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ABSTRAK 

 

PENERAPAN PROGRAM KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN (KTSP) UNTUK POKOK BAHASAN OPERASI MATRIKS 

PADA SISWA KELAS I SMK PERTIWI KARTASURA 

 

Yulia Maftuhah Hidayati, A 410 040 201, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2008, 98 halaman 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Keterlaksanaan KTSP untuk 
guru dan kepala sekolah. 2. Keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan 
KTSP yang berlangsung untuk mata pelajaran matematika, khususnya subpokok 
bahasan penyelesaian operasi matriks. 3. Ketersediaan fasilitas dan sarana untuk 
pelaksanaan proses belajar mengajar dan penilaian yang tersedia di sekolah. 4. 
Hambatan-hambatan yang terjadi dengan menerapkan KTSP. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I semester 1 SMK Pertiwi Kartasura 
tahun pelajaran 2007/2008 yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah 39 siswa. 
Penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan angket. 
Wawancara digunakan untuk memperkuat hasil penyebaran angket tentang 
keterlaksanaan KTSP. Angket digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan KTSP 
untuk guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta sarana pendukung 
kegiatan belajar mengajar. Observasi digunakan untuk mengetahui kegiatan 
belajar mengajar dengan menggunakan KTSP. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa perangkat KTSP dan implementasi KTSP yang dilaksanakan 
di SMK Pertiwi Kartasura sudah terlaksana cukup baik. 
 
Kata kunci : KTSP, operasi matriks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis 

dan melihat perlunya diterapkan kurikulum yang diharapkan  dapat membawa 

suasana pembelajaran yang baru serta membawa peningkatan mutu 

pendidikan Indonesia. Menurut Dewi Ambarsari (2004), kurikulum 1994 yang 

selama ini diberlakukan tidak dapat mengakomodasikan keberagamaan 

budaya, kondisi serta potensi sekitar masyarakat secara keseluruhan, sudah 

barang tentu pendidikan tidak tercapai secara optimal. Demikian juga dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)  yang  selama ini diberlakukan 

memiliki beberapa kendala:  1. Untuk penilaian belum dapat menerapkan 

KBK karena berkas-berkas portofolio belum tersedia. 2. Kesiapan dan 

kemandirian siswa dalam belajar mandiri tanpa tuntunan dari guru masih 

kurang. 3. Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dengan kurikulum 

berbasis kompetensi belum tersedia lengkap.  

Mulyasa (2007 : 1) menyatakan bahwa kekurangpahaman guru dan 

penyelenggara pendidikan terhadap kurikulum bisa berakibat fatal terhadap 

hasil peserta didik. Hal ini terbukti, ketika mereka dihadapkan pada ujian 

nasional, mereka sering ketakutan, kalau-kalau peserta didik di sekolahnya 

tidak bisa mengerjakan soal-soal ujian dan tidak lulus. 
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Permasalahan tersebut di atas terjadi karena kurangnya hubungan yang 

harmonis antara guru dengan kurikulum yang menyebabkan gagalnya peserta 

didik dalam ujian. Bahkan bisa menjadi sebab terpuruknya pendidikan 

nasional. Lebih parah lagi, jika guru tidak memiliki etika yang baik dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, atau sudah kehilangan idealismenya. Oleh 

sebab itu, mereka akan mencari berbagai cara untuk membenarkan apa yang 

mereka lakukan, atau untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Misalnya 

membocorkan soal ujian, atau bahkan memberitahu kunci jawaban kepada 

peserta didiknya. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan 

berakibat fatal terhadap perkembangan peserta didik (Mulyasa, 2007 : 7).  

Agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali, pemerintah telah 

menetapkan standar kompetensi lulusan dan standar isi, untuk dijadikan acuan 

dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 

KTSP, kiprah guru lebih dominan lagi, terutama dalam menjabarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis, tetapi 

juga dalam pembelajaran nyata di kelas. KTSP merupakan upaya untuk 

menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka 

banyak dilibatkan diharapkan memiliki tanggungjawab yang memadai. 

Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar 

sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif (Mulyasa, 2007 : 8). 

Peserta didik yang berkualitas dan berpotensi itu dapat dikembangkan 

melalui  penerapan KTSP.  KTSP dibuat oleh guru di setiap satuan pendidikan  
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untuk menggerakkan mesin utama pendidikan, yakni pembelajaran. Pada 

kurikulum ini peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas 

yang dimilikinya. Aktivitas dan kreativitas seperti ini dapat dikembangkan 

melalui belajar matematika, karena matematika memiliki struktur dan 

keterkaitan yang kuat dan jelas antar konsep-konsep yang dipunyai sehingga 

memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan aktivitas dan kreativitas 

yang dimilikinya. Pembelajaran matematika memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. 

2. Mengembangkan aktivitas dan kreativitas yang melibatkan imajinasi, 

intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran, divergen, 

orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan serta mencoba-

coba. 

3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomu-

nikasikan gagasan (Depdiknas, 2003 : 2). 

Pembelajaran matematika mempunyai peranan penting dalam mengem-

bangkan keterampilan dan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kreatif 

karena matematika mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Matematika juga dapat digunakan untuk 

mengembangkan gagasan dengan bahasa melalui model matematika. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merencanakan penelitian 

tentang tingkat keberhasilan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam penerapannya pada kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana 

serta hambatan-hambatan yang terjadi. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, ada empat masalah yang 

perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana penerapan KTSP untuk siswa, guru dan kepala sekolah ? 

2. Bagaimana penerapan kegiatan belajar mengajar dengan KTSP yang 

berlangsung untuk mata pelajaran matematika khususnya subpokok 

bahasan penyelesaian operasi matriks ? 

3. Bagaimana ketersediaan fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan proses 

belajar-mengajar dan penilaian yang tersedia di sekolah dengan menggu- 

nakan KTSP ? 

4. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan KTSP ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada empat tujuan yang ingin dicapai. 

1. Mendeskripsikan tentang penerapan KTSP untuk siswa, guru, dan kepala 

sekolah. 
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2. Mendeskripsikan tentang penerapan kegiatan belajar mengajar dengan 

KTSP yang berlangsung, untuk mata pelajaran matematika khususnya 

subpokok bahasan penyelesaian operasi matriks. 

3. Mendeskripsikan tentang ketersediaan fasilitas dan sarana untuk 

pelaksanaan proses belajar mengajar dan penilaian yang terjadi di sekolah 

dengan  menggunakan KTSP. 

4. Mendeskripsikan tentang hambatan-hambatan yang terjadi dengan 

menggunakan KTSP. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan pada 

umumnya, dan dalam proses pembelajaran matematika khususnya.  

1. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan KTSP di SMK dan gambaran 

penerapan KTSP secara efektif dan efisien. 

