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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menurut Riduwan (2009:13), hasil penelitian adalah penjelasan tentang apa, 

bagaimana dan mengapa hasil penelitian ini diperoleh dari data mentah dengan 

menggunakan data deskriptif. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian adalah hasil selama penelitian itu berlangsung yang 

diperoleh dari data mentah di lapangan. Uraian berikut dimaksudkan untuk 

menggambarkan hasil sebagaimana dimaksud. 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Menurut Subagyo (1991:35), lokasi penelitian adalah suatu areal dengan 

batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan dan kejelasan daerah atau 

wilayah tertentu. Dirumuskan pula sebagai tempat dimana penelitian akan 

dilakukan (Rahmawan, 2009). Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa lokasi penelitian adalah tempat suatu peristiwa yang dijadikan penelitian 

dengan batasan yang jelas. 

Deskripsi lokasi penelitian ini menggambarkan mengenai keadaan SMA 

Negeri 2 Karanganyar. Gambaran yang dimaksud mengenai lokasi penelitian, 

yang terdiri dari profil sekolah, visi, misi, ketenagaan atau staf pengajar, siswa, 

sarana prasarana dan program kerja sekolah. Secara lebih rinci megenai gambaran 

lokasi penelitian dimaksud dipaparkan dalam uraian berikut: 

1. Profil SMA Negeri 2 Karanganyar 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pencatatan arsip tanggal 30 Mei 2014 

(catatan lapangan nomor 9), didapatkan data mengenai gambaran umum SMA 
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Negeri 2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian. SMA Negeri 2 Karanganyar 

beralamat di jalan Ronggowarsito kelurahan Bejen kabupaten Karanganyar. SMA 

Negeri 2 Karanganyar dibuka pada tahun 1992 dan terakhir direnovasi tahun 

1992. SMA Negeri 2 Karanganyar ini terakreditasi A dengan berstatus sebagai 

sekolah negeri.  

 
Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 7. Bagian Depan SMA Negeri 2 Karanganyar 

Keliling tanah seluruhnya di SMA Negeri 2 Karanganyar adalah 8.950 m², 

dan luas tanah yang sudah dipagar permanen (termasuk pagar hidup) adalah 7.258 

m². Luas bangunan sekolah yaitu 7.258 m². Luas halaman atau taman adalah 

1.692 m². Penggunaan lahan di SMA Negeri 2 Karanganyar secara rinci 

dipaparkan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 2. Penggunaan Lahan SMA Negeri 2 Karanganyar 

Status 

Kepemilikan 

Luas 

Tanah 

Seluruh

nya 

Penggunaan 

Bang

unan 
Halaman

/Taman 

Lap. 

Olhra

ga Kebun 

Lain-

lain 

Milik 
Sertifikat 

8950 

m² 

7258

m² 1692m²       

Belum 

Sertifikat             

Bukan Milik             

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Di SMA Negeri 2 Karanganyar terdapat bangunan-bangunan atau ruangan. 

Ruangan ini berfungsi sebagai penunjang terciptanya sistem pendidikan yang baik 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut rincian bangunan yang terdapat di 

SMA Negeri 2 Karanganyar tergambar pada denah gambar 8 di bawah ini. 
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Keterangan: 

1. Kls XII IPA 1 
2. Kls XII IPA 2 
3. Kls XII IPA 3 
4. Kls XII IPA 4 
5. Kls XII IPA 5 
6. Kls XII IPS 3 
7. Kls XII IPS 2 

8. Kls XII IPS 1 
9. Kls X-1/XI IPS 1 
10. Kls X-2/XI IPS 2 
11. Kls X-3/XI IPS 3 
12. Kls X-4/XI IPA 1 
13. Kls X-5/XI IPA 2 
14. Kls X-6/XI IPA 3 
15. Kls X-7/XI IPA 4 

16. Kls X-8/XI IPA 5 
17. Perpustakan/ Warnet 
18. Lab Komputer 
19. Lab Biologi 
20. Lab Bahasa 
21. Lab Kimia 
22. Lab Multimedia 

23. Lab IPS 
24. R. Kepsek 
25. R. Tata Usaha 
26. R. Lobi 
27. R. Guru 
28. R. OSIS 
29. R. PMR 
30. R. BK/BP 

31. R. Piket 
32. R.Pramuka/Paskibra 
33. R.Kapela/Bianglala 
34. Gudang 
35. Masjid 
36. R. DKM 
37. R. Satpam 

38. R. UKS 
39. Padepokan Seni 
40. GreenHouse 
41. Parkir 
42. Mushala Guru 
43. WC Guru 
44. R. Cetak 
45. R. Wakasek 

46. Dapur 

47. WC Guru 
48. WC Laki-laki 
49. WC Perempuan 
50. Koperasi 
51. Kantin 
52. WC Perempuan 
53. WC Laki-laki 

54. G. Olahraga 
55. Gudang Biologi 
56. Gudang Fiska 
57. Gudang Kimia 
58. R. EC 
59. Panggung Terbuka 
60. Lap. Olahraga 
61. R. Server  

62. R. KPMP TIK 

Sumber: www.sman2_kra.sch.co.id 

Gambar 8. Denah SMA Negeri 2 Karanganyar 

Berdasarkan gambar denah tersebut dapat diketahui bahwa di SMA Negeri 

2 Karanganyar memiliki banyak ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor 

guru dan kepala sekolah, serta bangunan-bangunan lainnya yang menunjang 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan SMA Negeri 2 Karanganyar 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pencatatan arsip tanggal 30 Mei 2014 

(catatan lapangan nomor 9), didapatkan data mengenai visi dan misi SMA Negeri 

2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian. Setiap instansi pendidikan pasti 

mempunyai visi dan misi yang jelas seperti halnya di SMA Negeri 2 Karanganyar. 

Berikut pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil kepala sekolah Bapak Sutopo 

(catatan lapangan nomor 3) tanggal 19 Mei 2014: 

Visi SMA Negeri 2 Karanganyar yang biasa dikenal dengan Smandakra 

adalah “Unggul dalam Prestasi Berwawasan Imtaq dan Penguasaan 

IPTEK”. Misi Smadakra yaitu sebagai berikut: 

a. Menumbuhkan semangat dan disiplin yang tinggi bagi seluruh warga 

sekolah. 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa 

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

http://www.sman2_kra.sch.co.id/
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c. Siap menghantarkan siswa kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Menanamkan Imtaq yang tinggi sehinga para siswanya menjadi orang 

yang memiliki pengetahuan yang  tinggi dan bermoral. 

e. Membekali siswa dengan pengetahuan untuk pengembangan IPTEK dan 

Life Skill untuk menunjang kehidupannya kelak dikemudian hari. 

 

Pernyataan lain dikemukakan oleh Ibu Nanik guru mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X mengenai visi dan misi SMA 

Negeri 2 Karanganyar (catatan lapangan nomor 1) tanggal 20 Mei 2014 sebagai 

berikut: 

Visi SMA Negeri 2 Karanganyar yaitu “Unggul dalam Prestasi Berwawasan 

Imtaq dan Penguasaan IPTEK”. Misi Smadakra diantaranya: 

a. Menumbuhkan disiplin tinggi bagi semua warga sekolah. 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa 

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

c. Menghantarkan siswa kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

d. Menanamkan Imtaq yang tinggi sehinga siswa menjadi orang yang 

memiliki pengetahuan tinggi dan bermoral. 

e. Membekali siswa dengan pengetahuan untuk pengembangan IPTEK 

untuk menunjang kehidupannya kelak dikemudian hari. 

 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diambil kesimpulan bahwa visi 

dan misi  SMA Negeri 2 Karanganyar yaitu sebagai berikut: 

a. Visi SMA Negeri 2 Karanganyar “Unggul dalam prestasi berwawasan imtaq 

dan penguasaan IPTEK”. 

b. Misi SMA Negeri 2 Karanganyar 

1) Menumbuhkan disiplin tinggi bagi semua warga sekolah. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa 

dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki 

3) Menghantarkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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4) Menanamkan imtaq yang tinggi sehingga siswa menjadi orang yang 

memiliki pengetahuan tinggi dan bermoral. 

5) Membekali siswa dengan pengetahuan untuk pengembangan IPTEK untuk 

menunjang kehidupannya kelak dikemudian hari. 

Mengacu pada rumusan visi  dan misi SMA Negeri 2 Karanganyar juga 

mempunyai tujuan sekolah. Tujuan SMA Negeri 2 Karanganyar dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Berupaya meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengikuti 

perkembangan IPTEK. 

b. Menyadarkan kepada para siswa bahwa budaya tertib, disiplin dan berakhlak 

mulia merupakan modal untuk mencapai keberhasilan. 

c. Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

penyeimbang kemajuan IPTEK. 

d. Menyiapkan para siswanya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi 

sesuai dengan cita-citanya. 

e. Memberikan keterampilan (life skill) yang memadai bagi para siswa guna 

menunjang kehidupannya dikelak kemudian hari. 

f. Meningkatkan daya serap bagi para siswa dalam penguasaan IPTEK. 

g. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait agar 

pelaksanaan pendidikan sesuai atau hampir sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan. 
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Sumber: www.sman2_kra.sch.co.id 

Gambar 9. Visi dan Misi SMA Negeri 2 Karanganyar 

3. Staf pengajar SMA Negeri 2 Karanganyar 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pencatatan arsip tanggal 30 Mei 2014 

(catatan lapangan nomor 9), didapatkan data mengenai staf pengajar di SMA 

Negeri 2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian. Proses pendidikan di dalamnya 

tentu membutuhkan tenaga kependidikan khususnya guru. Data guru di SMA 

Negeri 2 Karanganyar dipaparkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Data Guru SMA Negeri 2 Karanganyar 

No NIP Nama Pelajaran Jabatan 

1.  196106101989031008 
Drs. Bambang S. 

Maladi, M.M 
Sejarah 

Kepala 

Sekolah 

2.  195608021985032002 Drs. Sri Hartini Ekonomi - 

3.  196412011990031007 
Drs. Suseno Sugondo, 

M.M 
BK - 

4.  195506191984031002 Drs. Sukirno, M.Pdl 
Agama 

Islam 
- 

5.  196010271987031009 Drs. Agus Haryatmo Bhs Inggris - 

Bersambung 

http://www.sman2_kra.sch.co.id/
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6.  196203231987032008 Drs. Siti Khumaidah BK BP 

7.  195404121981111001 
Drs. A. Wahab 

Arsyad 
BK BP 

8.  196502231991032004 Dra. Siti Handayani Sejarah 
Wali 

Kelas 

9.  196603191990031010 Drs. Joko Suparman 
Penjas 

Orkes 

Pemb. 

Wakasek 

Kesiswaa

n 

10.  196401251988031007 Drs. Sunardi, M.H Biologi - 

11.  196307021990031012 Drs. Lanang Kuntadi Biologi 
Wakasek 

Sapras 

12.  195408071985032003 
N. A. Purwaningsih, 

S.Pd 
Ekonomi - 

13.  196310171988031007 Giyatna, S.Pd Geografi 

Pemb. 

Wakasek 

Humas 

14.  196512131998032008 Henry Sugiyarti, S.Pd Fisika 

Pemb. 

Wakasek 

Humas 

15.  196410101987032019 Anik Suharyani, S.Pd Sejarah 
Wali 

Kelas 

16.  195712211985111001 Rohmani, S.Pd 
Bhs 

Indonesia 

Wali 

Kelas 

17.  195504121986022003 Murdyasminah, S.Pd 
Bhs 

Indonesia 
- 

18.  196704121991011001 Caswidi, S.Pd Fisika 
Wali 

Kelas 

19.  196504031990031011 Bardi, S.Pd Kimia 

Pemb. 

Wakasek 

Sapras 

20.  196601021989031015 Sutopo, S.Pd Fisika 

Wakasek 

Kurikulu

m 

21.  196502041989032009 Sutarti, S.Pd Fisika 
Wali 

Kelas 

22.  195504161985031012 Drs. Marwanto BK BP 

23.  131476661 Dra. Titik Sudiarti BK BP 

24.  195711201995122001 Hartati, S.Pd 
Bhs 

Indonesia 

Wali 

Kelas 

Lanjutan Tabel 3. 

Bersambung 
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25.  
196407131995122003 

Sustriyaningsih, S.Pd. 

M.Pd 
Matematika 

Wali 

Kelas 

26.  196405101995122001 Dra. Sugiyatmi Akutansi 
Wali 

Kelas 

27.  196404071992031007 Drs. Gatot Sugiyarto 
Penjas 

Orkes 
- 

28.  196606161990032008 Siti Dwi Lestari, S.Pd Geografi 
Wali 

Kelas 

29.  196906081993012001 Tien Umiyati, S.Pd Matematika 
Wali 

Kelas 

30.  197010121993022001 
Sri Winarni, S.Pd. 

M.Pd 
Matematika 

Wali 

Kelas 

31.  196612081995122002 
Wiwik Nawangsih, 

S.Pd. M.Pd 
Bhs Inggris 

Wali 

Kelas 

32.  196402091997021002 Drs. Suyatmo Kimia 

Wakasek 

Kesiswaa

n 

33.  196805151995122003 

Sri Dwi 

Retnoningsih, S.Pd. 

M.Pd 

Ekonomi 
Wali 

Kelas 

34.  197008311998022005 
Heni Ratna Tri 

Hastuti, S.Pd 
Bhs Inggris 

Wali 

Kelas 

35.  196102021984031009 Karjo, S.Pd 
Penjas 

Orkes 
- 

36.  196702121997031007 Drs. Ali Arkham Biologi 
Wali 

Kelas 

37.  196711202000031004 Sanusi, S.Pd 
Bhs 

Indonesia 

Wali 

Kelas 

38.  196307131993031003 
M. Heru Prasojo, 

S.Ag 

Agama 

Islam 
- 

39.  196807102000121003 
Taupik Mulyadi, 

S.Pd. M.T 
TIK 

Pembant

u 

Wakasek 

Sapras 

40.  196912292003122004 
Sri Padmini, S.Pd. 

