media varied one computer, using the methods and strategies are different for 
each material are given that lead to the student center with respect to each individual 
student differences (3) Evaluation of learning physics in the State 1 Junior High 
School Magelang conducted to determine the quality of students in receiving lessons 
given teachers, are in the form of daily tests, midterms, and exams of the semester 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi ini, terjadi perkembangan dan persaingan yang sangat 

ketat dalam segala aspek kehidupan. Untuk itu diperlukan penguasaan teknologi, 

kemampuan manajemen, dan sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan 

merupakan salah satu jalur pengembangan sumber daya manusia. Dalam Undang-

Undang No 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah untuk 
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mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat 

manusia. 

Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang 

dirancang untuk mempersiapkan anak didik dengan kemampuan dasar intelektual 

dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif dan dengan 

derajat saling menggantungkan antar bangsa yang sangat tinggi. Berdasarkan 

perspektif reformasi, pendidikan berwawasan global berarti menuntut kebijakan 

pendidikan tidak semata-mata sebagai kebijakan sosial, melainkan suatu kebijakan 

yang berada di antara kebijakan sosial dan kebijakan yang mendasarkan pada 

mekanisme pasar. Maka dari itu, pendidikan harus memiliki kebebasan dan bersifat 

demokratis, fleksibel, dan adaptif.  

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi 

dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Untuk 

mempertinggi mutu pendidikan, perlu adanya perbaikan pada setiap komponen 

pendidikan tersebut (Triwiyanto, 2010:13).  

Pemerintah telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan di negara kita 

sehingga diakui di dunia internasional. Internasionalisasi pendidikan oleh Supriadi 

(Triwiyanto, 2010:31) terwujud melalui empat bentuk, yaitu (1) dibukanya cabang-

cabang pendidikan di negara lain (semacam kelas ekstensi), (2) kerjasama antara 

lembaga pendidikan dari suatu negara dengan lembaga pendidikan dari negara lain, 

(3) belajar jarak jauh baik melalui media cetak maupun secara virtual melalui 

internet, dan (4) studi perbandingan mutu lembaga pendidikan yang menghasilkan 

peringkat lembaga pendidikan dibandingkan dengan sejumlah lembaga pendidikan 

lainnya.  

Salah satu realisasi dari layanan pendidikan yang berkualitas ini adalah 

dengan menyelenggarakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Dalam proses 

pembelajarannya, sesuai buku panduan SBI, pengajaran matematika dan IPA di 

sekolah bertaraf internasional harus menggunakan bilingual juga dengan menerapkan 
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pembelajaran berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi) atau yang dikenal 

dengan information communication technology (Anonim, 2008:15).  

IPA sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pengetahuan yang terkait 

dengan isu-isu global dan mutakhir. IPA umumnya memiliki peran penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang 

berkualitas, yaitu manusia yang mampu berfikir kritis, kreatif, logis dan berinisiatif 

dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan 

IPA dan teknologi, 

Pengelolaan atau disebut juga manajemen, berasal dari kata to manage 

yang berarti mengatur (Hasibuan, 2007:1-2).  Pengelolaan atau manajemen 

merupakan sebuah proses yang mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak 

berhubungan menjadi system total  untuk menyelesaikan suatu tujuan. Menurut Terry 

(1986:4) terdapat empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan 

(controlling).  

Newman (dalam Madjid, 2006:15) mengemukakan bahwa  perencanaan 

adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan memiliki empat unsur 

yaitu (1) tujuan, (2) strategi, (3) sumber daya, dan (4) implementasi setiap keputusan 

(Sanjaya 2010:24).   

Pengorganisasian adalah suatu sistem perserikatan berstruktur dan 

terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan 

tertentu (Hasibuan, 2007:126).  

Actuating merupakan proses penterjemahan dari rencana yang telah 

disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah disiapkan.  

Pengawasan, merupakan suatu proses untuk menetapkan unit bertindak 

atas nama pimpinan dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang 

diperlukan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam 

pelaksanaan pekerjaan (Fathoni, 2006:30).  
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Suwardi (2007:30) menyebutkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah 

suatu proses dan cara berfikir mengenai sesuatu hal yang akan dilakukan dengan 

tujuan agar diri seseorang dapat berubah.  