2. Memberikan masukan kepada para guru bagaimana pembelajaran 

matematika yang baik pada saat mereka menerapkan KTSP. 

      3.  Untuk peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan bahan masuk-

an untuk meneliti pada mata pelajaran matematika dan permasalahan lain  

yang prosedur penelitiannya sejenis. 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka, kajian teori dan 

kerangka berpikir. Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan 

dengan permasalahan yang diangkat. Kajian teori memuat teori-teori yang 

berkaitan dengan variabel penelitian. Dalam hal ini teori yang akan dipaparkan 

adalah teori penerapan KTSP dan operasi matriks. Kerangka berpikir berisi 

tentang kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang 

diteliti dan disusun berdasarkan kajian teoritis yang telah dikemukakan. 

A.  Kajian Pustaka 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum 1994 yang selama ini 

diberlakukan tidak dapat mengakomodasikan keagamaan, kebudayaan, kon-

disi serta potensi sekitar dan masyarakat secara keseluruhan sehingga tujuan 

pendidikan tidak tercapai secara optimal. Kurikulum 1994 oleh berbagai 

kalangan dinilai kurang memiliki arah yang jelas, jumlah mata pelajaran 

terlalu banyak sehingga menyulitkan dan membebani siswa, serta kurang 

bermakna bagi siswa. 

Pada penelitian keterlaksanaan kurikulum matematika SMU 1994 yang 

dilakukan oleh Dwi Novianti (2001) menemukan bahwa (1) tujuan pembela-

jaran matematika agar dapat membekali siswa bekerja dan hidup sehari-hari 

agar siswa  berani bertanya,  dapat menjawab  matematika  yang  mengkaitkan  

6 
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wa serta pembelajaran berpusat pada siswa tidak terlaksana, (2) tujuan agar 

siswa mampu membuat model matematika dan dapat menggunakan untuk 

memecahkan masalah serta strategi pembelajaran yang mengajak siswa 

menemukan langkah-langkah pemecahan masalah terlaksana tidak seperti 

yang diharapkan. 

Menurut Sulistyowati (2003 : 3) KBK adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. 

Pengembangan KBK merupakan tugas sekolah yang mencakup penilaian, 

kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan sumber pendidikan dalam 

pengembangan KBK yang menggunakan asumsi bahwa siswa sebagai 

pembelajaran memiliki pengetahuan dan ketrampilan awal yang digunakan 

untuk menguasai kompetensi. 

Pada penelitian keterlaksanaan KBK yang dilakukan oleh Dewi 

Ambarsari (2004) mengatakan bahwa penerapan KBK dalam kegiatan belajar 

mengajar sangat sukar. Karena pola pembelajaran bersifat student center, 

dimana siswa aktif dalam mengembangkan pikiran, ide atau gagasan mereka. 

Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan mitra siswa dalam belajar. 

Selain itu fasilitas pendukung KBK dalam pembelajaran matematika 

sangat kurang. Saran pembelajaran seperti buku pegangan siswa yang telah 

disesuaikan dengan KBK jumlahnya belum memadai. Selain itu hambatan-

hambatan lain: 1. Untuk penilaian belum dapat menerapkan KBK karena ber-

kas-berkas portofolio belum tersedia.  2.   Kesiapan dan kemandirian siswa da- 
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lam belajar mandiri tanpa tuntunan dari guru masih kurang. 3. Sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran dengan KBK belum tersedia lengkap. 

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan bahwa kurikulum sangat 

berpengaruh terhadap keterampilan siswa, kemampuan siswa dalam 

mengembangkan cara berpikir yang logis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

kemampuan bekerjasama yang efektif dalam menguasai suatu kompetensi 

yang ada dalam matematika karena kurikulum ini dapat mengembangkan 

kemampuan atau kompeten-kompeten yang dimiliki siswa.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merencanakan penelitian 

tentang tingkat keberhasilan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dalam penerapannya pada kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana 

serta hambatan-hambatan yang terjadi. 

Adapun peta perbedaan dan persamaan antara variabel yang peneliti 

laksanakan dengan penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Peta Perbedaan Variabel-Variabel Penelitian 

Variabel 

 

Peneliti 

Kurikulum 

1994 

KBK KTSP Hasil 

belajar 

matematika 

Hambatan-

hambatan 

Sarana 

dan 

prasarana 

1. Dwi Novianti √   √   

2. Dewi Ambarsari  √  √ √ √ 

3. Yulia Maftuhah H.   √ √ √ √ 
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B.  Kajian Teori 

1.   Pengertian Kurikulum 

Dakir (2004 : 1), kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 

Secara tradisional kurikulum biasa dimengerti sebagai serangkaian 

program yang berisi rencana-rencana pelajaran yang telah disusun 

sedemikian rupa yang dapat dipakai secara langsung oleh guru untuk 

mengajar. Dalam arti kontemporer kurikulum diartikan secara lebih luas 

karena kurikulum tidak lagi menekankan pada daftar isi materi rencana 

pelajaran  yang memiliki topik-topik yang telah disusun tapi lebih 

menekankan kepada pengalaman-pengalaman proses belajar mengajar 

yang dapat diberikan kepada para murid dalam konteks dimana murid-

murid berada (http://www.sabda.org/pepak/pustaka/020077 tanggal 3 

April 2002). 

Istilah kurikulum mulai dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1920 

ditinjau dari asal katanya kurikulum berasal dari bahasa latin dari kata 

curere yang artinya lari. Dengan demikian maka kurikulum pada awalnya 

mempunyai pengertian course of race (arena pacuan). Secara tradisional, 

kurikulum mempunyai pengertian yaitu mata pelajaran atau arena 

pelatihan untuk suatu produksi pendidikan (http://Irckesehatan.net/ 

pedoman/Pedomanpenyusunankurikulummodulpel.pdf). 
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Beberapa pengertian kurikulum yang lain : 

a.  Kumpulan materi yang harus disampaikan pelatih atau yang harus di-

pelajari oleh peserta didik untuk menjadi terampil. ( Pengembangan 

Kurikulum, Pusdiklat Kesehatan, 2000). 

b.  Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. ( Manaje-

men Pelatihan Ketenagakerjaan, Oemar Hamalik, 2001). 

2.   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Mulyasa (2007 : 19) menyatakan bahwa KTSP adalah sebuah 

kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. KTSP ditandatangani pada 23 Mei 

2006 dan diberlakukan di Indonesia mulai tahun ajaran 2006/2007. KTSP 

terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan 

muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan 

silabus. 

KTSP diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

KTSP berlaku pada jenjang pendidikan dasar ( Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama) dan menengah (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan) dan disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu  
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kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta 

berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP). 

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang 

dituangkan dalam kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi 

peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar Isi 

merupakan pedoman untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan yang memuat : kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban 

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. 