M.Pd 
Kimia 

Wali 

Kelas 

41.  197705192003121004 
Kriswanto Dwi 

Utomo, S.Pd 
Seni Rupa - 

42.  196609072005012006 Yulil Choiri, S.Pd 
Bhs 

Indonesia 

Wali 

Kelas 

Lanjutan Tabel 3. 

Bersambung 



72 

 

43.  
197609262006041004 

Fitri Mardi Wibowo, 

S.Pd 
Bhs Inggris 

Wali 

Kelas 

44.  198310252006041003 Dwi Ristanto, S.Pd Fisika 
Wali 

Kelas 

45.  197411082006041003 
Eko Susanto, S.T. 

M.Pd 
TIK 

Pembant

u 

Wakasek 

Kurikulu

m 

46.  196812122007012028 Dra. Tatik Suharyanti PPKn 
Wali 

Kelas 

47.  197208052007011015 Nasrul Firdaus, S.Pd Bhs Inggris 

Ketua 

Program 

Imersi 

48.  197302022007011013 Joko Saryanto, S.Si Matematika 
Wali 

Kelas 

49.  196803172007011015 Marhaban, S.Pd Bhs Inggris 
Wali 

Kelas 

50.  197702112007012008 Sularti, S.Si Matematika 
Wali 

Kelas 

51.  197107022007012012 
Nanik Widyastuti, 

S.Pd 
PPKn 

Wali 

Kelas 

52.  197309012007012004 
Yuyun Setyo Rahayu, 

S.Pd 
Matematika 

Wali 

Kelas 

53.  197609292007012009 
Lilis Kusumawati, 

S.Pd. M.Pd 
Biologi 

Wali 

Kelas 

54.  197006222007012002 
Anna Yuniati, S.H. 

M.Pd 
PPKn - 

55.  197601112007012009 
Endang Soepriani, 

S.Pd 
Sejarah 

Wali 

Kelas 

56.  197309242007012006 Rahayu Ikawati, S.Pd Akuntansi 
Wali 

Kelas 

57.  198604032010012039 
Ariezta Rosalina F, 

S.T 
TIK 

Pemb. 

Kompute

r 

58.  150401194 Anitasari, S.Ag. M.Pd 
Agama 

Islam 
- 

59.  101 Suryani, S.Pd 
Antropolog

i 
- 

60.  102 Hetty Herawati, S.S. Bhs - 

Lanjutan Tabel 3. 

Bersambung 
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M.Pd Perancis 

61.  103 Jekjon Sumarjo, S.Pd Bhs Korea - 

62.  104 Y. Suwarjo, S.Ak 

Pend. 

Agama 

Kristen 

- 

63.  105 Drs. Adi Prasetyo Seni Rupa - 

64.  106 Navi Maimunah, S.Sn Seni Rupa - 

65.  107 
Drs. CB. Sri 

Harmanto 

Pend. 

Agama 

Katholik 

- 

66.  108 
Gandung 

Widaryatmo, S.S 
Bhs Jawa - 

67.  109 Ali Muchsan, S.S Bhs Jawa - 

68.  110 
Hendry Setio Rini, 

S.Pd 
Bhs Jawa - 

69.  111 Sumarno, S.Ag 

Pend. 

Agama 

Hindu 

- 

70.  112 
Andhika 

Parameswara, S.S 
Sejarah - 

71.  113 Dra. Sumarmi, M.Pd Bhs Jawa - 

72.  114 Sri Sulistyowati, S.Pd Tata Boga - 

Sumber: www.sman2_kra.sch.co.id 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di SMA Negeri 2 

Karanganyar mempunyai tenaga pengajar yang profesional terbukti dengan 

banyaknya guru-guru dengan berbagai macam lulusan dan semuanya rata-rata 

bergelar Sarjana S-1 sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku sekarang. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya 

pegawai golongan I, II, III, dan IV. Guru-guru di SMA Negeri 2 Karanganyar 

rata-rata juga sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut 

dipaparkan dalam tabel 4 berikut ini. 

 

Lanjutan Tabel 3. 

http://www.sman2_kra.sch.co.id/
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Tabel 4. Ketenagaan Menurut Status Kepegawaian, Golongan, dan Jenis Kelamin 

Jabatan 

Status Kepegawaian 

Jumlah 
Tetap 

Tidak 

Tetap Gol. I 
Gol. 

II 
Gol. III Gol. IV 

L P L P L P L P L P L P 

Ka. Sek 
      

1 
   

1 
 

Guru 
    

8 13 20 17 2 4 30 34 

Tenaga Admin. 3 
 

1 
 

3 
   

9 8 16 8 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMA 

Negeri 2 Karanganyar berstatus sebagai pegawai tetap pada golongan IV. Guru di 

SMA Negeri 2 Karanganyar ada yang berstatus sebagai pegawai tetap dengan 

golongan III berjumlah 21 orang, pegawai tetap golongan IV sebanyak 37 orang, 

dan berstatus pegawai tidak tetap ada 6 orang. Tenaga administrasi di SMA 

Negeri 2 Karanganyar berstatus sebagai pegawai tetap golongan I ada 3 orang, 

pegawai tetap golongan II 1 orang, pegawai tetap golongan III 3 orang, dan yang 

berstatus pegawai tidak tetap sebanyak 17 orang. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seluruh staf pengajar dan karyawan SMA Negeri 2 

Karanganyar mayoritas berstatus sebagai pegawai tetap golongan IV. 

Tabel 5. Ketenagaan Menurut Kelompok Umur dan Masa Kerja Seluruhnya 

Jabatan 

Kelompok Umur (tahun) 
Masa Kerja 

Seluruhnya (tahun) 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

Jml

. 
< 5 

5-

9 

10-

14 

15-

19 

20-

24 

Jml

. 

Kepala Sekolah 
   

1 1 1 
    

1 

Guru 

Tetap 1 9 30 18 58 58 
    

58 

Tidak 

Tetap 
1 4 1 

 
6 1 5 

   
6 

Jumlah Guru 2 13 31 18 64 59 5 
   

64 

Tenaga Admin. 7 10 5 2 24 14 7 3 
  

24 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 
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Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa guru SMA Negeri 2 

Karanganyar mayoritas berumur 40-49 tahun berjumlah 30 orang. Guru di SMA 

Negeri 2 Karanganyar mayoritas berstatus sebagai pegawai tetap dengan masa 

kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 58 orang. Guru tidak tetap SMA Negeri 2 

Karanganyar dengan masa kerja 5-9 tahun sebanyak 6 orang dan berumur antara 

20-49 tahun. Untuk tenaga administrasi di SMA Negeri 2 Karanganyar berumur 

antara 20-59 tahun yang mayoritas berusia 30-39 tahun. Tenaga administrasi di 

SMA Negeri 2 Karanganyar dengan masa kerja terlama antara 10-14 tahun ada 3 

orang. 

Tabel 6. Ketenagaan Menurut Ijazah Tertinggi 

Jabatan 

Ijazah Tertinggi 

≤ 

SLTA 

D3 S1 Magister/S2 

Jumlah Non-

Keg 
Keg/A4 

Non-

Keg 
Keg 

Non

-Keg 

L P L P L P L P L P L P L P 

Kepala 

Sekolah         
1 

   
1 

 

Guru 

Tetap 
    

22 22 
  

6 8 
  

28 30 

Tidak 

Tetap     
2 3 

   
1 

  
2 4 

Jumlah Guru 
    

24 25 
  

6 9 
  

30 34 

Tenaga 

Administrasi 
14 3 1 2 1 

  
3 

    
16 8 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa guru yang berstatus 

sebagai pegawai tetap SMA Negeri 2 Karanganyar mayoritas berpendidikan 

sarjana S-1 yaitu berjumlah 44 orang. Guru yang berstatus sebagai pegawai tetap 

SMA Negeri 2 Karanganyar dengan pendidikan terakhir magister/S2 berjumlah 

14 orang. Guru tidak tetap SMA Negeri 2 Karanganyar dengan pendidikan 

terakhir sarjana S-1 sebanyak 5 orang, sedangkan lulusan magister/S2 ada 1 
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orang. Tenaga administrasi SMA Negeri 2 Karanganyar mayoritas berpendidikan 

SLTA berjumlah 17 orang, lulusan D3 berjumlah 3 orang, dan lulusan S1 

berjumlah 1 orang. 

Tabel 7. Guru dan Kebutuhan Guru Menurut Status Kepegawaian Tiap Mata 

Pelajaran yang Diajarkan 

No. Mata Pelajaran Kebutuhan 

Yang ada 

GT GTT 

L P L P 

1. PPKn 3 
 

3 
  

2. Pendidikan Agama 
     

a. Islam 3 2 1 
  

b. Protestan 
     

c. Katolik 
     

d. Hindhu 
     

e. Budha 
     

f. Konghuchu 
     

3. Bahasa dan Sastra Indonesia 5 2 3 
  

4. Bahasa Inggris 6 4 2 
  

5. Sejarah Nasional dan Umum 4 
 

3 
  

6. Pendidikan Jasmani 3 3 
   

7. Matematika 5 1 4 
  

8. IPA 
     

a. Fisika 5 3 2 
  

b. Biologi 4 3 1 
  

c. Kimia 3 2 1 
  

9. IPS 
     

a. Ekonomi 5 
 

5 
  

b. Sosiologi 1 
   

1 

c. Geografi 3 1 1 1 
 

d. Sejarah Budaya 
     

e. Tata Negara 
     

f. Antropologi 
     

10. TIK 3 2 1 
  

11. Pendidikan Seni 3 2 
  

1 

12. Bahasa Asing 2 
  

1 1 

13. BP/BK 5 3 2 
  

14. Muatan Lokal 2 
 

1 
 

1 

Bersambung 
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15. Kerajinan tangan dan Kesenian 
     

16. Kewirausahaan 
     

Jumlah 65 28 30 2 4 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa mayoritas guru semua 

mata pelajaran berstatus sebagai pegawai tetap. Untuk guru yang berstatus sebagai 

pegawai tidak tetap yaitu pengampu mata pelajaran sosiologi, geografi, 

pendidikan seni, bahasa asing lain, dan muatan lokal. 

Tabel 8. Kepala Sekolah dan Guru Menurut Sertifikasi 

Jabatan 

Menurut Sertifikasi 

Sudah Belum 

L P L + P L P L + P 

Kepala Sekolah 1 
 

1 
   

Guru 24 23 47 6 11 17 

Jumlah guru + KS 25 23 48 6 11 17 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa kepala SMA Negeri 2 

Karanganyar sudah menempuh sertifikasi. Guru SMA Negeri 2 Karanganyar 

mayoritas sudah menempuh sertifikasi berjumlah 24 guru laki-laki dan 23 guru 

perempuan. Guru SMA Negeri 2 Karanganyar yang belum menempuh sertifikasi 

berjumlah 6 guru laki-laki dan 11 guru perempuan. 

Tabel 9. Guru Menurut Latar Belakang Program Studi 

Latar Belakang Program Studi L P L + P 

Pendidikan Agama 2 1 3 

PKN   4 4 

Bahasa Indonesia 2 3 5 

Bahasa Inggris 4 2 6 

Matematika 1 4 5 

Fisika 3 2 5 

Kimia 2 1 3 

Biologi 3 1 4 

Sejarah   2 2 

Geografi  2 1 3 

Lanjutan Tabel 7. 

Bersambung 
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Ekonomi   4 4 

Sosiologi   1 1 

Penjas Orkes 3   3 

TIK 2 1 3 

Bahasa Asing lainnya 1 1 2 

BP 3 2 5 

Lainnya   2 2 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa guru SMA Negeri 2 

Karanganyar paling banyak berlatar belakang pendidikan bahasa inggris 

berjumlah 6 orang. Guru SMA Negeri 2 Karanganyar paling sedikit berlatar 

belakang pendidikan sosiologi yaitu 1 orang. 

Tabel 10. Tenaga Administrasi Menurut Jenis Pekerjaan 

Kepala TU Bendahara 
Petugas 

Perpus 
Staff TU Penjaga Jumlah 

L P L P L P L P L P L P 

1 
 

1 
 

1 2 5 6 8 
 

16 8 

 

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa kepala Tata Usaha SMA 

Negeri 2 Karanganyar berjumlah 1 orang, bendahara TU 1 orang, serta staf TU 5 

orang laki-laki dan 6 perempuan. Petugas perpustakaan berjumlah 1 orang laki-

laki dan 2 perempuan. Penjaga SMA Negeri 2 Karanganyar berjumlah 8 orang. 

4. Siswa SMA Negeri 2 Karanganyar 

Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tertulis bahwa untuk mencapai kualitas yang 

telah dirancang dalam dokumen kurikulum kegiatan pembelajaran perlu 

menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan 

kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, 

(4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Lanjutan Tabel 9. 
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pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode 

pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. 