Perencanaan pembelajaran sangat penting untuk membantu guru dan siswa 

dalam mengkreasi, menata, dan mengorganisasi pembelajaran sehingga 

memungkinkan peristiwa belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan belajar. Oleh 

karena itu, perencanaan pengajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan 

pengajaran yang dianut dalam kurikulum (Madjid, 2006:18).  

Tentang evaluasi, Stufflebeam dan Shinkfield (1985:159) dalam 

Widoyoko (2010:3) menyatakan bahwa  

Evaluasi adalah suatu proses yang menyediakan informasi yang dapat 
dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari 
tujuan yang dicapai,  desain, implementasi, dan dampak untuk membantu 
membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan 
pemahaman terhadap fenomena. 

Dengan adanya evaluasi akan dapat mendorong siswa untuk belajar lebih 

giat secara terus menerus dan mendorong guru untuk lebih meningkatkan kualitas 

proses pembelajarannya serta mendorong sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan 

kualitas manajemen sekolah, Sasaran dilakukannya evaluasi proses pembelajaran 

adalah pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran untuk memperoleh pemahaman 

tentang kinerja guru selama dalam pembelajaran, media pembelajaran yang 

digunakan, serta minat, sikap, dan motivasi belajar siswa (Widoyoko, 2010:18). 

Hakikat pembelajaran IPA adalah memfasilitasi siswa untuk menemukan 

sendiri konsep, prinsip, dan hukum-hukum alam lainnya, sehingga siswa dapat 

belajar IPA seperti IPA itu ditemukan oleh para ilmuwan. Pembelajaran IPA 

berupaya membangkitkan minat manusia agar mau meningkatkan kecerdasan dan 

pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh rahasia yang tak habis-habisnya. 

Hasil penelitian Polka tahun 2007 dengan judul Managing People, Things, 

And Ideas In The “Effective Change Zone” : A “High Touch” Approach To 
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Educational Leadhership At The Dawn Of The Twenty-First Century menyatakan 

bahwa perencanaan pembelajaran sebagai proses yang strategis untuk meningkatkan 

hasil belajar dan mengajar.   

Hasil penelitian Wei-ping dan Shuo (2010) dengan judul Development on 

Quality Assurance of Teaching and Learning menyatakan bahwa dalam fase 

perencanaan, objek pelajaran harus terdokumentasi di dalam kurikulum dan program 

semestester.  

Hasil penelitian Aziz, Khan, dan Singh pada tahun 2010 yang berjudul   

Effects of Information Technology Usage on Student Learning: An Empirical Study 

in the United States menyatakan bahwa penggunaan komputer oleh siswa saat ini 

sedang meningkat dan tren ini akan berlangsung di masa depan.  

Hasil penelitian Raihani tahun 2007 yang berjudul Education reforms in 

Indonesia in the twenty-first century menyatakan bahwa terdapat pergeseran 

paradigma dalam kurikulum sekolah dengan mengenalkan Kurikulum 2004 yang 

garis besarnya berupa (1)   membakukan kompetensi untuk diraih siswa, (2) 

membuat hubungan yang jelas antara  lulusan sekolah dan permintaan pekerjaan, (3) 

akomodasi kebutuhan lokal dengan menyediakan   

Hasil penelitian dari Khan dan Iqbal pada tahun 2011 yang berjudul 

Students’ Assessment in Search of a Better Evaluation Approach  menyatakan 

penilaian menyajikan umpan balik yang mirip studi penelitian dapat  dilaksanakan 

pada subyek lain untuk hasil yang positif dari evaluasi formatif mendatang bisa 

mempertimbangkan untuk jalan inklusi pada tingkatan pendidikan yang berbeda.  

Fokus penelitian ini adalah  bagaimana pengelolaan pembelajaran IPA 

fisika di SMP N 1 Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI)  Kota 

Magelang? Adapun sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) Bagaimana 

karakteristik pengelolaan perencanaan pembelajaran fisika di SMP N 1 Magelang? 