Standar kompetensi lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman penilaian 

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL 

meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata 

pelajaran. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan 

standar nasional yang telah disepakati. 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, tujuan pendidikan 

dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. Tujuan pendidikan menengah adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.  
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Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya 

(http://sib-bangkok.org/news/downloads/kurikulum/ktspbaru.ppt).  

Pemberlakuan KTSP didasarkan pada peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 24 tahun 2006. Penyusun KTSP SD, SMP, SMA dan SMK 

terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara 

sumber dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan 

disupervisi oleh kabupaten / kota dan provinsi yang bertanggung jawab 

dibidang pendidikan. 

Acuan operasional penyusunan KTSP : 

a. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia 

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar 

pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disu-

sun yang memungkinkan setiap mata pelajaran dapat menunjang 

peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. 

b.  Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat per-

kembangan dan kemampuan peserta didik 

Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keraga-

man potensi, minat, kecerdasan intelektual dan emosional peserta didik 

secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

c.   Perkembangan potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan 
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Daerah memiliki keragama potesi, kebutuhan, tantangan, dan 

keragaman karakteristik lingkungan, oleh karena itu kurikulum harus 

memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah. 

d.   Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan 

tuntutan pembangunan daerah dan nasional. 

e.   Tuntutan dunia kerja 

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali 

peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkem-

bangan peserta didikdan kebutuhan dunia kerja khususnya bagi mereka 

yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

f.   Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan 

berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. 

g.   Agama 

Kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi 

dan kerukunan umat beragama, dan memperhatikan norma agama yang 

berlaku di lingkungan sekolah. 

h.   Dinamika Perkembangan Global 
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Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu 

bersaing secara global dan hidup berdampingan dengan bangsa lain. 

i.   Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 

Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan 

persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

j.   Kondisi sosial budaya masyarakat setempat 

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karak-

teristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian 

keragaman budaya. 

k.   Kesetaraan jender 

Kurikulum harus diarahkan kepada pendidikan yang berkeadilan 

dan mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan jender. 

l.   Karakteristik satuan pendidikan 

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, 

kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan (http://sib-bangkok.org/news/ 

downloads /kurikulum/ktspbaru.ppt). 

Ciri-ciri penting KTSP : 

1)  KTSP menganut prinsip fleksibilitas, yaitu sekolah diberi kebeba-

san menambah 4 jam pelajaran tambahan per minggu, yang bisa 

diisi dengan apa saja baik yang wajib atau muatan lokal. 
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2) KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk 

mengubah kebiasaan lama yakni kebergantungan pada birokrat. 

3)  Guru kreatif dan siswa aktif. 

4)  KTSP menganut prinsip diversifikasi, artinya dalam kurikulum ini 

standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dibuat BSNP itu 

dijabarkan dengan memasukkan muatan lokal, yakni lokal 

provinsi, lokal kabupaten / kota, dan lokal sekolah. 

5) KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi pendidikan dan ma-

najemen berbasis sekolah (school-based management). 

6)  KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. 

7)  KTSP beragam dan terpadu. 

(http://www.duniaguru.com hari Senin tanggal 17 September 2007). 

Tim (2007 : 9), teknik penilaian dalam KTSP: penilaian tertulis, 

penilaian penampilan (misal : penampilan dalam praktek pidato, praktek 

olahraga, dan lain-lain), tugas dan proyek, penilaian produk (penilaian 

hasil kerja siswa yang menitikberatkan pada keterampilan dan hasil akhir.  

3.   Penerapan KTSP 

Kurikulum sekolah satu dengan yang lainnya bisa saja berbeda. 

Pasalnya, penerapan KTSP mulai tahun 2006/2007 memberi peluang 

sekolah menyusun kurikulum sendiri. Hanya menurut anggoata BSNP, 

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.PdKons, kurikulum yang dibuat 

sekolah tetap mengacu pada BSNP. Menurut beliau, KTSP sebagai kuriku- 
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lum operasional sekolah disusun berdasarkan standar isi dan kompetensi 

lulusan yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Dikatakan, 

kurikulum harus disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah, 

dan peserta didik. Meski sekolah memiliki kewenangan luas, acuan tetap 

pada BSNP sesuai standar isi dan kompetensi lulusan. 

Dalam KTSP, pihak sekolah memiliki kewenangan menentukan 

muatan lokal. Selama ini muatan lokal ada 3, yakni dari provinsi, 

kabupaten/kota, dan pihak sekolah. Dengan menentukan sendiri, 

seharusnya menjadi keunggulan sekolah itu sendiri. Dengan pemberlakuan 

KTSP, pemberdayaan gurupun akan lebih baik. Sebagai contoh, guru yang 

selama ini hanya mengajar karena kurikulumnya sudah tersedia akan 

dituntun memiliki kemampuan menyusun kurikulum yang sesuai dan tepat 

bagi peserta didiknya (http://www.smka-smr.sch.id/modules.php?op= 

download&name=News&file=article&sid=470 hari Kamis tanggal 30 

November 2006). 

Menurut pakar kurikulum Dr. Karnadi dari Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) dan Prof. Dr Ansyar dari Universitas Negeri Padang (Unan). 

Penerapan KTSP di sekolah akan membuat guru semakin pintar, karena 

mereka dituntut harus mampu merencanakan sendiri materi pelajarannya 

untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang 

selama ini dibuat dari pusat, menyebabkan kreativitas guru kurang ter-

pupuk  tetapi dengan KTSP kreativitas guru bisa berkembang (http://www. 
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dikmentidki.go.id/news-1.php?subaction=showfull&id= 1170 055005& 

archive_&start_from=&uc tanggal 29 Januari 2007). 

4.   Indikator Keberhasilan KTSP 

Alwasilah http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/122006/14/09 

01.htm hari Kamis tanggal 14 desember 2006, keberanian siswa untuk 

bertanya dan berdebat adalah indikator keberhasilan belajar dengan 

menerapkan KTSP. Evaluasi untuk program pelaksanaan pengembangan 

kurikulum di daerah memerlukan indikator keberhasilan sebagai tolak 

ukur pencapaian pelaksanaan kurikulum. 