Berdasarkan rumusan di atas maka di dalam kegiatan pembelajaran tentunya 

harus ada peserta didiknya atau siswa, begitu juga di SMA Negeri 2 Karanganyar 

yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan. Berdasarkan hasil 

dokumentasi dan pencatatan arsip tanggal 30 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 

9), didapatkan data mengenai siswa di SMA Negeri 2 Karanganyar sebagai lokasi 

penelitian. Mayoritas siswa SMA Negeri 2 Karanganyar muslim atau beragama 

Islam. Siswa cukup rajin beribadah, hal ini  terlihat pada saat shalat dhuha dan 

dzuhur, semua siswa melakukan sholat berjamaah di masjid sekolah. Komposisi 

pemeluk agama/kepercayaan siswa SMA Negeri 2 Karanganyar dapat dilihat pada 

tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Siswa menurut Tingkat dan Agama 

Tingkat Islam Protestan Katolik Hindu Budha Konghucu Jumlah 

I 318 10 3 3     334 

II 326 2 3 0     331 

III 315 4 3 1     323 

Jumlah 959 16 9 4     988 

        Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dikemukakan bahwa mayoritas siswa 

SMA Negeri 2 Karanganyar memeluk agama islam, yaitu sebanyak 959 anak, 

pemeluk agama Kristen sebanyak 16 anak, pemeluk agama Khatolik sebanyak 9 

anak, pemeluk agama Hindu sebanyak 4 anak, dan tidak ada siswa yang memeluk 

agama Budha maupun Konghucu. 
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Tabel 12. Siswa Menurut Tingkat dan Jenis Kelamin Tiap Program Pengajaran 

No 
Program 

Pengajaran 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Jumlah 

Siswa Siswa Siswa Siswa 

L P L P L P L P 

1. Umum 122 212         122 212 

2. Bhs                 

3. IPA     36 146 49 145 85 291 

4. IPS     80 69 76 53 156 122 

Jumlah 122 212 116 215 125 198 363 625 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa jumlah siswa 

perempuan pada tingkat I lebih banyak yaitu 212 anak dibandingkan siswa laki-

laki yang hanya 122 anak. Tingkat II siswa peremuan juga mendominasi yaitu 

sebanyak 215 anak dibandingkan siswa laki-laki yang berjumlah 116 anak untuk 

program pengajaran IPA dan IPS. Untuk tingkat III siswa perempuan juga lebih 

banyak yaitu 198 anak dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 125 anak 

untuk jurusan IPA dan IPS. Secara keseluruhan siswa yang mendominasi SMA 

Negeri 2 Karanganyar adalah perempuan yaitu sebanyak 625 anak dibandingkan 

laki-laki yang hanya 363 anak. Berikut data siswa menurut tingkat, jenis kelamin 

dan kelompok umur diuraikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 13. Siswa Menurut Tingkat, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur 

Umur 
Tingakt I Tingakt II Tingakt III Jumlah 

L P L P L P L P L+P²⁾ 
≤ 12 tahun                   

13 tahun                   

14 tahun   3           3 3 

15 tahun 52 99 3 3     55 102 157 

16 tahun 67 108 41 104   2 108 214 322 

17 tahun 2 2 67 102 43 94 112 198 310 

18 tahun 1   3 6 66 93 70 99 169 

19 tahun     2   16 8 18 8 26 

20 tahun           1     1 

21 tahun                   

Bersambung 
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≥ 22 tahun                   

Jumlah²⁾ 122 212 116 215 125 198 363 625 988 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas siswa SMA 

Negeri 2 Karanganyar berumur 16 tahun berjumlah 322 anak. Siswa yang paling 

muda berumur 14 tahun berjumlah 3 anak pada tingkat I dan siswa tertua berumur 

20 tahun bejumlah 1 anak pada tingkat III. Siswa tingkat I mayoritas berumur 16 

tahun berjumlah 175 anak. Siswa tingkat II mayoritas berumur 17 tahun 

berjumlah 169 anak. Siswa tingkat III mayoritas berumur 18 tahun berjumlah 159 

anak. 

Tabel 14. Data Siswa yang Mengulang, Putus Sekolah, dan Mutasi 

Komponen No. 
Program 

Pengajaran 

Tingkat 

I 

Tingkat 

II 

Tingkat 

III 
Jumlah 

L P L P L P L P 

Mengulang 

1. Umum 1           1   

2. Bahasa                 

3. IPA                 

4. IPS                 

jumlah 1           1   

Putus 

Sekolah 

Tahun 

Ajaran 

Sebelumnya 

1. Umum                 

2. Bahasa                 

3. IPA         1   1   

4. IPS                 

jumlah         1   1   

Mutasi 

Tahun 

Ajaran 

Sebelumnya 

1.a. Kab./Kota ini 3 2 10 3 12 2 25 7 

1.b. 
Kab./Kota 

Lain 
1   1 1     2 1 

2. Keluar                 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa SMA Negeri 2 

Karanganyar yang mengulang berjumlah 1 anak pada tingkat I. Siswa SMA 

Negeri 2 Karanganyar yang putus sekolah berjumlah 1 anak yaitu pada tingkat III 

Lanjutan Tabel 13. 
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dari program pengajaran IPA. Siswa SMA Negeri 2 Karanganyar yang mutasi ke 

sekolah lain dan masih berada di wilayah kabupaten Karanganyar ini terdiri dari 

tingkat I sebanyak 5 anak, tingkat II sebanyak 13 anak, tingkat III sebanyak 15 

anak, dan tidak ada siswa yang keluar dari SMA Negeri 2 Karanganyar. 

Tabel 15. Data Ekonomi Orangtua Siswa 

No. 

Ekonomi Orangtua 

Siswa/ Keluarga 

Sejahtera 

Jumlah Siswa 

Tingkat 

I 

Tingkat 

II 

Tingkat 

III 

Tingkat 

IV 

1. Pra-Sejahtera 1 (Miskin) 132 160 153 0 

2. Menengah dan Sejahtera 202 171 170 0 

Jumlah 334 331 323 0 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas siswa SMA 

Negeri 2 Karanganyar termasuk pada golongan keluarga dengan ekonomi 

menengah dan sejahtera yaitu sebanyak 543 anak, sedangkan siswa yang 

tergolong keluarga pra sejahtera sebanyak 445 anak. 

5. Sarana dan Prasarana SMA Negeri 2 Karanganyar 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pencatatan arsip tanggal 30 Mei 2014 

(catatan lapangan nomor 9), didapatkan data mengenai sarana dan prasarana di 

SMA Negeri 2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian. SMA Negeri 2 

Karanganyar sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tentunya memiliki 

sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan. Salah satu diantaranya 

adalah ruang perpustakaan yang di dalamnya terdapat berbagai macam sumber 

ilmu yang bermanfaat bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Berbagai 

macam buku terdapat di perpustakaan baik untuk pegangan guru, siswa, dan buku 
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penunjang lainnya sebagai materi pembelajaran. Hal tersebut secara rinci 

dipaparkan pada tabel berikut ini. 

Tabel 16. Data Buku Tiap Mata Pelajaran SMA Negeri 2 Karanganyar 

No. Mata Pelajaran 

Buku 

Pegangan Guru Teks Siswa Penunjang 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

Eks. 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

Eks. 

Jumlah 

Judul 

Jumlah 

Eks. 

1. PPKN 8 16 32 40 312 1221 

2. 

Pendidikan 

Agama 
11 26 14 30 115 460 

3. 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 
22 135 34 677 889 1989 

4. Bahasa Inggris 18 234 20 644 
  

5. 

Sejarah Nasional 

dan Umum 
19 88 12 117 152 1263 

6. 

Pendidikan 

Jasmani 
4 16 23 105 65 268 

7. Matematika 
    

20 600 

8. IPA 
      

  a. Fisika 3 6 5 370 
  

  b. Biologi 3 6 7 377 20 750 

  c. Kimia 
  

10 328 20 750 

9. IPS 
      

  a. Ekonomi 
  

5 30 20 750 

  b. Sosiologi 3 6 3 23 
  

  c. Geografi 3 6 5 190 9 90 

  

d. Sejarah 

Budaya 
3 6 5 190 6 75 

  e. Tata Negara 
    

6 60 

  f. Antropologi 
  

3 3 15 475 

10. TIK 
  

3 15 
  

11. Pendidikan Seni 
    

6 75 

12. Bahasa Asing 
      

13. BP/BK 
      

14. Muatan Lokal 
      

15. 

Kerajinan tangan 

dan Kesenian   
10 234 

  

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 
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SMA Negeri 2 Karanganyar selain buku sekolah juga mempunyai alat-alat 

perlengkapan kantor seperti komputer, printer, mesin foto copy, meja dan kursi 

sebagai penunjang kegiatan administrasi sekolah. Hal tersebut secara rinci 

dipaparkan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 17. Data Perlengkapan Administrasi Sekolah 

Ko

mp

uter 

TU 

Print

er 

TU 

Sca

nne

r 

Digit

al 

Cam

era 

Serv

er 

Mesin 

Bra

ngk

as 

L

e

m

a

ri 

Mej

a 

TU 

Kur

si 

TU 

Mej

a 

Gur

u 

Kur

si 

Gur

u 

Ket

ik 

Stens

il 

Fot

o 

Co

py 

6 4 1 1 
 

7 6 
 

1 
1

9 
12 12 73 73 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel 17 di atas dapat disimpulkan bahwa alat perlengkapan 

untuk menunjang administrasi di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah tergolong 

lengkap. Hal itu terbukti dari adanya komputer TU, printer, scanner, digital 

camera, mesin ketik, brangkas, lemari, meja dan kursi. Selanjutnya selain 

perlengkapan untuk kantor administrasi SMA Negeri 2 Karanganyar juga 

mempunyai sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Sarana 

dan prasarana kegiatan pembelajaran secara rinci terdapat dalam tabel berikut. 

Tabel 18. Data Perlengkapan Kegiatan Pembelajaran 

Komputer/ 

Laptop  Printer 
LCD Lemari TV/Audio 

Meja 

Siswa 

Kursi 

Siswa 

60 2 16 1   489 988 

Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perlengkapan untuk 

kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah tergolong lengkap. 

Hal itu terbukti dari adanya komputer/laptop, printer, LCD, lemari, meja, dan 

kursi. 
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6. Program kerja SMA Negeri 2 Karanganyar 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pencatatan arsip tanggal 30 Mei 2014 

(catatan lapangan nomor 9), didapatkan data mengenai program kerja SMA 

Negeri 2 Karanganyar sebagai lokasi penelitian. Program kerja tersebut terdiri atas 

program unggulan dan pengembangan sarana prioritas. Berikut rincian dari 

program kerja tersebut yaitu: 

a. Program Unggulan 

1) Menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). 

2) Mengembangkan sikap dan kompetensi keagamaan. 

3) Mengembangkan potensi siswa berbasis multiple intelligance. 

4) Mengembangkan budaya daerah. 

5) Mengembangkan kemampuan bahasa dan teknologi informasi. 

6) Meningkatkan daya serap ke perguruan tinggi favorit. 

b. Program Pengembangan Sarana Prioritas 

1) Membangun 5 ruang kelas belajar dengan konstruksi bangunan 2 tingkat. 

2) Membangun ruang guru. 

3) Perbaikan dan pengecetan lapangan olahraga. 

4) Pengembangan jaringan infrastruktur LAN (intranet dan internet). 

5) Pengembangan Paket Aplikasi Sekolah (PAS). 

6) Melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan dan lab. komputer. 

7) Renovasi tampilan depan skolah/gerbang sekolah. 
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B. Deskripsi Data Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Menurut Widyaningsih (2011), deskripsi data merupakan berisi serangkaian 

informasi yang berhasil dikumpulkan sebagai pendukung seperti latar belakang 

lembaga/instansi yang diteliti, struktur organisasi, serta data utama yang 

diperlukan untuk pengujian hipotesis. Pembahasan hasil penelitian merupakan 

pendapat peneliti setelah dibandingkan teori dengan penerapan dari teori tersebut 

dalam bentuk uraian (Riduwan, 2009:13). Jadi deskripsi data hasil penelitian dan 

pembahasan adalah satu kesatuan dari serangkaian data yang dikumpulkan 

peneliti seperti latar belakang lembaga, struktur organisasi, dan pembahasan 

mengenai pendapat peneliti tersebut. 

Peneliti dalam memperoleh data mengenai implementasi aspek penilaian 

sikap spiritual pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Karanganyar  dengan 

melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh keterangan dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X, dan siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. Tindakan observasi untuk 

konfirmasi mengenai data-data yang sudah diperoleh. Kaitannya dengan 

implementasi aspek penilaian sikap spiritual ditentukan dari beberapa indikator 

yang digunakan peneliti untuk melihat implementasi aspek penilaian sikap 

spiritual pada kurikulum 2013 dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 2 Karanganyar . Indikator-indikator 

tersebut meliputi berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu, ibadah tepat 
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waktu, memberi salam saat awal/akhir presentasi sesuai agama yang dianut, 

bersyukur atas nikmat Tuhan, mensyukuri kemampuan manusia mengendalikan 

diri, mengucap syukur ketika berhasil, berserah diri kepada Tuhan setelah 

berikhtiar, menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, 

sekolah/masyarakat, memelihara hubungan baik dengan sesama umat, bersyukur 

kepada Tuhan sebagai bangsa Indonesia, serta menghormati orang lain 

menjalankan ibadah sesuai agamanya. 

Indikator-indikator tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat deskripsi 

implementasi aspek penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 2013 di kelas X SMA 

Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. Adapun hasil pengamatan 

terhadap implementasi aspek penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 2013 di 

kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 secara lebih 

jelasnya dijabarkan sebagaimana uraian berikut ini. 

1. Implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) berdasarkan kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 

tahun pelajaran 2013/2014. 

a. Buku ajar. Buku teks pelajaran diartikan sebagai buku siswa layak 

digunakan dalam pembelajaran dan merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks 

Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai 

Kurikulum 2013 ini buku mata pelajaran termasuk untuk Pendidikan Pancasila 
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dan Kewarganegaraan (PPKn) baik yang digunakan untuk guru maupun siswa 

sudah dibuatkan dan disediakan oleh pemerintah (gratis) serta tidak diperjual 

belikan di toko-toko buku atau dimanapun. Buku pedoman tersebut disebut juga 

sebagai buku babon. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terhadap 

kualitas isi/bahan ajar dan penyajian buku serta bahan bagi pelatihan guru. Hal itu 

ditujukan agar guru mampu terampil melakukan pembelajaran dan penilaian pada 

proses serta hasil belajar siswa serta untuk meringankan beban orang tua karena 

tidak perlu membeli buku baru. 

Beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh guru mata pelajaran PPKn 

kelas X Sains SMA Negeri 2 Karanganyar Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1) 

tanggal 20 Mei 2014 mengungkapkan: 

PPKn merupakan mata pelajaran yang sangat penting, karena PPKn adalah 

mata pelajaran yang mempunyai visi dan misi untuk untuk membangun 

karakter bangsa, mendidik moral manusia supaya berbudi pekerti yang luhur 

sebagaimana tujuan bangsa ini yang tercantum dalam pembukaan UUD 

1945. 

 

Pernyataan Ibu Nanik dipertegas oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 

2) tanggal 21 Mei 2014 selaku guru mata pelajaran PPKn kelas X Sosial SMA 

Negeri 2 Karanganya yang menyatakan: “PPKn sangat penting karena merupakan 

mata pelajaran untuk membangun rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa”. 

Pernyataan serupa diungkapkan oleh Candra (catatan lapangan nomor 4) tanggal 

21 Mei 2014 siswa kelas X Sains 3 SMA Negeri 2 Karanganyar: “PPKn sangat 

penting, karena merupakan mata pelajaran untuk membangun kesadaran rasa cinta 

tanah air”. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu 
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mata pelajaran penting guna mendidik moral bangsa dan membangun rasa 

nasionalisme. 

Pembelajaran tentu membutuhkan buku ajar sebagai penunjang atau 

fasilitas. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di SMA Negeri 2 

Karanganyar dalam pembelajaran PPKn sudah menggunakan buku buatan 

pemerintah yang sesuai dengan kurikulum 2013. Hasil wawancara dengan Ibu 

Nanik selaku guru mata pelajaran PPKn kelas X Sains SMA Negeri 2 

Karanganyar pada tanggal 20 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 1) menjelaskan 

bahwa: “Di SMA Negeri 2 Karanganyar terutama kelas X sudah menggunakan 

buku Kurikulum 2013”. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibu Endang selaku 

guru mata pelajaran PPKn kelas X Sosial SMA Negeri 2 Karanganyar pada 

tanggal 21 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 2) juga menjelaskan: “Untuk kelas 

X SMA Negeri 2 Karanganyar yang saya ampu sudah menggunakan buku edisi 

kurikulum 2013”. 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa di SMA Negeri 2 Karanganyar 

untuk kelas X khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan baik guru maupun siswa sudah menggunakan buku pedoman 

buatan pemerintah yang sesuai dengan kurikulum 2013. Pernyataan tersebut 

sejalan dengan hasil observasi peneliti di kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 

Karanganyar tanggal 22 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 6) didapat data 

mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung baik guru dan siswa 

sudah menggunakan buku pedoman dari pemerintah sesuai kurikulum 2013. Hal 

itu diperkuat dengan data dokumentasi pada gambar 10 di bawah ini. 
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Sumber: Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar 

 (2014) 

Gambar 10. Buku Pegangan Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas X 

 

Berdasarkan gambar 10 di atas menunjukkan bahwa di SMA Negeri 2 

Karanganyar kelas X khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan sudah menggunakan buku pegangan yang sesuai dengan 

kurikulum 2013. Hal tersebut menandakan bahwa SMA Negeri 2 Karanganyar 

sudah menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajaran di kelas, namun buku 

pegangannya bukan yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu buku pegangan 

guru dan siswa. 
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b. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Sebelum guru 

melaksanakan pembelajaran tentunya harus membuat perangkat pembelajaran 

terlebih dahulu. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Menurut Yulaelawati (2004:123) 

silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis memuat komponen-

komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. 

Sebagaimana di SMA Negeri 2 Karanganyar dalam pembelajaran PPKn 

guru membuat silabus pembelajaran. Hasil wawancara dengan Ibu Nanik selaku 

guru mata pelajaran PPKn kelas X Sains SMA Negeri 2 Karanganyar pada 

tanggal 20 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 1) menjelaskan bahwa: “Setiap 

awal semester saya selalu membuat perangkat pembelajaran seperti: silabus, RPP, 

program tahunan dan program semester”. Hal ini dipertegas dengan pernyataan 

Ibu Endang selaku guru mata pelajaran PPKn kelas X Sains SMA Negeri 2 

Karanganyar pada tanggal 21 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 2) juga 

menjelaskan: “Untuk administrasi guru saya tentunya diharuskan untuk membuat 

perangkat pembelajaran misalnya silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran)”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 2 Karanganyar selalu membuat silabus 

sebagai salah satu dari perangkat pembelajaran. 
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Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti di kelas X 

SAINS 3 SMA Negeri 2 Karanganyar tanggal 22 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 6) didapat data mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

diantaranya persiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas salah 

satunya yaitu membuat silabus yang merupakan bagian dari perangkat 

pembelajaran. Hal itu diperkuat dengan data dokumentasi pada gambar di bawah 

ini dan terlampir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

Gambar 11. Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

kelas X 

 

Berdasarkan gambar 11 di atas menunjukkan bahwa di SMA Negeri 2 

Karanganyar kelas X khususnya untuk guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan selalu membuat silabus terlebih dahulu. Selain silabus 
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perangkat pembelajaran lainnya yang penting adalah rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam 

silabus.  Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu kompetensi 

dasar dan terdiri atas satu/beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. 

RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar. 

Persiapan berupa persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional 

yang ingin dibangun, lingkungan belajar produktif, termasuk meyakinkan peserta 

didik untuk mau terlibat secara penuh. Berbeda dengan silabus rencana 

pelaksanaan pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh guru untuk setiap pertemuan. Di dalam RPP harus terlihat tindakan 

apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta 

tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa di SMA Negeri 2 Karanganyar 

guru mata pelajaran PPKn selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

sebelum tindakan di kelas. Hasil wawancara dengan Ibu Nanik selaku guru mata 

pelajaran PPKn kelas X Sains SMA Negeri 2 Karanganyar pada tanggal 20 Mei 

2014 (catatan lapangan nomor 1) menjelaskan: 

Sebelum pembelajaran di kelas saya selalu mempersiapkan RPP untuk 

diterapkan di kelas besuk karena RPP merupakan skenario proses 

pembelajaran. Rencana pembelajaran berfungsi sebagai acuan bagi guru 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan 

secara efektif dan efisien. 
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Pernyataan Ibu Nanik di atas dipertegas oleh Ibu Endang selaku guru mata 

pelajaran PPKn kelas X Sains SMA Negeri 2 Karanganyar pada tanggal 21 Mei 

2014 (catatan lapangan nomor 2) yang mengungkapkan: 

Saya pasti mempersiapkan RPP dahulu sebelum melaksanakan 

pembelajaran di kelas. RPP itu untuk mempermudah, memperlancar dan 

meningkatkan hasil proses pembelajaran. Manfaat guru menyusun rencana 

pembelajaran secara profesional, sistematis dan berdaya guna, maka guru 

akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program 

pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Oleh karena 

itu, RPP hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan memberi kemungkinan 

bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses 

pembelajaran yang sesungguhnya. 

 
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa di SMA Negeri 2 Karanganyar 

untuk kelas X khususnya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan selalu mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan hasil observasi peneliti di kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 Karanganyar 

tanggal 22 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 6) didapat data mengenai proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung yaitu persiapan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas salah satunya membuat RPP. 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X di dalamnya berisi komponen-komponen 

diantaranya: kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, alat/media/bahan, kegiatan pembelajaran, penilaian dan 

sumber belajar. Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai 

masing-masing kompetensi dasar. Alokasi waktu dalam RPP dalam pembelajaran 
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ini adalah 1 x 2 jam pelajaran atau 45 menit per 1 jam pelajaran. Hal itu diperkuat 

dengan data dokumentasi pada gambar di bawah ini dan terlampir. 

 
Sumber:  Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar (2013) 

Gambar 12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mata Pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X 

 

Kompetensi Inti ibarat anak tangga yang harus ditapak peserta didik untuk 

sampai pada kompetensi lulusan jenjang SMA/MA. Kompetensi Inti meningkat 

seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan 

meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti berbagai kompetensi dasar pada 
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kelas yang berbeda dapat dijaga. Untuk kemudahan operasionalnya kompetensi 

lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual terkait 

dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang beriman dan 

bertakwa. Kedua, sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional 

membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan 

bertanggung jawab. Kompetensi Inti dalam RPP ini yaitu: 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan 

proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
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Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran 

yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk 

mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. 

Kompetensi dasar dalam RPP yang berlangsung yaitu: 

2.5 Menunjukkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan 

hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

2.6 Menunjukkan penghayatan terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam 

pasal-pasal UUD 1945 diberbagai aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam). 

2.7 Menghargai nilai dan moral yang terkandung dalam alinea ke-empat 

Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2.8 Menunjukkan perilaku toleransi dan harmoni keberagaman dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. 

2.5 Menghargai nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip 

musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks NKRI. 

3.8 Memahami pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari 

konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

4.8 Menyaji analisis tentang pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara 

dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

Indikator merupakan ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Indikator 

dalam silabus berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan 

perilaku pada diri siswa dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Indikator dalam RPP ini diantaranya yaitu: 

1) Menjelaskan pengalaman sejarah Indonesia. 
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2) Menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. 

3) Menunjukkan letak geopolitik Indonesia. 

4) Menjelaskan tahap pembinaan persatuan. 

5) Menjelaskan geopolitik. 

6) Menjelaskan wawasan nusantara. 

7) Menjelaskan ketahanan nasional. 

8) Menyusun data tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara 

dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

9) Mengolah data tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara 

dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

10)  Menyajikan tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam 

konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan 

dari RPP pada pembelajaran itu adalah: 

1) Menjelaskan pengalaman sejarah Indonesia. 

2) Menunjukkan letak geopolitik Indonesia. 

3) Menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara 

(nasionalisme, patriotisme). 

4) Menjelaskan tahap pembinaan persatuan. 

5) Menjelaskan geopolitik. 

6) Menjelaskan wawasan nusantara. 

7) Menjelaskan ketahanan nasional. 
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8) Menyusun data tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara 

dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

9) Mengolah data tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara 

dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

10)  Menyajikan tentang bentuk-bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara dalam 

konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

c. Pendekatan saintifik. Kemdikbud (2013) menegaskan bahwa pendekatan 

ilmiah (scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud  meliputi 

mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata 

pelajaran. Hasil akhirnya dari scientific appoach adalah peningkatan dan 

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik  (soft skills) 

dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak 

(hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Beberapa pernyataan berdasarkan (catatan lapangan nomor 1) tanggal 20 

Mei 2014 mengenai pembelajaran sebagaimana diungkapkan Ibu Nanik: 

“Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang diarahkan untuk mendorong 

peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan 

bukan hanya diberi tahu”. Pernyataan tersebut dipertegas oleh hasil wawancara 

tanggal 21 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 2) dengan Ibu Endang yang 

mengungkapkan: “Pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang bersifat 

ilmiah yang melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah dan hipotesis, 

mengumpulkan data dan menarik kesimpulan”. Berdasarkan penjelasan di atas 
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disimpulkan bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang bersifat 

ilmiah. 

Pembelajaran yang berlangsung di kelas sudah sesuai Kurikulum 2013 yaitu 

dengan pendekatan saintifik. Hal itu terbukti dari proses pembelajaran yang 

berlangsung mengacu pada lima unsur yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Kegiatan inti 

dalam pembelajaran tersebut sebagai berikut: 

1) Mengamati melalui membaca dari berbagai literatur tentang bentuk-bentuk 

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik 

Indonesia. 

2) Menanya tentang materi pelajaran. 

3) Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang materi pembelajaran. 

4) Mengasosiasikan dengan mencari hubungan antara kesadaran berbangsa dan 

bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

5) Mengkomunikasikan yaitu melaporkan hasil pengumpulan data berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 

Karanganyar tanggal 22 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 6) didapat data 

mengenai pembelajaran yang berlangsung bahwa guru telah melaksanakan semua 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik. 
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 13. Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas X 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru telah 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik seperti 

yang ada dalam Kurikulum 2013. Hal itu terbukti dari tahapan-tahapan yang 

terjadi yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan 

mengkomunikasikan. 

d. Langkah-langkah pembelajaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 81A 

tentang Pedoman Umum Pembelajaran menegaskan bahwa pada kurikulum 2013 

proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 



102 

 

Beberapa pernyataan berdasarkan (catatan lapangan nomor 1) tanggal 20 

Mei 2014 mengenai pembelajaran sebagaimana diungkapkan Ibu Nanik: 

“Pembelajaran merupakan sebuah proses transfer pendidik kepada peserta didik 

dari siswa yang tidak mengerti menjadi mengerti, siswa yang dulunya tidak tahu 

menjadi tahu, dan menghasilkan output atau keluaran yang baik”. Pernyataan 

tersebut dipertegas oleh hasil wawancara tanggal 21 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 2) dengan Ibu Endang yang mengungkapkan: “Pembelajaran sebagai 

sebuah proses transfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik sehingga 

menghasilkan output yang baik”. Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu kegiatan transfer ilmu oleh guru kepada siswa 

untuk mencapai hasil akhir yang baik. 

Kegiatan pembelajaran ini meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang 

ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 

guru terdiri atas: mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan melaksanakan pre tes lisan tentang geopolitik. Untuk 

kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 
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Langkah-langkah pembelajaran di SMA Negeri 2 Karanganyar kelas X 

Sains 3 ini dilakukan secara sistematis meliputi: 

1) Mengamati melalui membaca dari berbagai literatur tentang bentuk-bentuk 

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik 

Indonesia. 

2) Menanya tentang materi pelajaran. 

3) Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang materi pembelajaran. 

4) Mengasosiasikan dengan mencari hubungan antara kesadaran berbangsa dan 

bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. 

5) Mengkomunikasikan yaitu melaporkan hasil pengumpulan data berkaitan 

dengan materi pembelajaran. 