(2) Bagaimana karakteristik pengelolaan pelaksanaan pembelajaran fisika di SMP N 
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1 Magelang? (3) Bagaimana karakteristik pengelolaan evaluasi pembelajaran fisika  

di SMP N 1 Magelang? 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan pembelajaran IPA fisika di SMP N 1 Rintisan Sekolah Berstandar 

Internasional (RSBI)  Kota Magelang. Sedangkan tujuan khususnya adalah (1) untuk 

mendeskripsikan karakteristik pengelolaan perencanaan pembelajaran fisika di SMP 

N 1 Magelang, (2) untuk mendeskripsikan karakteristik pengelolaan pelaksanaan 

pembelajaran fisika di SMP N 1 Magelang, dan (3) untuk mendeskripsikan 

karakteristik pengelolaan evaluasi pembelajaran fisika di  SMP N 1 Magelang.  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan research lanjutan dan wacana keilmuan pendidikan, bagi pihak-pihak yang 

memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan di tanah air. Manfaat praktis 

penelitian ini (1) bagi Kepala Sekolah, dapat digunakan sebagai masukan bagi kepala 

sekolah dalam membuat kebijakan tentang pembelajaran fisika., (2) bagi guru, 

sebagai masukan untuk memperkecil atau bahkan menghilangkan kelemahan yang 

ada pada pembelajaran fisika, dan (3) bagi siswa, sebagai masukan untuk 

meningkatkan prestasi dalam belajar fisika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. yaitu penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada (Denzin dan Lincoln 

dalam Moleong 2010;5) Penelitian ini menggunakan desain pendekatan etnografi. 

Studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, 

ritual dan cara-cara hidup (Harsono, 2011 : 2). 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMP Negeri 1 (SMP RSBI) Magelang. 

SMP Negeri 1 Magelang terletak di jalan Pahlawan no 66 Magelang. Peneliti terjun 

langsung ke lapangan penelitian. Hal ini sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, 
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yaitu peneliti merupakan instrumen utama (key instrument) dalam pengumpulan data. 

Sumber data dalam kegiatan penelitian ini dapat berupa : (a) informan,  (b) Dokumen 

dan Arsip, dan  (c) Peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dengan instrumen 

panduan observasi, teknik wawancara mendalam dengan instrumen pedoman 

wawancara, dan teknik dokumentasi dengan instrumen daftar checklist. 

Analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman, yang 

membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Untuk mendapatkan validitas data penelitian, peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Pengelolaan Perencanaan Pembelajaran Fisika di SMPN 1 

Kota Magelang 

Perencanaan pembelajaran Fisika di SMPN 1 Kota Magelang diawali 

dengan penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Silabus merupakan penjabaran dari kurikulum. Langkah-langkah penyusunan 

silabus adalah berupa penulisan identitas mata pelajaran, penentuan standar 

kompetensi, penentuan kompetensi dasar, penentuan materi pokok, penentuan 

pengalaman belajar siswa, penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator, 

penjabaran indikator ke dalam instrumen penilaian, penentuan alokasi waktu, 

dan penentuan sumber bahan ajar. Penyusunan silabus dilaksanakan dalam 

rangkaian workshop yang diadakan sekolah, dan pada kegiatan MGMP Science 

tingkat SMP se-Kota Magelang sebelum tahun ajaran baru dimulai.  
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Setelah penyusunan silabus kemudian dilanjutkan dengan penyusunan 

program tahunan, program semester, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Program tahunan dan program semester merupakan program 

pembelajaran untuk waktu satu tahun dan satu semester dengan memperhatikan 

kalender akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Dengan 

menyusun program tahunan dan semester maka guru dapat memperkirakan 

alokasi waktu dengan tepat sehingga materi dapat diberikan tepat waktu. 

Berdasarkan dokumen yang ada dalam RPP, penulisan RPP sudah menggunakan 

bahasa Inggris.  

Penggunaan strategi, media, dan model pembelajaran tidak selalu 

sama. Berdasarkan observasi terlihat bahwa guru Fisika di SMP N 1 Kota 

Magelang telah menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi 

dalam RPP yang disesuaikan dengan materi ajarnya. Penentuan strategi harus 

tepat untuk memperoleh hasil yang optimal.  

Penggunaan media dalam pembelajaran disesuaikan dengan materi 

pokok bahasan, tampak dari studi dokumentasi dan observasi di laboratorium 

banyak terdapat alat peraga. Keberhasilan dalam pembelajaran IPA Fisika 

tergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi potensial siswa. 