Indikator keberhasilan kurikulum mencakup : 

a.   Indikator keberhasilan sosialisasi kurikulum  

Indikator keberhasilan kurikulum, antara lain: sekolah menyata-

kan siap melaksanakan kurikulum tersebut, guru memahami kurikulum 

tersebut, dan guru dapat mengimplikasikannya dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

b.   Indikator keberhasilan penyusunan silabus  

Indikator keberhasilan penyusunan silabus, antara lain: silabus 

disusun berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi 

lulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten / kota / provinsi yang 

bertanggung jawab dibidang pendidikan (http:ktsp.diknas.go.id/ 

download/ktsp_smk/ktsp_smk.pdf); guru memahami semua perangkat 

yang berhubungan dengan  penyusunan silabus seperti standar  isi yang  
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berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan dan standar 

kompetensi lulusan serta KTSP (http://www.puskur.net/inc/mdl/ 012_ 

model_Slbs_smp.pdf). 

c.   Indikator keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester  

Indikator keberhasilan penyusunan program tahunan dan 

semester, antara lain: adanya kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran dengan program semester dan tahunan yang 

dirancang berdasarkan kemampuan awal siswa, program tahunan dan 

semester dapat dijadikan panduan bagi sekolah.  

d. Indikator keberhasilan penyusunan rencana pembelajaran  

Indikator keberhasilan rencana pembelajaran, antara lain: rencana 

pembelajaran yang disusun sesuai dengan silabus atau berpedoman 

pada silabus yang telah disusun sebelumnya; memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar dan penilaian hasil belajar. 

e.   Indikator keberhasilan penyusunan bahan ajar  

Indikator keberhasilan penyusunan bahan ajar, antara lain: 

menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, memberi 

kesempatan pada siswa untuk berlatih, memberikan rangkuman, gaya 

penulisan komunikatif dan semi formal, menjelaskan cara mempelajari 

bahan ajar, dan lain lain (http://ktsp.diknas.go.id/download/ktsp_smk/ 

11.ppt#343,36,III.EVALUASI). 



19 

f.    Indikator pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

Indikator pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, antara lain: 

peserta didik memiliki kemampuan membaca lebih cepat dan lebih 

banyak, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang 

luas, memberikan jawaban yang baik, memberikan banyak gagasan, 

berpikir kritis, daya ingat yang kuat, tidak cepat puas dengan 

prestasinya, dan lain lain (http:ktsp.diknasgo.id/download/ktsp_smk / 

ktsp_smk.pdf). 

5.   Matriks 

a.   Pengertian Matriks 

Murtiyasa (2003:1), matriks adalah susunan persegi panjang dari 

unsur-unsur pada beberapa sistem aljabar. Dengan demikian unsur-

unsur ini bisa berupa bilangan atau juga suatu peubah. Untuk 

menyatakan nama matriks biasanya digunakan huruf besar seperti A, 

B, C, dan sebagainya; sedangkan bila unsur atau anggota (elemen) dari 

matriks berupa huruf dituliskan dengan huruf kecil. Tanda (  ); [  ]; 

atau ||   || biasanya digunakan untuk mengurung elemen-elemen dari 

suatu matriks. Tetapi yang paling sering digunakan adalah tanda (   ). 

b.   Penjumlahan dan Pengurangan dengan Matriks 

Andaikan dua matriks A =  ija  dan B =  ijb  mempunyai 

dimensi yang sama. Penjumlahan matriks A dan B, ditulis dengan : 

A + B, didefinisikan dengan 



20 

A + B =      ijijijij baba  , untuk setiap i dan j. 

Penjumlahan matriks dikenal dengan “element twice addition”, artinya 

elemen-elemen yang seposisi dijumlahkan. Ini berarti bahwa operasi 

penjumlahan matriks merupakan operasi yang sederhana. Dengan 

demikian operasi penjumlahan matriks juga tidak merubah dimensi 

dari matriks yang dijumlahkan, artinya dimensi matriks hasil 

penjumlahan sama dengan dimensi matriks semula (matriks yang 

dijumlahkan). 

Contoh : 

Andaikan M = 
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Andaikan K = 
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 tidak dapat 

dilakukan operasi penjumlahan K + L, sebab dimensi kedua matriks ini 

tidak sama (Murtiyasa, 2003 : 12). 

Jika A dan B matriks yang berdimensi sama maka : 

A – B = A + (-B), maksudnya untuk mengurangkan matriks B dari 

matriks A, dapat dilakukan dengan menjumlahkan A dengan lawan 

atau negatif B (Sunardi,dkk., 2005 : 130). 

Contoh : 
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c.   Perkalian Matriks dengan Matriks 

Menurut Murtiyasa (2003 : 21) untuk mendalami lebih jauh 

tentang operasi perkalian matriks, dimulai dengan perkalian antara dua 

matriks khusus, yaitu antara matriks baris dan matriks kolom. 

Andaikan matriks baris A =   11a   12a   13a   …  na1  dan matriks 

kolom B = 
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. Perkalian matriks baris A dan matriks kolom B, 

katakanlah AB = C didefinisikan dengan mengalikan setiap elemen 

dari matriks A yang berkorespondensi dengan elemen dari matriks B 

dan hasilnya dijumlahkan. Jadi : 
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C = AB =  11a   12a   13a   …  na1  
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Perhatikan bahwa dimensi dari matriks baris A adalah 1xn dan 

dimensi dari matriks kolom B adalah nx1. Sedangkan matriks C = AB 

berdimensi 1x1. hal ini bisa digambarkan sebagai berikut: 

1111 xnxxn CBA  . Supaya elemen-elemen dari matriks baris A bisa 

berkorespondensi dengan elemen-elemen dari matriks kolom A, maka 

banyaknya elemen dari matriks baris A harus sama dengan banyaknya 

elemen dari matriks kolom B, dalam hal ini adalah n. Oleh karena itu 

perkalian matriks sering juga disebut dengan perkalian baris kali 

kolom. Sedangkan dimensi dari matriks C yang merupakan hasil kali 

bisa dilihat dari banyaknya baris matriks A (dalam hal ini 1) dan 

banyaknya kolom matriks B (dalam hal ini juga 1), sehingga dimensi 

dari C adalah 1x1. 

Contoh : 
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Andaikan matriks baris P = (1   -2    3) dan matriks kolom Q = 
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Hasil kali (produk) dari matriks P dan Q adalah : 

PQ =  (1   -2    3)  
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= (1.6 + (-2).5 + 3.(-4)) = -16 

 

C.  Kerangka Berpikir 

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam mata 

pelajaran matematika khususnya subpokok bahasan penyelesaian operasi 

matriks, intinya berorientasi pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian 

matriks. Keterkaitannya dengan kemampuan pemahaman KTSP baik siswa, 

guru maupun kepala sekolah semestinya memiliki kontribusi yang positif 

terhadap keberhasilan pengajaran dan pembelajaran matematika subpokok 

bahasan penyelesaian operasi matriks. 

Sementara itu mengenai ketersediaan fasilitas dan sarana pelaksanaan 

proses belajar mengajar dan penilaian juga memiliki peranan penting terhadap 

keberhasilan pengajaran dan pembelajaran matematika dengan penggunaan 

KTSP. Setiap konsep pembaharuan termasuk pembaharuan kurikulum tidak 

jarang memenuhi berbagai kendala. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis menganggap perlunya menggali tentang 

pemahaman KTSP oleh siswa, guru maupun kepala sekolah. Begitu juga perlu 

digali perihal proses belajar mengajar berdasarkan KTSP untuk mata pelajaran 

matematika, khususnya subpokok bahasan penyelesaian operasi matriks. 