Terakhir kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktifitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kegiatan 

penutup yang dilakukan guru yaitu bersama peserta didik menyimpulkan tentang 

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik 

Indonesia kemudian dilanjutkan pos tes. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 

Karanganyar tanggal 22 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 6) didapat data 

mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung bahwa guru telah 

melaksanakan semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik. 
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 14. Kegiatan Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas X Sains 3 

 

Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta 

lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan 

pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber atau 

referensi dalam pembelajaran ini yaitu buku LKS PPKn kelas X, UUD 1945, dan 

buku lain yang relevan namun belum keluaran resmi dari lembaga pemerintah. 

e. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah strategi atau 

skenario dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara terarah, 

aktif, efektif, bermakna dan menyenangkan. Strategi pembelajaran memuat 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh guru secara beruntun untuk 
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mencapai tujuan pembelajaran. Penentuan urutan langkah pembelajaran sangat 

penting artinya bagi materi-materi yang memerlukan prasyarat tertentu. 

Beberapa pernyataan mengenai strategi pembelajaran yang diterapkan 

selama ini di SMA Negeri 2 Karanganyar yang dikemukakan oleh Ibu Nanik 

(catatan lapangan nomor 1) tanggal 20 Mei 2014: “Strategi yang saya gunakan 

bermacam-macam seperti talking stick, make a match, card sort, role playing, 

jigsaw, point-counterpoint, active knowledge sharing, dll”. Lebih lanjut 

diungkapkan: “Talking stick merupakan salah satu strategi yang efektif untuk 

diterapkan karena ada pengayaannya untuk melatih siswa agar lebih mendalam 

lagi pemahamannya dan pemberian tugas”. 

Berbeda dengan pernyataan di atas Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2) 

tanggal 21 Mei 2014 mengungkapkan: “Strategi yang saya gunakan bermacam-

macam tergantung materinya”. Lebih lanjut diungkapkan: “Strategi discovery 

learning yang paling efektif digunakan karena siswa dituntut untuk mencari 

sendiri pemecahan atas masalah yang didapat dan itu akan mengembangkan 

potensi siswa”. Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa yang efektif 

digunakan dalam pembelajaran PPKn adalah strategi yang dapat mengembangkan 

potensi peserta didik. 

Menurut Kemdikbud (2013), model pembelajaran Problem Based Learning 

merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah 

kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Penerapan Problem 

Based Learning di dalam kelas peserta didik bekerja dalam tim untuk 
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memecahkan masalah dunia nyata. Sintaks Problem Base Learning yaitu sebagai 

berikut: 

1) Konsep Dasar yaitu fasilitator  memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, 

atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. 

2) Pendefinisian Masalah yaitu fasilitator menyampaikan skenario/permasalahan 

dan peserta didik. 

3) Pembelajaran Mandiri yaitu peserta didik mencari berbagai sumber untuk 

memperjelas isu yang sedang diinvestigasi. 

4) Pertukaran Pengetahuan yaitu setelah mendapatkan sumber untuk keperluan 

pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, selanjutnya peserta 

didik berdiskusi dalam kelompoknya guna mengklarifikasi capaiannya dan 

merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. 

5) Penilaian yaitu penilaian terhadap penguasaan pengetahuan mencakup seluruh 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), 

ujian tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan. 

Kaitannya dengan pembelajaran di kelas guru menggunakan strategi 

Problem Base Learning dalam pendekatan saintifik yang meliputi tahapan yaitu 

pengamatan, diskusi kelompok, presentasi, serta penugasan. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti di kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 Karanganyar tanggal 22 

Mei 2014 (catatan lapangan nomor 6) didapat data mengenai proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung bahwa guru telah menggunakan strategi pembelajaran 

yang aktif. Hal tersebut diperkuat dengan gambar di bawah ini. 
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Sumber:  Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 15. Strategi  Problem Base Learning dalam Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X Sains 3 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa dengan strategi yang 

diterapkan guru dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

terlihat banyak peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran di kelas. 

Pernyataan guru menjelaskan bahwa dalam pembelajaran menggunakan strategi 

Problem Base Learning namun pada kenyataannya proses yang terjadi hanya 

diskusi biasa karena langkah-langkahnya kurang sesuai dengan strategi Problem 

Base Learning sebenarnya. 

f. Media pembelajaran. Pembelajaran di sekolah sekarang ini mulai 

disesuaikan pada perkembangan teknologi informasi, sehingga terjadi perubahan 

dan pergeseran paradigma pendidikan. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi khususnya internet, mempercepat aliran ilmu pengetahuan yang 

menembus batas-batas dimensi ruang, birokrasi, kemapanan, dan waktu. 
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Berdasarkan kemajuan dan perkembangan teknologi sudah demikian menonjol, 

sehingga penggunaan alat-alat bantu mengajar seperti alat-alat audio,visual serta 

perlengkapan sekolah disesuaikan dengan perkembangan jaman sekarang. Selain 

itu juga harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum sesuai materi, metode, dan 

tingkat kemampuan belajar peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran 

dengan baik di sekolah. 

Berikut pernyataan Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1) mengenai media 

pembelajaran bahwa: “Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran”. Lebih lanjut diungkapkan 

oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2): “Media pembelajaran adalah bentuk 

saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan, informasi atau bahan pelajaran 

kepada penerima pesan atau peserta didik”. Selain itu ditambahkan oleh bapak 

Sutopo (catatan lapangan nomor 3): “Media pembelajaran adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik 

untuk belajar”. Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan pembelajaran kaitannya dengan 

model pembelajaran langsung yaitu dengan cara guru berperan sebagai penyampai 

informasi dan seyogyanya menggunakan berbagai media yang sesuai. 

Menurut Bapak Sutopo selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMA 

Negeri 2 Karanganyar (catatan lapangan nomor 3) mengemukakan: 

Manfaat media pembelajaran diantaranya adalah mempermudah proses 

pembelajaran di kelas, meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, 

menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar dan 

membantu konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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Lebih lanjut diungkapkan oleh Bapak Sutopo: “Untuk itu, para guru harus 

mulai berusaha membiasakan diri untuk menggunakan peralatan-peralatan seperti 

OHP, LCD, CD, VCD, video, computer dan internet dalam pembelajaran di 

kelas”. Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 

Karanganyar tanggal 22 Mei 2014 (catatan lapangan nomor 6) didapat data 

mengenai proses pembelajaran yang sedang berlangsung bahwa guru dalam 

penulisan RPP menggunakan LCD Proyektor namun pada kenyataannya di kelas 

tidak memakai. Hal itu terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
Sumber:  Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 16. Suasana dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas X Sains 3 

 

Berdasarkan dokumentasi pencatatan arsip berupa dokumen RPP (catatan 

lapangan nomor 10) tanggal 30 Mei 2014 tertulis media yang digunakan adalah 

LCD proyektor, jaringan internet dan komputer, sehingga hasil yang didapat 

dalam hasil observasi di lapangan dengan dokumentasinya berbeda. Media 
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pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. guru melalui media pembelajaran akan lebih mudah dalam 

menyampaikan materi dan peserta didik akan lebih terbantu dan mudah belajar. 

Media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau informasi antara 

sumber dan penerima. Media pembelajaran secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

g. Materi pelajaran. Materi pelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator pencapaian kompetensi. Berikut pernyataan Ibu Nanik 

mengenai materi pembelajaran (catatan lapangan nomor 1) bahwa: “Materi yang 

harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan akan 

dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator  

pencapaian belajar”. Lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutopo 

(catatan lapangan nomor 3): “ Materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan”. 

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa secara terperinci, jenis-

jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Materi pembelajaran yang diajarkan 

pada pertemuan itu adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam 

konteks sejarah dan geopolitik Indonesia. Berdasarkan hasil observasi peneliti di 

kelas X SAINS 3 SMA Negeri 2 Karanganyar tanggal 22 Mei 2014 (catatan 
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lapangan nomor 6) didapat data mengenai proses pembelajaran yang sedang 

berlangsung bahwa materi pembelajaran yang dipakai adalah dari LKS PPKn 

kelas X berdasarkan kurikulum 2013. Hal itu terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
Sumber:  Dokumentasi SMA Negeri 2 Karanganyar 

     (2014) 

Gambar 17. Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

kelas X 

 

Jenis materi fakta adalah nama-nama obyek, peristiwa sejarah, lambang, 

nama tempat, nama orang, dsb. Termasuk materi konsep adalah pengertian, 

definisi, ciri khusus, komponen atau bagian suatu obyek. Materi prinsip adalah 

dalil, rumus, adagium, postulat, teorema, atau hubungan antar konsep. Materi 

jenis prosedur adalah materi yang berkenaan dengan langkah-langkah secara 

sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu tugas. Materi jenis sikap 
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(afektif) adalah materi yang berkenaan dengan sikap atau nilai, misalnya nilai 

kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, 

semangat bekerja, dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil dokumentasi atau pencatatan arsip (catatan lapangan 

nomor 10) tanggal 30 Mei 2014 tertulis bahwa materi pelajaran mencakup fakta 

yaitu pengalaman sejarah Indonesia dan letak Indonesia pada posisi strategis. 

Konsep materi pembelajaran yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara 

(nasionalisme, patriotisme), tahap pembinaan persatuan dan geopolitik dengan 

prinsip wawasan nusantara, serta secara prosedural yaitu mekanisme tahap 

pembinaan persatuan dan ketahanan nasional. Materi pelajaran apabila ditinjau 

dari pihak guru harus diajarkan atau disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Selanjutnya apabila ditinjau dari pihak peserta didik harus dipelajari dalam rangka 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dinilai dengan 

menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian 

belajar. 

Berdasarkan analisis data di atas bahwa implementasi pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan kurikulum 2013 

sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh guru di kelas X SMA Negeri 2 

Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dengan kesiapan 

guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran baik sebelum, pada saat 

kegiatan berlangsung maupun sesudah pembelajaran. Ditambah lagi dengan 

adanya kelengkapan berbagai perangkat pembelajaran yang harus dibuat 

oleh guru seperti silabus, RPP, Prota, Promes, strategi pembe lajaran, media, 
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dan sarana prasarana pendukung lain dalam terciptanya sebuah 

pembelajaran yang baik serta efektif.  

Kaitannya dengan implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 

Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 yang telah diuraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 

tahun pelajaran 2013/2014 dapat dikatakan sudah sesuai kurikulum 2013. 

Dikatakan demikian karena guru dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013. 

Pelaksanaan pembelajaran guru juga kurang maksimal dikarenakan langkah-

langkah pembelajaran yang seharusnya menggunakan strategi Problem Base 

Learning belum sesuai dengan ketentuan dan buku ajar belum memakai yang 

resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan guru mata pelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas X belum mengikuti 

sosialisasi resmi dari pemerintah mengenai kurikulum 2013 sehingga wajar jika 

guru kurang maksimal dalam pelaksanaan pembelajarannya. Guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan hanya mendapat sosialisasi dari teman-teman 

guru lainnya yang telah mengikuti sosialisasi mengenai kurikulum 2013. Di SMA 

Negeri 2 Karanganyar baru guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 2 orang, 

Matematika 2 orang dan sejarah 1 orang yang sudah mengikuti sosialisasi 

kurikulum 2013. 
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2. Implementasi penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 2013 di kelas X 

SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. 

Sama seperti halnya untuk mengetahui implementasi pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan kurikulum 2013, 

peneliti dalam melakukan penelitian terhadap implementasi aspek penilaian sikap 

spiritual didasarkan pada indikator yang telah ditentukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1) 

mengungkapkan: 

Penilaian sikap spiritual kurikulum 2013 penilaian yang menilai dari segala 

aspek baik spiritual maupun sosialnya. Penilaian sikap itu merupakan proses 

mengamati untuk menilai perilaku siswa yang berhubungan dengan agama 

atau religius sebagai hasil belajar siswa. Dalam proses menilai sikap di sini 

guru mengamati tingkah laku siswa yang berkenaan dengan indikatornya 

selain didukung dengan angket yang diisi oleh siswa. 

 

Pernyataan Ibu Nanik di atas dipertegas oleh hasil wawancara dengan 

Bapak Sutopo (catatan lapangan nomor 3) mengungkapkan: 

Penilaian sikap spiritual itu merupakan proses mengamati untuk menilai 

perilaku siswa yang berhubungan antara manusia dengan Tuhannya sebagai 

hasil belajar siswa. Dalam proses menilai sikap di sini guru mengamati 

tingkah laku siswa yang mengacu pada indikatornya. 

 

Pentingnya penilaian sikap spiritual yang diterapkan pada kurikulum 2013 

bagi perkembangan perilaku peserta didik ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Endang (catatan lapangan nomor 2): “Sangat besar pengaruhnya karena tanpa 

agama hidup tidak akan terarah. Siswa yang mengerti agama akan bertingkah laku 

baik dan sebaliknya yang tidak mengenal akan bertingkah laku seenaknya”. 

Demikian begitu besarnya pengaruh sikap spiritual bagi perilaku peserta didik. 
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Berdasarkan indikator-indikator dimaksud dilakukan telaah dengan hasil yang 

dipaparkan dalam pembahasan di bawah ini. 

a. Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Doa adalah 

permohonan seseorang hamba terhadap Allah secara terus bagi menyelesaikan 

segala masalah rohani dan jasmani, dunia dan akhirat untuk dirinya sendiri atau 

untuk saudara, sahabat, dan lain-lain. Doa merupakan ungkapan permohonan atau 

permintaan yang ditujukan kepada Allah SWT semata dalam usaha untuk 

memenuhi hajat atau keperluan tertentu. Restu dan ridho Allah SWT sentiasa 

dimohon untuk menghidupkan semangat atau harapan bagi menjamin kekuatan 

rohani dan jasmani setiap orang. Belajar juga membutuhkan doa untuk 

meluruskan niatnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci pada 

uraian berikut ini. 