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan 

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan 

kondisi.  

Penyusunan silabus dan RPP pelajaran fisika dilakukan sebelum tahun 

ajaran baru atau semester baru dimulai dengan maksud sebagai persiapan 

mengajar, sebagai produk program pembelajaran jangka pendek yang mencakup 

komponen kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Karena tanpa 

persiapan pembelajaran guru akan mengalami hambatan dalam proses 

pembelajaran yang dilakukannya.  
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Sehingga tanpa perencanaan, guru hanya melakukan rutinitas 

mengajar atau pengulangan pembelajaran yang pernah dilakukannya tanpa ada 

pembaruan atau perbaikan. Perencanaan pembelajaran merupakan pondasi bagi 

keberhasilan proses belajar dan mengajar. Perencanaan yang baik akan 

membantu guru dalam proses pembelajaran, bagaimana harus mengatur 

kebijakan dan strategi dalam menghadapi pembelajaran.  

Perencanaan dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok besar 

stakeholder secara bersama-sama. Proses perencanaan harus komprehensif, dan 

mempertimbangkan variabel yang luas dari intervensi (orang, benda, dan ide-

ide) yang mungkin berdampak pada pelaksanaan perubahan (Polka, 2007). 

 

2. Karakteristik Pelaksanaan Pembelajaran Fisika di SMPN 1 Kota Magelang 

Dari observasi diketahui bahwa bagi siswa kelas tujuh (siswa baru), 

pelaksanaan pembelajaran terutama untuk Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika 

telah dimulai sejak sebelum tahun ajaran baru dimulai, dengan dilaksanakannya 

bridging course selama sebulan. Hal ini dapat dilakukan karena penerimaan 

siswa baru telah dimulai sejak ujian nasional untuk SD belum dilaksanakan, dan 

diumumkan sebelum hasil ujian nasional diumumkan. Sehingga ada waktu 

sebulan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Bridging course dilaksanakan 

berupa pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, yaitu pengenalan beberapa 

istilah dalam bidang IPA dan matematika untuk melancarkan bahasa Inggris 

siswa. Sehingga ketika sudah resmi menjadi siswa SMP N 1 Magelang mereka 

diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.  

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP dibagi dalam tiga tahap, 

yaitu awal atau pembuka, inti, dan penutup.  

a. Kegiatan Pendahuluan  
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Dari observasi terlihat pada awal pembelajaran, guru membuka 

dengan salam menggunakan bahasa Inggris. Jika pelajaran dimulai pada jam 

pertama maka guru mengajak siswa untuk berdoa dalam bahasa Inggris. 

Kemudian menanyakan dan membahas pekerjaan rumahnya. Siswa diminta 

maju satu per satu menuliskan jawaban ke papan tulis, siswa yang lain 

memperhatikan dan mencocokkan dengan jawabannya.  Setelah selesai guru 

mulai pembelajaran inti, dengan menyebutkan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai kepada siswa.   

b. Kegiatan inti  

Merupakan proses pembelajaran untuk mencapai Kompetensi 

Dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 

sistemik.  

Pada pelaksanaan pembelajaran, guru sudah aktif menggunakan 

bahasa Inggris. Hal ini terlihat pada saat observasi yang dilakukan penulis 

Guru mengharuskan siswa bertanya atau menjawab pertanyaan 

menggunakan bahasa Inggris. Hal ini untuk membiasakan siswa berbahasa 

Inggris dan menambah kosakata siswa dalam bahasa Inggris. 

c. Kegiatan Penutup  

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

simpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.  

Dari observasi terlihat guru masih belum maksimal dalam menutup 

pembelajaran. Tidak semua guru sempat memberikan rangkuman atau simpulan 

karena kekurangan waktu. Hal ini terjadi karena pada siswa terlalu asyik 



11 
 

 
 

mengerjakan tugas dari guru seperti saat siswa melakukan pengukuran 

menggunakan alat yang disediakan sekolah dan belum berhasil. Sehingga 

waktunya dirasa kurang, apalagi terkadang saat memulai proses pembelajaran 

terlambat karena pergantian jam siswa harus berjalan ke laboratorium 

memerlukan waktu. 