Dalam penelitian ini juga perlu dikaji tentang ketersediaan fasilitas dan 

sarana pelaksanaan proses belajar mengajar serta penilaiannya. Sudah barang 

tentu juga layak dikaji adanya berbagai hambatan dalam penerapan KTSP. 

Upaya penggalian berbagai hal tersebut sesuai dengan esensi atau 

hakekat penelitian kualitatif, perlu banyak dilakukan analisis dengan kerangka 

berpikir induktif. Artinya dari data yang telah disusun dianalisis. Simpulannya 

diharapkan berupa temuan penyelenggaraan proses belajar matematika, 

khususnya penyelesaian operasi matriks dengan penerapan KTSP, fasilitas dan 

sarana pelaksanaan serta penilaiannya maupun hambatan-hambatan yang 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pembahasan metode penelitian ini lebih cenderung dapat dikatakan 

sebagai pertanggungjawaban mengenai metode-metode yang dipergunakan 

selama penelitian berlangsung dari awal samapai selesai. Tentu saja ketepatan dan 

kejelasan mengenai metode yang diperlukan dalam penelitian merupakan salah 

satu bagian yang ikut menentukan tingkat kesahihan atau tingkat kebenaran hasil 

penelitian. Oleh karena itu penjelasan mengenai metode penelitian sebagai 

pertanggungjawaban metode yang dipergunakan sangat diperlukan. 

Uraian mengenai pertanggungjawaban metode-metode yang digunakan 

melibatkan pembahasan mengenai : jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

bentuk dan strategi penelitian, subjek dan sumber data penelitian, teknik sampling, 

metode pengumpulan data, dan pengembangan instrumen. 

A.  Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Menurut Moleong 

(2007 : 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Patilima (2005 : 1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian  
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yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. 

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau 

natural setting, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode 

naturalistik. Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki 

obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak 

berubah (Patilima, 2005 : 2). 

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, 

wawancara, atau dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa 

pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pada penelitian 

kualitatif, teori dibatasi pada pengertian : suatu pernyataan sistematis yang 

berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji 

kembali  secara empiris. Maksud  penelitian kualitatif adalah mengembangkan  
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pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks 

yang relevan (Moleong, 2007 : 31). 

 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1.   Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Pertiwi Kartasura. SMK ini 

juga terpilih untuk uji coba KTSP dari sejumlah SMK yang ada. SMK 

Pertiwi terletak di jalan Adi Sumarmo Ngabeyan Kartasura. 

2.   Waktu Penelitian 

Proses ini akan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, tahap analisa data, dan penyusunan laporan. 

Tabel 3.1 

Rincian waktu penelitian dari tahun 2007-2008 

Bulan 

Okt Nov Des Jan Feb 

Tahap 

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

A.    Persiapan                   

1.  Pengajuan Judul                   

       2. Pembuatan Pro-

posal 

                  

  3.  Konsultasi  

skripsi bab I – 

bab III 
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      4.   Pembuatan  

instrumen dan 

permohonan 

survey 

                  

B.  Pelaksanaan                   

1.    Uji coba 

instrumen 

                  

2.    Pengamatan                   

3.    Pengambilan 

data 

                  

C.  Analisis Data                   

D.  Penyusunan Lapo-

ran 

                  

 

C.  Bentuk dan Strategi Penelitian 

Adapun bentuk dan strategi penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

penelitian survai. Survai digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi 

tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil. 

Populasi tersebut bisa berkenaan dengan orang, instansi, lembaga, organisasi, 

unit-unit kemasyarakatan, dll., tetapi sumber utamanya adalah orang. Ada tiga 

karakteristik utama dari survai: 1. Informasi dikumpulkan dari sekelompok 

besar orang untuk mendeskripsikan bebrapa aspek  atau  karakteristik  tertentu  
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seperti : kemampuan, sikap, kepercayaan, pengetahuan dari populasi, 2. 

Informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan  (umumnya tertulis bisa  

juga lisan) dari suatu populasi, 3. Informasi diperoleh dari sampel, bukan dari 

populasi (Sukmadinata, 2006 : 82). 

Menurut Sukmadinata (2006 : 83) ada tiga hal yang melatarbelakangi 

popularitas dan banyaknya digunakan metode survai. Pertama, survai bersifat 

serbaguna, dapat digunakan menghimpun data hampir dalam setiap bidang 

dan permasalahan. Kedua, penggunaan survai cukup efisien dapat meng-

himpun informasi yang dapat dipercaya dengan biaya yang relatif murah. 

Ketiga, survai menghimpun data tentang populasi yang cukup besar dari 

sampel yang relatif kecil. 

 

D.  Subjek dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini mengambil SMK Pertiwi Kartasura sebagai setting atau 

objek penelitian. SMK ini untuk kelas 1 terdapat 2 kelas dan masing-masing 

kelas terdapat 22 siswa jurusan Administrasi Perkantoran dan 17 siswa  

jurusan akuntansi serta 2 guru matematika. 

Data untuk keperluan penelitian survai berasal dari angket atau 

kuesioner, wawancara, dan pengamatan atau observasi. Oleh karena itu, 

sumber data utama penelitian ini adalah :  

1.  Hasil wawancara dengan guru dan kepala sekolah tentang pelaksanaan 

KTSP. 



30 

2.  Hasil penyebaran angket yang mencerminkan suatu kondisi dimana KTSP 

telah terlaksana secara sempurna atau belum dalam pelaksanaannya oleh 

guru, kepala sekolah serta dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

3.  Pengamatan yang digunakan untuk mengetahui kegiatan belajar mengajar 

dengan menerapkan KTSP. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

angket atau kuesioner, wawancara, dan pengamatan atau observasi. 

1.   Metode Angket atau Kuesioner 

Menurut Sukmadinata (2006 : 219) angket atau kuesioner merupakan 

suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti 

tidak langsung bertanyajawab dengan responden). Instrumen atau alat 

pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. 

Pada angket dengan pertanyaan terbuka, angket berisi pertanyaan-

pertanyaan atau pernyataan pokok yang bisa dijawab atau direspon oleh 

responden secara bebas. Responden mempunyai kebebasan untuk 

memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. 

Karena angket dijawab atau diisi sendiri oleh responden dan peneliti 

tidak selalu bertemu langsung dengan responden, maka dalam penyusunan 

angket  perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, sebelum  butir-butir per- 
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tanyaan atau pernyataan ada pengantar dan petunjuk pengisian. Kedua, 

butir-butir pertanyaan dirumuskan secara jelas, menggunakan kata-kata 

yang lazim digunakan dan kalimat tidak terlalu panjang.  Ketiga, untuk se- 

tiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan berstruktur disediakan kolom 

untuk menuliskan jawaban atau respon dari responden secukupnya. Untuk 

pertanyaan atau pernyataan tertutup telah disediakan alternatif jawaban 

dan tiap alternatif hanya berisi satu pesan sederhana.  