Implementasi guru menilai siswa dalam berdoa sebelum dan sesudah 

menjalankan sesuatu diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1), 

guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X SMA 

Negeri 2 Karanganyar: 

Cara saya menilai siswa dalam berdoa sebelum dan sesudah 

menjalankan sesuatu dengan mengamati ketika memulai dan mengakhiri 

pembelajaran, siswa menunudukkan kepala dan mengucap hamdalah atau 

tidak. Selain itu pada akhir pembelajaran semester saya membagikan lembar 

penilaian individu dan lembar penilaian teman sejawat untuk melihat hal 

tersebut. 

 

Lebih lanjut diungkapkan Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2): “Cara 

saya menilai siswa berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu dengan 

mengamati ketika memulai pembelajaran siswa berdoa atau tidak dan mengakhiri 

pembelajaran, siswa mengucap hamdalah atau tidak”. Ungkapan Ibu Nanik dan 
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Ibu Endang dipertegas oleh Khontri siswi kelas X Sains 3 SMA Negeri 2 

Karanganyar: “Caranya dengan mengamati ketika memulai pembelajaran siswa 

berdoa atau tidak”. Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi siswa dalam berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

dalam konteks belajar sudah dilaksanakan oleh guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar. Hal ini terbukti dengan 

adanya pendapat dari para siswanya. Hal tersebut juga diperkuat dengan 

pernyataan bahwa guru menggunakan lembar penilaian diri peserta didik dan 

lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru sudah menilai siswa dalam 

hal berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Hal tersebut terbukti dalam 

lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu yaitu nomor 2 mengamalkan 

ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Lembar penilaian diri peserta 

didik yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator berdoa sebelum dan 

sesudah menjalankan sesuatu yaitu nomor 1 “Saya berusaha meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho-

Nya dalam belajar”. Implementasi guru menilai siswa dalam berdoa sebelum dan 

sesudah menjalankan sesuatu diperkuat dengan gambar 18.
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 18. Guru menilai siswa dalam berdoa sebelum dan sesudah menjalankan 

sesuatu 

 

Guru menilai siswa dalam berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

terbukti dengan dokumentasi atau arsip berdasarkan pernyataan nomor 2 dalam 

lembar penilaian teman sejawat pada gambar 19 berikut ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 19. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 

selain menggunakan lembar penilaian teman sejawat juga diperkuat dengan 

dokumen berupa lembar penilaian diri peserta didik sebagai berikut. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 20. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 
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Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru menilai siswa 

dalam berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu yaitu dengan mengamati 

dan membagikan lembar penilaian diri peserta didik serta teman sejawat yang 

terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai 

dengan indikator berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu yaitu nomor 2 

mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Lembar 

penilaian diri peserta didik yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu yaitu nomor 1 “Saya berusaha 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 

mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

b. Menjalankan ibadah tepat waktu. Umat Islam di seluruh dunia memiliki 

kewajiban untuk menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Begitu waktu sholat tiba, 

maka tidak ada pengecualian bagi siapapun untuk tidak melaksanakan ibadah 

yang diibaratkan sebagai tiang agama tersebut. Menjalankan ibadah tepat waktu 

adalah hal yang utama sebagai umat islam. Menjalankan ibadah tepat waktu juga 

termasuk pengamalan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Implementasi mengenai hal tersebut dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa dalam menjalankan ibadah tepat waktu 

diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1): “Saya menilai siswa 

dalam menjalankan ibadah tepat waktu dengan mengamati ketika sholat 

berjamaah pada saat dhuhur dan sholat dhuha, selain itu juga menggunakan 

lembar penilaian siswa”. Lebih lanjut diungkapkan Ibu Endang: “Dengan 
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mengamati ketika sholat berjamaah di sekolah”. Kedua pernyataan tersebut 

dipertegas oleh Khontri: “Dengan mengamati ketika sholat berjamaah”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

hal menjalankan ibadah tepat waktu. Hal tersebut terbukti dalam lembar penilaian 

teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator menjalankan 

ibadah tepat waktu yaitu pernyataan nomor 1 menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama yang dianutnya dan nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya. Lembar penilaian diri peserta didik yang memuat 

pernyataan sesuai dengan indikator menjalankan ibadah tepat waktu yaitu 

pernyataan nomor 1 “Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

Implementasi guru menilai siswa dalam menjalankan ibadah tepat waktu 

diperkuat dengan gambar 21. 

 

Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 21. Siswi kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar hendak Menjalankan 

Ibadah Sholat Dhuha 
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Guru menilai siswa dalam menjalankan ibadah tepat waktu terbukti dengan 

dokumentasi atau arsip berdasarkan pernyataan nomor 1 dan 2 dalam lembar 

penilaian teman sejawat pada gambar 22 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 22. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam menjalankan ibadah tepat waktu selain 

menggunakan lembar penilaian teman sejawat juga diperkuat dengan dokumen 

berupa lembar penilaian diri peserta didik sebagai berikut. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari  

   Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 23. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal menjalankan ibadah tepat waktu. Hal tersebut terbukti dalam 

lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

menjalankan ibadah tepat waktu yaitu pernyataan nomor 1 menjalankan ibadah 

sesuai dengan agama yang dianutnya dan nomor 2 mengamalkan ajaran agama 

sesuai dengan agama yang dianutnya. Lembar penilaian diri peserta didik yang 

memuat pernyataan sesuai dengan indikator menjalankan ibadah tepat waktu yaitu 

pernyataan nomor 1 “Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 
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c. Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang 

dianut. Sebagai umat beragama setiap hendak melakukan sesuatu tentunya harus 

mengucapkan salam kepada yang lainnya untuk tanda penghormatan. 

Implementasi guru dalam hal memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi 

sesuai agama yang dianut akan dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa dalam memberi salam pada saat awal dan 

akhir presentasi sesuai agama yang dianut diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan 

lapangan nomor 1): “Dengan mengamati siswa dalam membuka dan mengakhiri 

presentasi mengucap salam atau tidak”.
 

Lebih lanjut diungkapkan oleh Ibu 

Endang (catatan lapangan nomor 2): “Mengamati siswa mengucap salam atau 

tidak saat presentasi”.
 
Pernyataan Ibu Nanik dan Ibu Endang tersebut diperkuat 

dengan pernyataan dari siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Candra (catatan 

lapangan nomor 4): “Mengamati siswa mengucap salam atau tidak saat presentasi 

di depan kelas”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. Hal 

tersebut terbukti dalam lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan 

sesuai dengan indikator memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai 

agama yang dianut yaitu pernyataan nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai 

dengan agama yang dianutnya. Lembar penilaian diri peserta didik yang memuat 

pernyataan sesuai dengan indikator memberi salam pada saat awal dan akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut yaitu pernyataan nomor 1 “Saya berusaha 
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meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 

mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. 

Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman 

sejawat yang terlampir. Lembar penilaian diri peserta didik yang berisi pernyataan 

sesuai dengan indikator yaitu nomor 2. Lembar penilaian teman sejawat yang 

berisi pernyataan sesuai dengan indikator yaitu nomor 1. Implementasi guru 

menilai siswa dalam memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai 

agama yang dianut diperkuat dengan gambar 24. 

 
Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 24. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Memberi Salam pada 

Saat Awal dan Akhir Presentasi Sesuai Agama yang Dianut 

 

Guru menilai siswa dalam memberi salam pada saat awal dan akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut terbukti dengan dokumentasi atau arsip 
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berdasarkan pernyataan nomor 2 dalam lembar penilaian teman sejawat pada 

gambar 25 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 25. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam memberi salam pada saat awal dan akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut selain menggunakan lembar penilaian teman 

sejawat juga diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari  

   Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 26. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama 

yang dianut. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar 

penilaian teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang 

memuat pernyataan sesuai dengan indikator memberi salam saat awal dan akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut yaitu pernyataan nomor 2 mengamalkan 

ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Lembar penilaian diri peserta 

didik yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator memberi salam saat awal 

dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut yaitu pernyataan nomor 1 “Saya 

berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 
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d. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur 

berarti mengucapkan terima kasih dan mengakui segala sesuatu yang diterima. 

Mengucap syukur membuat orang lebih bahagia dan lebih tangguh, memperkuat 

hubungan, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi stres. Bagi orang Islam 

mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban sebagai manusia dan hamba-Nya 

karena yang diberikan teramat banyak dan tak mungkin terhitung 

jumlahnya. Pengertian bersyukur dalam agama yaitu menunjukkan adanya nikmat 

Allah pada dirinya. Melalui lisan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri 

telah diberi nikmat. Melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. 

Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. 

Implementasi guru menilai siswa dalam bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1): 

“Dengan cara mengamati siswa yang masuk dan tidak masuk sekolah. Itu salah 

satu bukti siswa mensyukuri nikmat Tuhan yaitu kesehatan. Dengan tubuh yang 

sehat siswa dapat masuk sekolah dan mendapat ilmu”. Lebih lanjut diungkapkan 

oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2): “Mengamati ekspresi siswa ketika 

pembagian hasil ulangan, senang atau sedih atas nilai yang didapat. Itu salah satu 

bentuk syukur pada Tuhan Yang Maha Esa”.
 
Pernyataan Ibu Nanik dan Ibu 

Endang tersebut diperkuat dengan pernyataan dari siswa, sebagaimana 

diungkapkan oleh Khontri (catatan lapangan nomor 5): “Mengamati siswa yang 

masuk dan tidak masuk sekolah”. 
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Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Terbukti pada lembar 

penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. 

Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yaitu pernyataan nomor 

2 yaitu mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Lembar 

penilaian diri peserta didik yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yaitu pernyataan nomor 

1 “Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”.
 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Terbukti pada lembar 

penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. 

Implementasi guru menilai siswa bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa diperkuat dengan gambar 27. 
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 27. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Bersyukur Atas Nikmat 

dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa 

 

Guru menilai siswa dalam bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa terbukti dengan dokumentasi atau arsip berdasarkan pernyataan nomor 

2 dalam lembar penilaian teman sejawat pada gambar 28 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 28. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa selain menggunakan lembar penilaian teman sejawat juga diperkuat 

dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari Guru 

   PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 29. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 
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Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 

Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman 

sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan 

sesuai dengan indikator bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yaitu pernyataan nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya. Lembar penilaian diri peserta didik yang memuat pernyataan sesuai 

dengan indikator bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yaitu 

pernyataan nomor 1 “Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

e. Mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Bersyukur 

adalah mengucap terima kasih dan mengakui segala sesuatu yang diterima. Bagi 

orang islam mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban sebagai manusia dan 

hamba-Nya karena yang diberikan teramat banyak dan tak mungkin terhitung 

jumlahnya. Salah satunya adalah bersyukur atas kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri. Hal tersebut merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah 

dan bukan suatu perbuatan yang sia-sia justru akan mempertebal Iman dan Takwa 

manusia kepada Allah. Implementasi guru menilai siswa bersyukur atas 

kemampuan manusia dalam mengendalikan diri dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa bersyukur atas kemampuan manusia 

dalam mengendalikan diri diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 

1): “Dengan mengamati pada saat siswa melaksanakan pembelajaran aktif debat 

sehingga guru dapat mengetahui siapa yang ngotot dengan pendapatnya dan yang 



128 

 

sabar menerima pendapat orang lain”. Lebih lanjut diungkapkan oleh Ibu Endang 

(catatan lapangan nomor 2): “Dengan mengamati pada saat siswa melaksanakan 

pembelajaran aktif debat sehingga guru dapat mengetahui siapa yang egois 

mempertahankan pendapatnya dan yang legowo menerima pendapat orang lain”. 

Pernyataan Ibu Nanik dan Ibu Endang tersebut diperkuat dengan pernyataan dari 

siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Candra (catatan lapangan nomor 4): 

“Mengamati siswa yang punya sikap sabar atau yang suka marah-marah”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

bersyukur atas kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Terbukti pada 

lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai 

dengan indikator bersyukur atas kemampuan manusia dalam mengendalikan diri 

yaitu pernyataan nomor 6 memiliki kepribadian, 7 bersikap ramah dan santun, 8 

suka bekerja keras,  dan 9 cinta damai. Bukti juga ada pada lembar penilaian diri 

peserta didik yaitu pernyataan nomor 3 “Saya optimis meraih prestasi”, 4 “Saya 

bekerja keras meraih cita-cita” dan 7 “Saya berusaha mematuhi segala peraturan 

yang berlaku”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa 

bersyukur atas kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. Terbukti pada 

lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Implementasi guru menilai siswa bersyukur atas kemampuan manusia 

dalam mengendalikan diri diperkuat dengan gambar 30. 
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 30. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Bersyukur Atas 

Kemampuan Manusia dalam Mengendalikan Diri 

 

Guru menilai siswa dalam bersyukur atas kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri terbukti dengan dokumentasi atau arsip berdasarkan 

pernyataan nomor 6, 7, 8, dan 9 dalam lembar penilaian teman sejawat pada 

gambar 31 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 31. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

Guru menilai siswa dalam bersyukur atas kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri selain menggunakan lembar penilaian teman sejawat juga 

diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik. 
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Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari Guru 

   PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 32. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal bersyukur atas kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. 

Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman 

sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan 

sesuai dengan indikator bersyukur atas kemampuan manusia dalam 

mengendalikan diri yaitu pernyataan nomor 6 memiliki kepribadian, 7 bersikap 

ramah dan santun, 8 suka bekerja keras,  dan 9 cinta damai. Bukti juga ada pada 

lembar penilaian diri peserta didik yaitu pernyataan nomor 3 “Saya optimis 

meraih prestasi”, 4 “Saya bekerja keras meraih cita-cita” dan 7 “Saya berusaha 

mematuhi segala peraturan yang berlaku”. 

f. Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Mengucap 

syukur membuat orang lebih bahagia dan lebih tangguh, memperkuat hubungan, 

meningkatkan kesehatan, dan mengurangi stres. Mengucap syukur merupakan 

pujian bagi orang yang memberikan kebaikan, atas kebaikannya tersebut. Sebagai 

umat Islam mengucap syukur biasanya disimbolkan dengan membaca hamdalah.  