Pelaksanaan pembelajaran Fisika di SMPN 1 Kota Magelang 

menggunakan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan (PAKEM), yang menempatkan guru tidak hanya sebagai 

penceramah tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan-

kemudahan bagi siswa untuk belajar.  

Strategi pembelajaran Fisika di SMPN 1 Kota Magelang yang 

dilaksanakan berupa contextual teaching learning dan cooperative learning yang 

berpusat pada siswa atau student center, memandang siswa memiliki perbedaan 

satu sama lain.  

KBM perlu menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Artinya KBM 

memperhatikan bakat, minat, kemampuan, cara dan strategi belajar, motivasi 

belajar, dan latar belakang sosial siswa. KBM perlu mendorong siswa untuk 

mengembangkan potensinya secara optimal.  

Strategi pembelajaran dijabarkan dalam metode pengajaran. Metode 

yang digunakan guru  disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan dan 

kemampuan siswa. Metode dipilih agar sesuai dengan materinya sehingga siswa 

dapat lebih memahami materi ajar.  

Strategi dan metode pembelajaran dilakukan secara bervariasi, 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Hal ini bertujuan untuk membuat 

proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa lebih mudah 

menerima pelajaran dan memahami dengan baik. 

Pendekatan pembelajaran fisika yang dilakukan di SMP N 1 Magelang 

menggunakan konsep CTL yang berorientasi pada student center atau berpusat 
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pada siswa, dimana perbedaan individu tiap siswa diperhatikan. Pendekatan 

kontekstual atau Contextual teaching Learning  merupakan konsep yang akan 

membantu guru dalam proses pembelajaran dimana siswa didorong untuk lebih 

mengerti makna belajar, apa manfaatnya dan bagaimana mencapainya 

(Sardiman, 2011:222). 

Pembelajaran fisika tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media. 

Media ini berfungsi sebagai alat untuk membantu guru dalam menyampaikan 

materi agar mudah dipahami oleh siswa.  

Selain itu media sangat penting dalam pembelajaran terutama untuk 

menyampaikan materi yang abstrak agar menarik dan mudah dipahami oleh 

siswa. Dari hasil pengamatan, saat pembelajaran di kelas 7 dengan materi 

besaran dan pengukuran siswa dihadapkan pada beberapa jenis alat pengukur 

besaran dan diminta duduk berkelompok. Kemudian mempraktekkan cara 

penggunaan masing-masing alat tersebut dengan panduan guru.  

Penggunaan media pembelajaran tergantung pada materi ajar. Tidak 

semua materi cocok dengan satu jenis media. Sehingga diperlukan kejelian dari 

guru sebagai pendidik dalam memilih media yang tepat dan sesuai. Salah satu 

media yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah komputer. Atau 

pembelajaran menggunakan TIK (Teknologi dan Informasi Komputer). Minimal 

guru menggunakan laptop dan LCD dalam pembelajarannya atau meminta anak 

mencari melalui internet materi yang akan dibahas.  

Bagi siswa sendiri, penggunaan media pembelajaran oleh guru lebih 

menyenangkan dan menarik perhatian. Seperti yang diutarakan oleh Gilang 

(siswi kelas 9D)  

“Saya lebih suka kalau pas belajarnya pake LCD. Soalnya lebih menarik apalagi 
kalau ada filmnya jadi lebih enjoy gitu. Kalau cuma pelajaran biasa bosen dan 
kadang-kadang tidak mudeng”   
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Pelaksanaan pembelajaran fisika dilakukan tidak hanya di kelas, tetapi 

juga di luar kelas salah satunya di laboratorium fisika. Pembelajaran fisika di 

laboratorium selain untuk memudahkan proses pembelajaran, jika 

mempergunakan peralatan untuk praktik, juga agar siswa mendapat suasana baru 

saat belajar tidak bosan di dalam kelas.  