2.   Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007 : 186). 

Jika pewawancara hendak mempersiapkan suatu wawancara maka 

perlu dibuat beberapa keputusan. Keputusan itu berkenaan dengan 

pertanyaan apa yang perlu ditanyakan, bagaimana mengurutkannya, sejauh 

mana kekhususan pertanyaan itu, berapa lama wawancara itu, dan 

bagaimana memformulasikan pertanyaan itu. 

Pelaksanaan wawancara menyangkut pewawancara dengan 

terwawancara. Keduanya berhubungan dalam mengadakan percakapan, 

dan pewawancaralah yang berkepentingan sedangkan terwawancara 

bersifat  membantu.  Oleh karena itu,  pewawancara  hendaknya mengikuti  
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tata aturan dan kesopanan yang dianut oleh terwawancara. Ukuran 

sepantasnya tentunya disesuaikan dengan keadaan. 

3.   Metode Pengamatan 

Menurut Moleong (2007 : 175) alasan secara metodologis bagi peng- 

gunaan pengamatan ialah: pengamatan mengoptimalkan kemampuan 

peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, 

kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk 

melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat 

itu, menangkap arti fenomena dari segi pandangan dan anutan para subjek 

pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan 

apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula 

peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan 

pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari 

pihak subjek. 

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara 

berperanserta dan yang tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa peran 

serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan 

pengamatan. Pengamat berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, 

yaitu sebagai pengamat sekaligus menjadi anggoat resmi dari kelompok 

yang diamatinya. 

Pengamatan dapat pula dibagi atas pengamatan terbuka dan 

pengamatan tertutup. Yang terbuka atau  tertutup di sini  adalah  pengamat  
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dan latar penelitian. Pengamat secara terbuka diketahui oleh subjek, 

sedangkan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan 

kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan 

mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan  

oleh mereka. Sebaliknya, pada pengamatan tertutup, pengamatnya 

beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para 

subjeknya. Biasanya pengamatan seperti yang terakhir ini dilakukan oleh 

peneliti pada tempat-tempat umum, seperti bioskop, taman, lapangan 

olahraga, tempat rapat umum, atau tempat-tempat hiburan lainnya. 

 

F.  Pengembangan Instrumen 

Seperti diuraikan sebelumnya, perangkat instrumen dalam penelitian ini 

berupa angket, pedoman umum wawancara dan pedoman umum observasi. 

1.   Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pelaksanaan KTSP di sekolah baik yang dikenakan kepada guru, kepala 

sekolah, dan siswa menggunakan angket. Untuk menetukan validitas soal 

pada angket tersebut digunakan validitas isi. Surapranata (2004 : 51) 

menyatakan bahwa validitas isi ditentukan dengan melihat apakah soal-

soal yang digunakan telah menunjukkan sampel atribut yang diukur. Salah 

satu cara untuk memperolah validitas isi adalah dengan melihat soal-soal 

yang membentuk  tes  itu.  Jika  keseluruhan  soal  nampak  mengukur  apa  
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yang seharusnya tes itu digunakan, tidak diragukan lagi bahwa validitas isi 

sudah terpenuhi. 

a.   Angket 

(1) Kisi-kisi angket pelaksanaan KTSP 

Kisi-kisi ini digunakan untuk menyusun butir yang akan dapat 

mengungkap pelaksanaan KTSP di sekolah. Angket ini ditujukan 

untuk guru atau kepala sekolah. Soal-soal pada angket ini valid, hal 

ini karena dengan menggunakan validitas isi soal-soal tersebut 

telah menunjukkan sampel atribut yang diukur mengenai 

keterlaksanaan KTSP. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Angket Keterlaksanaan KTSP 

(Untuk Guru / Kepala Sekolah) 

Komponen KTSP Indikator Nomor Butir Jumlah Butir 

Kurikulum dan Hasil 

Belajar 

Materi kurikulum 

Materi pembelajaran 

Ketercapainya tujuan 

Kebiasaan berpikir siswa 

1,2 

3,4,5 

19 

20 

2 

3 

1 

1 

Penilaian Sistem Pengujian 

Cara penilaian 

13,14,15 

12 

3 

1 

KTSP Proses pembelajaran 

Faktor pendukung 

7 s.d 11 

6 

5 

1 
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Pengolahan Peran dan tanggungjawab sekolah 

Pembiayaan 

Pengembangan silabus 

18 

17 

16 

1 

1 

1 

  Total 20 

(2) Kisi-kisi angket keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar meng-

gunakan KTSP 

Kisi-kisi ini digunakan untuk menyusun keterlaksanaan kegiatan 

belajar mengajar dengan menggunakan KTSP. Butir angket 

sengaja dirancang hanya untuk siswa. Hasil jawaban siswa ini 

dapat untuk mengecek silang jawaban guru atau kepala sekolah 

terhadap keterlaksanaan KTSP. Soal-soal pada angket ini valid, 

karena dengan menggunakan validitas isi soal-soal tersebut telah 

menunjukkan sampel atribut yang diukur, yaitu keterlaksanaan 

kegiatan belajar mengajar berdasarkan KTSP. 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Angket Keterlaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar dengan KTSP (Untuk Siswa) 

Komponen KTSP Indikator Nomor Butir Jumlah Butir 

Pendekatan Empat pilar pendidikan 

Inkuiri 

Salingtemas 

Pembelajaran demokratis 

Jaringan pengetahuan 

4,6,7 

8 

9,20 

10 s.d 13 

14 

3 

1 

2 

4 

1 
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Prinsip 

pengembangan KTSP 

Mengembangkan kreativitas 

Menumbuhkan kesadaran 

Belajar sepanjang hayat 

15,24 

21,22,23 

16,25 

2 

3 

2 

Prinsip motivasi 

dalam belajar 

Teknik Pembelajaran 

Pengetahuan materi sebelumnya 

Keragaman pendekatan 

Pengalaman belajar 

1,2,3,5 

17 

18 

19 

4 

1 

1 

1 

  Total 25 

 

(3) Kisi-kisi angket sarana pendukung keterlaksanaan KTSP 

Kisi-kisi ini digunakan untuk menyusun sarana pendukung dalam 

keterlaksanaan KTSP. Soal-soal pada angket ini valid, karena 

dengan menggunakan validitas isi soal-soal tersebut telah 

menunjukkan sampel atribut yang diukur, yaitu sarana pendukung 

keterlaksanaan KTSP. 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi Angket Sarana Pendukung 