Implementasi guru telah menilai siswa dalam hal mengucapkan syukur ketika 

berhasil mengerjakan sesuatu dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa mengucapkan syukur ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 1): 
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“Dengan mengamati siswa ketika mendapat nilai yang bagus mengucap hamdalah 

atau tidak”. Lebih lanjut diungkapkan oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 

2) pernyataannya pun sama dengan Ibu Nanik: “Mengamati siswa ketika selesai 

makan atau minum mengucap hamdalah atau tidak”. Pernyataan Ibu Nanik dan 

Ibu Endang tersebut diperkuat dengan pernyataan dari siswa, sebagaimana 

diungkapkan oleh Khontri (catatan lapangan nomor 5): “Mengamati siswa ketika 

selesai mengerjakan tugas mengucap hamdalah atau tidak”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Terbukti pada lembar 

penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. 

Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu yaitu pernyataan nomor 

2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 6 

memiliki kepribadian. Bukti juga ada pada lembar penilaian diri peserta didik 

yaitu pernyataan nomor 1 “Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa 

mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Terbukti pada lembar 

penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. 

Implementasi guru menilai siswa dalam hal mengucap syukur ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu diperkuat dengan gambar 33. 
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 33. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Mengucapkan Syukur 

Ketika Berhasil Mengerjakan Sesuatu 

 

Guru menilai siswa dalam mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan 

sesuatu terbukti dengan dokumentasi atau arsip berdasarkan pernyataan nomor 2 

dan 6 dalam lembar penilaian teman sejawat pada gambar 34 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 34. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan 

sesuatu selain menggunakan lembar penilaian teman sejawat juga diperkuat 

dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik yaitu pernyataan nomor 1 

berikut ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari Guru 

   PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 35. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 
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Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. Terbukti 

pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai 

dengan indikator mengucap syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu yaitu 

pernyataan nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan nomor 6 memiliki kepribadian. Bukti juga ada pada lembar 

penilaian diri peserta didik yaitu pernyataan nomor 1 “Saya berusaha 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 

mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

g. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan 

usaha. Tawakal adalah kedudukan mulia dan berpengaruh besar pada diri seorang 

muslim. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang menyerahkan, 

mempercayakan dan mewakilkan segala urusannya hanya kepada Allah SWT. 

Hakikat tawakkal kepada Allah adalah merupakan bentuk dari penyandaran hati 

kepada Allah. Ini adalah puncak perwujudan tauhid dan akumulasi keimanan pada 

diri seorang mukmin. Tingkat perwujudan yang tertinggi adalah mewujudkan 

sikap tawakal dengan jujur. Implementasi guru telah menilai siswa dalam hal 

berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha 

dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa berserah diri (tawakal) kepada Tuhan 

setelah berikhtiar atau melakukan usaha diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan 

lapangan nomor 1): 
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Dengan mengamati siswa pada saat pembagian nilai ulangan. Siswa yang 

pandai mendapat nilai bagus bergembira. Siswa yang kurang pandai tidak 

mendapat nilai bagus padahal dia sudah belajar maksimal namun memang 

kemampuannya seperti itu dia tetap tersenyum dan tidak putus asa. 

 

Lebih lanjut diungkapkan oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2) 

pernyataannya pun sama dengan Ibu Nanik: 

Mengamati siswa pada saat pembagian nilai ulangan. Siswa yang pandai 

mendapat nilai bagus bergembira. Siswa yang kurang pandai tidak 

mendapat nilai bagus padahal dia sudah belajar maksimal namun memang 

kemampuannya seperti itu dia tetap tersenyum. 

 

Pernyataan Ibu Nanik dan Ibu Endang tersebut diperkuat dengan pernyataan 

dari siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Candra (catatan lapangan nomor 4): 

“Mengamati siswa pada saat pembagian nilai ulangan”. Pernyataan di atas 

menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam berserah diri (tawakal) 

kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha. Terbukti pada lembar 

penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. 

Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator 

berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha 

yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, 

3 memiliki perilaku jujur, dan 6 memiliki kepribadian. Lembar penilaian diri 

peserta didik yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator berserah diri 

(tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha yaitu nomor 1 

“Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa agar mendapat ridho-Nya dalam belajar”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa berserah 
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diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha. Terbukti 

pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Implementasi guru menilai siswa berserah diri (tawakal) kepada Tuhan 

setelah berikhtiar atau melakukan usaha diperkuat dengan gambar 36. 

 
Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 36. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Berserah Diri (Tawakal) 

kepada Tuhan setelah Berikhtiar atau Melakukan Usaha. 

 

Guru menilai siswa dalam berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah 

berikhtiar atau melakukan usaha terbukti dengan dokumentasi atau arsip 

berdasarkan pernyataan nomor 2, 3, dan 6 dalam lembar penilaian teman sejawat 

pada gambar 37 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 37. Lembar Penilaian Teman Sejawat 
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Guru menilai siswa dalam berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah 

berikhtiar atau melakukan usaha selain menggunakan lembar penilaian teman 

sejawat juga diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik yaitu 

pernyataan nomor 1 berikut ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari Guru 

   PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 38. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau 

melakukan usaha. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar 

penilaian teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang 

memuat pernyataan sesuai dengan indikator berserah diri (tawakal) kepada Tuhan 

setelah berikhtiar atau melakukan usaha yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya, 3 memiliki perilaku jujur, dan 6 

memiliki kepribadian. Lembar penilaian diri peserta didik yang memuat 

pernyataan sesuai dengan indikator berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah 

berikhtiar atau melakukan usaha yaitu nomor 1 “Saya berusaha meningkatkan 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapat ridho-

Nya dalam belajar”. 

h. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan 

masyarakat. Kebersihan lingkungan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia dan merupakan unsur fundamental dalam ilmu kesehatan dan 
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pencegahan. Menjaga lingkungan yaitu menciptakan lingkungan yang sehat 

sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, 

muntaber dan lainnya. Ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan 

yang bersih indah dan nyaman. Dalam hubungan ini umat beragama dan 

masyarakat sekitar mutlak diperlukan dalam menciptakan lingkungan masyarakat 

bersih dan sehat. Kondisi bersih sangat mendukung kenyamanan dan menarik 

sebaliknya tempat yang kotor menjadikan kondisi suram dan menjengkelkan. 

Lingkungan hidup sangat penting bagi kesehatan, ketentraman dan keselamatan 

manusia. Implementasi guru telah menilai siswa dalam hal menjaga lingkungan 

hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat dipaparkan pada 

analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa menjaga lingkungan hidup di sekitar 

rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat diungkapkan oleh Ibu Nanik 

(catatan lapangan nomor 1): “Dengan melihat kebersihan pakaian siswa, kerapian 

siswa saat di sekolah, membuang sampah di tempat sampah, dan lain-lain”. Lebih 

lanjut diungkapkan oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2) pernyataannya 

pun sama dengan Ibu Nanik: “Melihat kebersihan pakaian siswa, membuang 

sampah di tempat sampah, dan lain-lain”. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pernyataan dari siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Candra (catatan lapangan 

nomor 4): “Melihat kerapian pakaian siswa dan kesadaran membuang sampah 

tidak sembarangan”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan 
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masyarakat. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar 

penilaian teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang 

memuat pernyataan sesuai dengan indikator menjaga lingkungan hidup di sekitar 

rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya, 4 disiplin, 5 bertanggungjawab, dan 

6 memiliki kepribadian. Lembar penilaian diri peserta didik yang memuat 

pernyataan sesuai dengan indikator menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah 

tempat tinggal, sekolah dan masyarakat yaitu nomor 5 “Saya berperan aktif dalam 

kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat”, dan 10 “Saya berusaha menjadi warga 

negara yang baik dan bertanggungjawab”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa menjaga 

lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat. 

Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman 

sejawat yang terlampir. Implementasi guru menilai siswa menjaga lingkungan 

hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat diperkuat dengan 

gambar 39. 
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Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 39. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Menjaga Lingkungan 

Hidup Di Sekitar Rumah Tempat Tinggal, Sekolah dan Masyarakat. 

 

Guru menilai siswa dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah 

tempat tinggal, sekolah dan masyarakat terbukti dengan dokumentasi atau arsip 

berdasarkan pernyataan nomor 2, 4, 5, dan 6 dalam lembar penilaian teman 

sejawat pada gambar 40 di bawah ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 40. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah 

tempat tinggal, sekolah dan masyarakat selain menggunakan lembar penilaian 

teman sejawat juga diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik 

berikut ini. 
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Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari Guru 

   PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 41. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, 

sekolah dan masyarakat. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan 

lembar penilaian teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat 

yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator menjaga lingkungan hidup di 

sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat yaitu nomor 2 

mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, 4 disiplin, 5 

bertanggungjawab, dan 6 memiliki kepribadian. Lembar penilaian diri peserta 

didik yang memuat pernyataan sesuai dengan indikator menjaga lingkungan hidup 

di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat yaitu nomor 5 “Saya 

berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat”, dan 10 “Saya 

berusaha menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab”. 

i. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa manusia hendaknya 

menyadari diri sebagai pribadi yang berada di tengah-tengah masyarakat. 

Menyadari akan hal ini diharapkan untuk selalu berusaha menempatkan dan 

menyesuaikan diri, membenahi dan melaksanakan yang seharusnya diperbuat 

secara pribadi berada dalam kehidupannya agar memiliki sifat-sifat luhur dalam 
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rangka membentuk pribadi yang utuh. Manusia sebagai makhluk sosial sehari-hari 

pasti akan berhadapan dengan manusia lainnya untuk itu setiap manusia harus 

saling menjaga hubungan baik dengan sesama umat. Implementasi guru telah 

menilai siswa dalam hal memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa dipaparkan pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa memelihara hubungan baik dengan sesama 

umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan 

lapangan nomor 1): “Dengan mengamati pergaulannya dengan teman-temannya 

apakah baik-baik saja atau ada pertengkaran atau perselisihan”. Sama halnya 

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2): 

“Mengamati pergaulan siswa dengan teman-temannya”. Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pernyataan dari siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Candra 

(catatan lapangan nomor 4): “Mengamati pergaulan siswa dengan teman-

temannya”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman 

sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan 

sesuai dengan indikator memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya, 6 memiliki kepribadian, 7 bersikap ramah dan santun, 

serta 9 cinta damai. Lembar penilaian diri peserta didik yang memuat pernyataan 

sesuai dengan indikator memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan 
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Tuhan Yang Maha Esa yaitu nomor 5 “Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial 

di sekolah dan masyarakat”, dan 10 “Saya berusaha menjadi warga negara yang 

baik dan bertanggungjawab”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa 

memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan penilaian teman sejawat 

yang terlampir. Implementasi guru menilai siswa memelihara hubungan baik 

dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa diperkuat dengan gambar 42. 

 
Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 42. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Memelihara Hubungan 

Baik dengan Sesama Umat Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Guru menilai siswa dalam memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa terbukti dengan dokumentasi atau arsip 

berdasarkan pernyataan nomor 2, 6, 7, dan 9 dalam lembar penilaian teman 

sejawat pada gambar 43 berikut ini. 



143 

 

 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 43. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam memelihara hubungan baik dengan sesama umat 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa selain menggunakan lembar penilaian teman 

sejawat juga diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik 

berikut ini. 

 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari 

   Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 44. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar 

penilaian teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang 

memuat pernyataan sesuai dengan indikator memelihara hubungan baik dengan 

sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya, 6 memiliki kepribadian, 7 bersikap 

ramah dan santun, dan 9 cinta damai. lembar penilaian diri peserta didik yang 

memuat pernyataan sesuai dengan indikator memelihara hubungan baik dengan 
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sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yaitu nomor 5 “Saya berperan aktif 

dalam kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat” dan 10 “Saya berusaha menjadi 

warga negara yang baik dan bertanggungjawab”. 

j. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. 

Salah satu bentuk syukur sebagai bangsa Indonesia adalah dengan adanya 

Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu 

bangsa Indonesia yang majemuk. Kondisi ini terjadi karena perjalanan sejarah dan 

kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, 

bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh 

berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan. Pancasila sebagai dasar 

Negara memang sudah final sehingga menggugat Pancasila hanya akan membawa 

ketidakpastian baru. Bukan tidak mungkin akan timbul  kesalahan yang memecah-

belah eksistensi negara kesatuan. 

Sebagaimana sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa 

mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan alam 

semesta beserta isinya. Diantara makhluk ciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang 

berkaitan dengan sila ini adalah manusia. Negara Indonesia yang didirikan atas 

landasan moral luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berkonsekuensi 

untuk  menjamin warga negara dan penduduknya  memeluk dan beribadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya. Implementasi guru telah menilai siswa dalam 

hal bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia 

dipaparkan pada analisis berikut: 
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Implementasi guru menilai siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai bangsa Indonesia diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan nomor 

1): “Dengan mengamati siswa apakah sudah mentaati peraturan di sekolah karena 

sebagai bangsa Indonesia yang taat pada hukum atau sadar hukum, juga mengkuti 

upacara bendera sebagai bukti hormat kepada negara Indonesia”. Sama halnya 

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2): 

“Mengamati siswa apakah sudah mentaati peraturan di sekolah karena sebagai 

bangsa Indonesia yang taat pada hukum atau sadar hukum, juga mengkuti upacara 

bendera sebagai bukti hormat kepada negara Indonesia”. Pernyataan tersebut 

diperkuat dengan pernyataan dari siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Khontri 

(catatan lapangan nomor 5): “Mengamati siswa yang mengikuti upacara bendera”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. Terbukti pada 

lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai 

dengan indikator bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa 

Indonesia yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya, 4 disiplin, 5 bertanggungjawab, dan 6 memiliki kepribadian. Bukti 

lainnya juga terdapat dalam lembar penilaian diri peserta didik yaitu pernyataan 

nomor 5 “Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat”, 7 

“Saya berusaha mentaati peraturan yang berlaku, 8 membela kebenaran dan 

keadilan”, 9 “Saya rela berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara”, serta 10 

“Saya berusaha menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab”. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa 

bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. Implementasi 

guru menilai siswa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa 

Indonesia diperkuat dengan gambar 45. 