Pembelajaran fisika di kelas telah dilaksanakan menggunakan bahasa 

Inggris. Hal ini telah sesuai dengan persyaratan pembelajaran di kelas RSBI 

yaitu menggunakan 60% Bahasa Indonesia dan 40 % Bahasa Inggris. Dalam hal 

ini guru membuka pelajaran menggunakan bahasa Inggris, kemudian apersepsi 

juga dengan bahasa Inggris. Guru menerangkan materi pembelajaran 

menggunakan bahasa Inggris, dengan sesekali melakukan tanya jawab dengan 

siswa menggunakan bahasa Inggris. Siswapun diminta menanggapi 

menggunakan bahasa Inggris. Hingga menutup pelajaran juga menggunakan 

bahasa Inggris. 

   

3. Karakteristik Evaluasi Pembelajaran Fisika di SMPN 1 Kota Magelang  

Evaluasi program pembelajaran fisika di SMPN 1 Kota Magelang 

dilakukan untuk mengetahui hasil atau kualitas pembelajaran yang telah 

dilakukan. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan 

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar 

Penilaian. Manfaat utama dari evaluasi adalah meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan selanjutnya akan terjadi kualitas pendidikan.   

Evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk ulangan harian yaitu setiap 

satu kompetensi dasar selesai dilaksanakan penilaian, tugas harian dapat berupa 

pekerjaan rumah ataupun tugas yang lain, dan evaluasi sumatif dilaksanakan 

pada tengah semester dan akhir semester dalam bentuk ulangan tengah semester 

dan ulangan akhir semester.  
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Dari observasi diketahui ulangan harian telah dilakukan selama 

beberapa kali. Evaluasi harian dan semester dilaksanakan oleh guru. Soal dibuat 

sendiri oleh guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menangkap materi 

yang telah diajarkan. Pembuatan soal ulangan harian dilakukan oleh guru tanpa 

menggunakan kisi-kisi, tetapi disesuaikan dengan indikator silabus. Soal ulangan 

harian dibuat menggunakan bahasa Inggris.  Bu Rini menyatakan  

“Setiap selesai pembelajaran saya melakukan evaluasi biasanya 
dengan tanya jawab lisan dan pemberian PR. Kalau satu KD selesai, 
maka diadakan ulangan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
menangkap pembelajaran, atau keberhasilan pembelajaran. Evaluasi 
yang lain dalam bentuk ulangan tengah semester dan semesteran”.  

 
Kriteria yang ditetapkan dalam evaluasi, untuk menyatakan bahwa 

proses pembelajaran berhasil adalah jika siswa dapat mencapai nilai yang sesuai 

dengan kriteria ketuntasan mandiri (KKM). KKM untuk fisika ditetapkan 

sebesar 80. Jika nilai siswa kurang dari 80 berarti masih di bawah standar, dan 

harus diadakan remedial, yaitu melakukan tes ulang untuk materi yang sama. 

Seandainya nilainya masih kurang juga maka diadakan remedial teaching.  

Ulangan tengah semester dilaksanakan setelah tiga bulan 

pembelajaran, sedangkan ulangan semester dilaksanakan setelah satu semester 

atau enam bulan pembelajaran. Sebelum membuat soal, guru terlebih dahulu 

menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi dibuat sebagai rambu-rambu untuk pembuatan 

soal.   

Rata-rata ulangan harian tiap kompetensi dasar dalam satu semester, 

rata-rata nilai tugas, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester 

kemudian digunakan untuk pembuatan nilai rapor yang diberikan pada akhir 

semester. Nilai rapor diperoleh dengan perhitungan dua kali rata-rata harian 

tambah rata-rata tugas tambah dua kali ulangan tengah semester tambah dua kali 

ulangan akhir semester, kemudian semua dibagi tujuh.  
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Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses 

pembelajaran. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk 

menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk 

belajar lebih baik.  

Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem 

perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi, keberhasilan maupun kegagalan 

program pembelajaran akan dapat diketahui. Evaluasi pembelajaran fisika 

dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu evaluasi setiap selesai pembelajaran, 

evaluasi harian (formatif) setelah pembelajaran satu kompetensi dasar selesai, 

evaluasi semester setelah beberapa KD selesai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

Evaluasi harian (formatif) untuk pembelajaran fisika telah 

dilaksanakan beberapa kali. Seluruh soal telah dibuat menggunakan bahasa 

Inggris. Bentuk soal berupa pilihan ganda, isian dan uraian. Untuk membantu, 

siswa diperbolehkan menggunakan kamus atau alfalink. Dari hasil yang 

diperoleh ternyata masih ada beberapa anak yang nilainya dibawah KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu 80. Hal ini berarti siswa tersebut harus 

mengikuti ulangan perbaikan dengan soal yang berbeda dan diharapkan nilainya 

dapat meningkat. Sementara bagi siswa kesulitan mengerjakan soal dikarenakan 

mereka masih harus memahami soal dengan baik, dan menjawab dengan lebih 

teliti meskipun ada keringanan dari guru bagi siswa untuk menjawab 

menggunakan bahasa Indonesia.  