Keterlaksanaan KTSP 

Komponen 

pendukung KTSP 

Indikator Nomor Butir Jumlah Butir 

Sumber Daya 

Manusia 

Kesiapan guru 

Kesiapan siswa 

Kesiapan orang tua 

1 

2 

3 

1 

1 

1 
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Fasilitas Ketersediaan : 

Laboratorium 

Perpustakaan 

Sumber bahan / alat belajar 

Olahraga 

Kesenian 

 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Instrumen 

pelaksanaan proses 

belajar mengajar 

Ketersediaan : 

Kurikulum 

Silabus 

Pedoman penyusunan mata pelajaran 

Buku/materi tentang strategi 

pembelajaran kontekstual/life skill 

 

9 

10 

11 

 

12 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

Instrumen penilaian Ketersediaan pedoman pengem-

bangan sistem penilaian : 

Ranah kognitif 

Ranah psikomotor 

Ranah afektif 

 

 

13 

14 

15 

 

 

1 

1 

1 

  Total 15 

2.   Penilaian Instrumen 

Berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat disusun angket tentang 

keterlaksanaan KTSP. Bentuk angket untuk guru, berupa pertanyaan 

dengan beberapa pilihan jawaban. Tidak ada kunci jawaban yang benar. 

Responden dapat memilih jawaban lebih dari satu, sesuai dengan keadaan 

sebenarnya yang terjadi di  sekolah.  Bentuk  angket  untuk  siswa,  berupa  
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pernyataan dengan empat pilihan : selalu (SL), sering (SR), pernah (P), 

dan tidak pernah (TP). 

a. Angket keterlaksanaan KTSP 

No. 

Butir 

Jawaban Skor No. 

Butir 

Jawaban Skor 

1 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

11 a, b 

a 

b 

3 

2 

1 

2 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

12 a 

b 

3 

1 

3 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

13 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

4 b 

a, b 

a 

3 

2 

1 

14 a, b 

b 

a 

3 

2 

1 

5 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

15 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

6 a, b, c 

ab, ac, bc 

a 

3 

2 

1 

16 a, b, c 

ab/ ac/ b/ c/ bc 

a 

3 

2 

1 

      

7 b 

c 

a 

3 

2 

1 

17 a, b, c 

ab, ac, bc 

a atau b atau c 

3 

2 

1 

8 a, b 

a atau b 

3 

1 

18 a, b, c 

ab, ac, bc 

a atau b atau c 

3 

2 

1 

9 a, b 

ac, b, a, bc 

c 

3 

2 

1 

19 b,c 

abc, ac, ab, b, c 

a 

3 

2 

1 
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10 a 

b 

3 

1 

20 a, b, c 

ab, ac, bc 

a atau b atau c 

3 

2 

1 

Skor maksimum adalah 60, dan skor minimum 20 

( Sumber : BSNP ) 

b. Angket keterlaksanaan KTSP 

Skor untuk jawaban SL, SR, P, TP butir favorable, berturut-turut 

adalah 4, 3, 2, 1. Butir unfavorable, skor untuk jawaban SL, SR, P dan 

TP berturut-turut adalah 1, 2, 3, 4. Skor maksimum adalah 100, dan 

skor minimum 25. 

( Sumber : BSNP ) 

c. Angket tentang pendukung KTSP 

Skor jawaban untuk ”sudah dilakukan, sedang dilakukan, 

belum”,”tersedia, sedang dibuat, belum tersedia” berturut-turut adalah 

3, 2, 1. Skor maksimum adalah 45 dan skor minimum adalah 15. 

( Sumber : BSNP ) 

3.   Kriteria Penilaian 

Skor ( 20 – 30 ) atau < 50 % → KTSP belum terlaksana 

Skor ( 31 – 40 ) atau 50 % → KTSP sudah berjalan cukup baik 

Skor ( 41 – 50 ) atau 75 % → KTSP sudah terlaksana dengan cukup baik 

Skor ( 51 – 60 ) atau > 75 % → KTSP sudah terlaksana dengan baik 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan disajikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan. Secara 

sistematis hasil penelitian ini disajikan dalam susunan, yaitu : deskripsi lokasi 

penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan temuan studi yang dihubungkan dengan 

kajian teori. 

A.  Deskripsi Lokasi Penelitian 

SMK Pertiwi Kartasura terletak di jalan Adi Sumarmo Ngabeyan 

Kartasura. SMK Pertiwi Kartasura terbagi menjadi beberapa ruang, yaitu 

ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, ruang koperasi, ruang menjahit, 

ruang komputer, ruang komite, ruang OSIS, ruang rapat, dan ruang kelas. 

Ruang kelas terbagi menjadi 6 (denah gedung ada pada lampiran). 

Sarana dan prasarana yang ada pada SMK Pertiwi Kartasura lebih rinci 

dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Sarana dan Prasarana SMK Pertiwi Kartasura 

No Jenis Jumlah 

1 Komputer 13 unit 

2 Printer 4 unit 

3 Perpustakaan 1 

4 Laboratorium Akuntansi 1 

5 Laboratorium Administrasi Perkantoran 1 

6 Ruang komputer 1 

7 Ruang menjahit 1 

40 



41 

8 Ruang kelas 6 

9 Ruang kepala sekolah 1 

10 Ruang guru 1 

11 Ruang OSIS 1 

12 Ruang TU 1 

13 Ruang koperasi 1 

14 Ruang komite 1 

15 Ruang rapat 1 

16 Masjid 1 

17 Kantin 1 

18 Kamar mandi 3 

 

B.  Deskripsi Hasil Penelitian 

1.   Perangkat Pelaksanaan KTSP 

a.   Hasil Wawancara 

1)   Hasil wawancara I 

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Wakasek Kurikulum di 

SMK Pertiwi Kartasura yang bernama Sriyati Murniningsih, S.Pd.. 

Hasil wawancara adalah sebagai berikut : 

a)   Bagaimana pelaksanaan KTSP di SMK Pertiwi Kartasura?  

KTSP di SMK ini diterapkan untuk semua mata pelajaran tetapi 

untuk sementara pelaksanaan KTSP ini hanya di kelas 1 saja. 

b) Persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah 

dalam menjalankan KTSP ? 

Persiapan-persiapan yang kami lakukan adalah guru diikutkan 

penataran KTSP,  menyiapkan  perangkat-perangkat  KTSP, meng- 
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usahakan administrasi pengajaran, Rencana Pembelajaran, Program 

Semester, kalender pendidikan, daftar nilai, daftar hadir siswa. 

Untuk siswa, sebelum memulai proses pembelajaran dimulai guru 

memberikan gambaran dan penjelasan tentang pembelajaran 

KTSP. 

c)  Bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan meng- 

gunakan KTSP ? 

Secara umum untuk semua mata pelajaran telah menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan KTSP. Dalam proses 

pembelajaran guru dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di 

dalam dan di luar kelas (praktek). 

d) Adakah sarana dan prasarana pendukung KTSP di SMK ini ? 