 
Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 45. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Bersyukur Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa sebagai Bangsa Indonesia. 

 

Guru menilai siswa dalam bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

bangsa Indonesia terbukti dengan dokumentasi atau arsip berdasarkan pernyataan 

nomor 2, 4, 5, dan 6 dalam lembar penilaian teman sejawat pada gambar 46 

berikut ini. 

 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 46. Lembar Penilaian Teman Sejawat 
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Guru menilai siswa dalam bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

bangsa Indonesia selain menggunakan lembar penilaian teman sejawat juga 

diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik berikut ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari 

   Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 47. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa 

Indonesia. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian 

teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat 

pernyataan sesuai dengan indikator bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai bangsa Indonesia yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai 

dengan agama yang dianutnya, 4 disiplin, 5 bertanggungjawab, dan 6 memiliki 

kepribadian. Bukti lainnya juga terdapat dalam lembar penilaian diri peserta didik 

yaitu pernyataan nomor 5 “Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah 

dan masyarakat”, 7 “Saya berusaha mentaati peraturan yang berlaku”, 8 “Saya 

membela kebenaran dan keadilan”, 9 “Saya rela berkorban demi masyarakat, 

bangsa dan negara”, serta 10 “Saya berusaha menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggungjawab”. 
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k. Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 

Sebagai bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang suku bangsa, 

ras, agama yang berbeda harus menegakkan rasa bertoleransi antar umat beragama 

tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi guru telah menilai siswa dalam hal 

menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dipaparkan 

pada analisis berikut: 

Implementasi guru menilai siswa menghormati orang lain menjalankan 

ibadah sesuai dengan agamanya diungkapkan oleh Ibu Nanik (catatan lapangan 

nomor 1): “Dengan mengamati ketika siswa yang beragama muslim menjalankan 

ibadah sholat dhuhur, siswa yang non muslim tidak mengusiknya”. Sama halnya 

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Endang (catatan lapangan nomor 2): 

“Mengamati siswa yang beragama muslim menjalankan ibadah sholat dhuhur, 

siswa yang non muslim tidak mengganggu”. Pernyataan tersebut diperkuat dengan 

pernyataan dari siswa, sebagaimana diungkapkan oleh Khontri (catatan lapangan 

nomor 5): “Mengamati siswa yang menjalankan ibadah sedangkan yang lain 

agama tidak mengganggunya”. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa guru telah menilai siswa dalam 

menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Terbukti 

pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat pernyataan sesuai 

dengan indikator menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan 

agamanya yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan agama yang 
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dianutnya, 6 memiliki kepribadian, 7 ramah dan santun, serta 9 cinta damai. Bukti 

lainnya juga terdapat dalam lembar penilaian diri peserta didik pernyataan nomor 

10 “Saya berusaha menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab”. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti tanggal 26 Mei 2014 (catatan lapangan 

nomor 8) didapat data yang menegaskan bahwa guru telah menilai siswa 

menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Terbukti 

pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian teman sejawat yang 

terlampir. Implementasi guru menilai siswa menghormati orang lain menjalankan 

ibadah sesuai dengan agamanya diperkuat dengan gambar 48. 

 
Sumber: Observasi Peneliti (2014) 

Gambar 48. Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar Menghormati Orang Lain 

Menjalankan Ibadah Sesuai dengan Agamanya. 

 

Guru menilai siswa dalam menghormati orang lain menjalankan ibadah 

sesuai dengan agamanya terbukti dengan dokumentasi atau arsip berdasarkan 

pernyataan nomor 2, 6, 7, dan 9 dalam lembar penilaian teman sejawat pada 

gambar 49 berikut ini. 
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Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Teman Sejawat dari  

 Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 49. Lembar Penilaian Teman Sejawat 

 

Guru menilai siswa dalam menghormati orang lain menjalankan ibadah 

sesuai dengan agamanya selain menggunakan lembar penilaian teman sejawat 

juga diperkuat dengan dokumen lembar penilaian diri peserta didik berikut ini. 

 
Sumber: Arsip Penilaian Sikap Spiritual Lembar Penilaian Diri Peserta Didik dari 

   Guru PPKn Kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar (2014) 

Gambar 50. Lembar Penilaian Diri Peserta Didik 

 

Berdasarkan analisis data di atas, disimpulkan bahwa guru telah menilai 

siswa dalam hal menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan 

agamanya. Terbukti pada lembar penilaian diri peserta didik dan lembar penilaian 

teman sejawat yang terlampir. Lembar penilaian teman sejawat yang memuat 

pernyataan sesuai dengan indikator menghormati orang lain menjalankan ibadah 

sesuai dengan agamanya yaitu nomor 2 mengamalkan ajaran agama sesuai dengan 

agama yang dianutnya, 6 memiliki kepribadian, 7 ramah dan santun, serta 9 cinta 

damai. Bukti lainnya juga terdapat dalam lembar penilaian diri peserta didik yaitu 

pernyataan nomor 10 “Saya berusaha menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggungjawab”. 
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Kaitannya dengan implementasi penilaian sikap spiritual yang dilakukan 

oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 

2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 yang 

diuraikan berdasarkan indikator penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

implementasi penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 

tahun pelajaran 2013/2014 sudah sesuai kurikulum 2013. 

Indikator penilaian sikap spiritual yang menjadi acuan adalah berdoa 

sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu, ibadah tepat waktu, memberi salam 

saat awal/akhir presentasi sesuai agama yang dianut, bersyukur atas nikmat 

Tuhan, mensyukuri kemampuan manusia mengendalikan diri, mengucap syukur 

ketika berhasil, berserah diri kepada Tuhan setelah berikhtiar, menjaga lingkungan 

hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah/masyarakat, memelihara hubungan 

baik dengan sesama umat, bersyukur kepada Tuhan sebagai bangsa Indonesia, 

serta menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai agamanya. 

Persiapan guru dalam melaksanakan penilaian yaitu awalnya memahami 

dahulu mengenai konsep dan indikator penilaian sikap spiritual, membuat 

pedoman penilaian, mengembangkan instrumen, melaksanakan, menganalisis data 

hasil dan tindak lanjut. Guru menilai sikap spiritual siswa melalui observasi di 

dalam dan luar kelas, serta lembar penilaian teman sejawat dan lembar penilaian 

diri peserta didik. Selesai melaksanakan dan mendapatkan data penilaiannya 

kemudian guru mengolahnya guna memperoleh skor penilaian yang dijadikan 

bahan pertimbangan untuk tindakan selanjutnya. Sesudah mendapatkan hasilnya 
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dan dilihat apabila peserta didik yang lulus maka diberi applause dan motivasi 

agar mempertahankan perilaku spiritualnya yang baik. Tindak lanjut untuk peserta 

didik yang belum lulus maka guru memberi pembinaan agar siswa dapat merubah 

perilakunya sehingga menjadi baik dan lulus. 

 

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan merumuskan penilaian adalah proses pengumpulan 

dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Standar penilaian pada kurikulum 2013 lebih menekankan pada prinsip-prisip 

kejujuran yang mengedepankan aspek berupa knowlidge, skill dan attitude. Salah 

satu bentuk penilaian itu adalah penilaian otentik. Penilaian otentik  dalam 

kurikulum 2013 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Penerapan kurikulum 2013 saat ini membagi kompetensi sikap menjadi dua. 

Pertama sikap spiritual terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman 

dan bertakwa. Kedua sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik 

yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Penilaian 

sikap spiritual adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

mengukur pencapaian kecenderungan perilaku kejiwaan atau rohani siswa sebagai 

hasil belajar peserta didik. 

Sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 guru dituntut untuk 

menerapkannya dalam  pembelajaran yang dilakukan. Implementasi penilaian 

sikap spiritual yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
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(PPKn) di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 

sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Guru mungkin kurang memahami penilaian 

sikap spiritual sesuai kurikulum 2013 namun berusaha melakukan yang terbaik 

untuk mengimplementasikannya dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn). 

Pelaksanaan penilaian sikap spiritual kurikulum 2013 mengalami beberapa 

kendala. Kendala-kendala tersebut diantaranya waktu, tenaga, biaya, serta guru 

belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 secara resmi. Guru dalam 

mengatasi hal itu dengan mendengarkan sosialisasi dari teman-teman guru lainnya 

yang sudah mengikuti pelatihan, dan lain-lain. Lebih jelasnya mengenai temuan 

peneliti ini kaitannya dengan teori akan dipaparkan berdasarkan permasalahan 

yang dirumuskan, masing-masing sebagai berikut: 

1. Implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn) berdasarkan kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 

tahun pelajaran 2013/2014. 

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X SMA Negeri 

2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 sudah cukup memahami 

mengenai pembelajaran PPKn yang sesuai kurikulum 2013, meskipun belum 

maksimal. Hal ini dikarenakan buku ajar yang digunakan belum memakai buku 

pedoman terbitan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alasan 

lainnya karena langkah-langkah pembelajarannya yang digunakan guru belum 

sesuai dengan yang tercantum dalam RPP. RPP guru tercantum menggunakan 

strategi Problem Based Learning namun pada kenyataannya proses 
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pembelajaran yang terjadi belum sesuai dengan sintaks Problem Based 

Learning. 

Kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan oleh 

guru yaitu sudah mempersiapkan perangkat pembelajaaran yang tergolong 

lengkap mulai dari silabus, RPP, program tahunan, program semester, strategi 

pembelajaran, media, materi, dan lain-lain. Hal di atas berkaitan dengan teori 

yang dijelaskan Djamarah (2002:13), belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif dan psikomotor. 

Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

peserta didik. Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

pada proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif. Berdasarkan 

Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang 

mencakup pedoman umum pembelajaran yaitu strategi pembelajaran, sistem 

kredit semester, penilaian hasil belajar, dan layanan bimbingan dan konseling 

dikembangkan dalam kerangka implementasi kurikulum 2013. Strategi 

pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh 

kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran 

diawali dengan menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok dan 

mengacu pada Silabus. Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru 
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dalam mengembangkan pendekatan, teknik, dan instrumen penilaian hasil 

belajar dengan pendekatan otentik. 

2. Implementasi penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai kurikulum 2013 di kelas X 

SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. 

Pelaksanaan implementasi penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh 

guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X SMA Negeri 2 

Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014 sudah sesuai kurikulum 2013, 

meskipun belum maksimal pelaksanaannya. Indikator penilaian sikap spiritual 

sudah dilaksanakan semua oleh guru diantaranya berdoa sebelum dan sesudah 

menjalankan sesuatu, ibadah tepat waktu, memberi salam saat awal/akhir 

presentasi sesuai agama yang dianut, bersyukur atas nikmat Tuhan, mensyukuri 

kemampuan manusia mengendalikan diri, mengucap syukur ketika berhasil, 

berserah diri kepada Tuhan setelah berikhtiar, menjaga lingkungan hidup di 

sekitar rumah tempat tinggal, sekolah/masyarakat, memelihara hubungan baik 

dengan sesama umat, bersyukur kepada Tuhan sebagai bangsa Indonesia, serta 

menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai agamanya. Hal di atas 

berkaitan dengan teori yang dijelaskan Mustofa (2014), indikator penilaian 

sikap spiritual pada kurikulum 2013 mengacu pada KI-1 yaitu: 

a. Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. 

b. Menjalankan ibadah tepat waktu. 

c. Memberi salam pada awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut. 

d. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 
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e. Mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. 

f. Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. 

g. Tawakal kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha. 

h. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan 

masyarakat. 

i. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan. 

j. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. 

k. Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. 

Persiapan guru dalam melaksanakan penilaian yaitu awalnya memahami 

dahulu mengenai konsep dan indikator penilaian sikap spiritual, membuat 

pedoman penilaian, mengembangkan instrumen, melaksanakan, menganalisis data 

hasil dan tindak lanjut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Permendikbud 

Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan bahwa kegiatan ujian 

sekolah/madrasah prosedur penilaian dilakukan dengan langkah-langkah yaitu: 

a. Menyusun kisi-kisi ujian. 

b. Mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen. 

c. Melaksanakan ujian. 

d. Mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan peserta didik. 

e. Melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. 

Guru menilai sikap spiritual siswa melalui observasi di dalam dan luar 

kelas, serta lembar penilaian teman sejawat dan lembar penilaian diri peserta 

didik. Selesai melaksanakan dan mendapatkan data penilaiannya kemudian guru 

mengolahnya guna memperoleh skor penilaian yang dijadikan bahan 
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pertimbangan untuk tindakan selanjutnya. Sesudah mendapatkan hasilnya dan 

dilihat apabila peserta didik yang lulus maka diberi motivasi agar dapat 

mempertahankan perilaku spiritualnya yang baik. Tindak lanjut untuk peserta 

didik yang belum lulus maka guru memberi pembinaan agar siswa dapat merubah 

perilakunya sehingga menjadi baik dan lulus. Instrumen yang digunakan guru 

tersebut tercantum dalam Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan menjelaskan beberapa macam teknik penilaian sikap pada 

kurikulum 2013 diantaranya observasi, penilaian diri, penilaian antarpeserta didik, 

dan jurnal. 