Penelitian Wei-ping dan Shuo yang berjudul Development on Quality 

Assurance of Teaching and Learning, evaluasi berguna untuk memberi 

kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan hubungan dan kemampuan mereka 

dalam merefleksi pembelajaran. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan 

bahwa dalam melakukan proses penilaian yang harus diperhatikan adalah (1) 
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persyaratan akademik yang berlaku, (2) waktu dan durasi penilaian, (3) penilaian 

berbasis individu atau kelompok, dan (4) bantuan apa yang diperbolehkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Khan dan Iqbal (2011) dengan judul 

penelitian Students’ Assessment in Search of a Better Evaluation Approach, 

Evaluasi dianggap sebagai bagian integral dari pengajaran dan pembelajaran 

memerlukan persiapan yang cermat yang mengarah ke kegiatan selanjutnya 

berdasarkan informasi yang diperoleh. Penelitian ini secara teoritis dan empiris 

membuktikan adanya perbedaan besar dalam dua jenis evaluasi yaitu evaluasi 

formatif dan sumatif. Tujuan dari  evaluasi yang kontinyu (formatif) adalah 

untuk memvalidasi atau memastikan bahwa sasaran pembelajaran tercapai dan 

untuk meningkatkan proses pembelajaran berikutnya, jika perlu, dengan sarana 

identifikasi dan remediasi aspek bermasalah berikutnya.  

Evaluasi sumatif di sisi lain, biasanya kuantitatif yang menggunakan 

nilai numerik atau nilai surat untuk menilai prestasi peserta didik. Ini tidak 

memperhitungkan tanggung jawab tujuan dari tahap-demi-tahap belajar siswa 

dan mengurangi kemungkinan peningkatan secara bertahap siswa karena 

kurangnya umpan balik terus menerus, yang melekat dalam domain evaluasi 

formatif.  

Evaluasi formatif dilakukan secara terus menerus, hingga siswa dapat 

mencapai hasil yang baik sesuai dengan KKM. Sehingga pencapaian nilai siswa 

lebih baik ketika siswa menjalani tes formatif dibandingkan evaluasi sumatif. 

 

PENUTUP 

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan perencanaan pembelajaran 

fisika di SMP N 1 Magelang dilakukan dalam bentuk penyusunan silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan telah dilaksanakan sebelum semester baru 

dimulai. Silabus dan RPP disusun menggunakan bahasa Inggris.  
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Pelaksanaan pembelajaran fisika di SMPN 1 Kota Magelang telah 

dilakukan secara bilingual yaitu menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia serta 

menggunakan media yang bervariasi salah satunya komputer, menggunakan metode 

dan strategi yang berbeda-beda untuk setiap materi yang diberikan yang mengarah 

pada student center dengan memperhatikan perbedaan tiap individu siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi juga 

dilaksanakan di luar kelas seperti di laboratorium fisika.  

Evaluasi pembelajaran fisika di SMP N 1 Magelang dilakukan untuk 

mengetahui kualitas siswa dalam menerima pelajaran yang diberikan guru, dilakukan 

dalam bentuk pemberian pekerjaan rumah (PR), tugas-tugas, ulangan harian, ulangan 

tengah semester, dan ulangan akhir semester. Rata-rata nilai PR, tugas, ulangan 

harian, ditambah nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester 

diperhitungkan untuk mengisi rapor siswa. 

 Dari simpulan ini dapat disarankan agar di dalam membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebaiknya guru mencantumkan karakter yang 

diharapkan dapat dikuasai oleh siswa, dan pembuatan kisi-kisi soal evaluasi 

hendaknya memperhatikan bobot tiap kompetensi dasar 
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