Sarana dan prasarana pendukung KTSP di SMK ini sudah ada 

meskipun belum lengkap. Sarana pendukung untuk kegiatan 

belajar mengajar seperti buku-buku pegangan siswa. Sarana 

pendukung lainnya adalah laboratorium dan yang tersedia adalah 

laboratorium komputer, laboratorium Akuntansi serta laboratorium 

Administrasi Perkantoran. 

e) Untuk menilai keberhasilan belajar siswa Anda lihat dari segi apa ? 

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran kami ukur dan kami nilai 

dari ketuntasan materi yang dapat diajarkan semua pihak kepada 

siswa, keberhasilan siswa dalam mengerjakan ulangan, tugas-tugas 
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serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

2) Hasil wawancara II 

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran 

matematika di SMK Pertiwi Kartasura yang bernama Edi Krismanto, 

S.Pd.. Hasil wawancara peneliti dengan guru matematika adalah 

sebagai berikut : 

a) Persiapan-persiapan yang dilakukan guru sebelum menerapkan 

KTSP dalam pembelajaran di kelas 

Jawaban : 

Persiapan yang saya lakukan sebelum proses belajar mengajar 

dengan menerapkan KTSP dimulai, saya terlebih dahulu 

memberikan penjelasan dan gambaran bagaimana pembelajaran 

dengan menggunakan KTSP. Setelah semua siswa mengerti dan 

memahami pembelajaran dengan menggunakan KTSP, saya 

memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses belajar mengajar berlangsung. 

b)   Pedoman penyusunan mata pelajaran 

Jawaban : 

Mata pelajaran saya susun dan saya kembangkan berdasarkan 

silabus dan mengacu pada BSNP. 

c) Silabus yang digunakan 

Jawaban : 
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Silabus yang saya gunakan mengacu pada BSNP dan saya 

kembangkan sendiri. 

d)   Peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

Jawaban : 

Dalam pembelajaran di kelas guru berperan sebagai fasilitator 

sedangkan siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. 

e)   Metode mengajar 

Jawaban : 

Metode yang saya terapkan adalah 

a)   Pretest materi sebelumnya 

b) Menyampaikan materi, kalau ada media pendukung saya 

melaksanakan pembelajaran di luar kelas tetapi kalau tidak ada 

saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. 

c)   Memberikan tugas-tugas. 

f)   Sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dengan KTSP 

Jawaban : 

Sarana dan prasarana tersedia belum lengkap, tetapi sudah cukup 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan KTSP terutama 

muatan lokal. 

g)   Cara pengukur keberhasilan siswa 

Jawaban : 
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Untuk mengukur keberhasilan siswa saya lihat dari keberhasilan 

mereka dalam mengerjakan ulangan, ujian mid semester, ujian 

akhir semester, serta keaktifan siswa. 

h)   Program remidial dan pengayaan 

Jawaban : 

Dalam proses belajar mengajar saya mengadakan evaluasi/ulangan 

setelah selesai mengajarkan materi. Jika hasilnya tidak memuaskan 

maka saya akan mengadakan program remidial. 

b.   Angket Keterlaksanaan KTSP untuk Guru 

Deskripsi hasil penyebaran angket guru dianalisis berdasarkan 

komponen-komponen yang ada. Di bawah ini akan diuraikan hasil 

penyebaran angket keterlaksanaan KTSP untuk guru / kepala sekolah.  

1)  Kurikulum dan hasil belajar 

Materi kurikulum dikembangkan oleh sekolah sendiri yang 

disesuaikan dengan potensi sekolah sendiri tapi tetap mengacu 

pada BSNP. Materi pembelajaran ditentukan oleh Pemerintah / 

Depdiknas dan guru bidang studi yang sejenis antar sekolah.  

2)   Penilaian 

Penilaian dilakukan meliputi ranah kognitif, efektif, dan 

psikomotorik.  Bentuk  tes  yang  sering  digunakan  adalah  uraian.  
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Alat pengujian yang digunakan adalah tes tertulis dan tes 

performance yang berupa praktek. 

3)   Kegiatan belajar mengajar 

Guru dalam mengajar memposisikan diri sebagai fasilitator. 

Kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam maupun di luar 

kelas. Guru juga melakukan program remidial dengan memberikan 

tes perbaikan dan memberi tugas. Fasilitas pendukung kegiatan 

belajar mengajar adalah laboratorium. 

4)   Pengolahan 

Pengembangan silabus dilakukan oleh guru bidang studi sekolah 

sendiri dengan acuan BSNP dan kerjasama antar guru bidang  studi 

antar sekolah. Sosialisasi dilakukan sekolah terhadap kepala 

sekolah, guru, orang tua, staf, dan masyarakat sekitar. 

c.   Hasil Observasi Fasilitas Pendukung Proses Belajar Mengajar    

Fasilitas pendukung proses belajar mengajar sudah tersedia, 

diantaranya adalah ruangan kelas yang cukup luas dan bersih. Di SMK 

ini laboratorium yang tersedia hanya laboratorium komputer, 

laboratorium akuntansi, dan laboratorium administrasi perkantoran. 

Perpustakaan di SMK ini menyediakan bermacam-macam buku 

pelajaran untuk pegangan siswa. 

2.   Implementasi KTSP 
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Dari hasil observasi tindakan kelas dilaksanakan sesuai dengan 

rencana tindakan kelas yang telah disusun sebelumnya. Observasi tindakan 

kelas peneliti lakukan untuk semua kelas 1. Pada waktu melaksanakan 

tindakan kelas peneliti selalu mengamati segala sesuatu yang dilakukan 

dan yang terjadi dalam proses belajar mengajar khususnya materi operasi 

matriks. Hasil observasi peneliti selama 2 minggu adalah sebagai berikut : 

a.   Tindak mengajar 

Proses belajar mengajar di dalam kelas dimulai dengan guru 

memberikan pertanyaan kepada siswa atu pretest materi sebelumnya. 

Sebelum masuk proses belajar mengajar guru memberikan gambaran 

dan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan selama proses belajar 

mengajar berlangsung. 

Guru dalam kegiatan belajar mengajar menyampaikan materi 

operasi matriks dengan baik dan sistematis. Selama observasi kegiatan 

belajar mengajar di kelas, guru dalam menyampaikan materi operasi 

matriks pada siswa selalu menggunakan langkah-langkah 

pembelajaran sebagai berikut : 

1) Menyajikan konsep 

2) Memberikan bantuan  

3) Latihan (berupa tugas dan mencari contoh lain) 

4) Memberikan umpan balik 

5) Memberikan tes  
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Contoh guru dalam mengajarkan materi operasi matriks tentang 

terbentuknya operasi matriks dengan langkah-langkah di atas adalah 

sebagai berikut : 

Langkah I  : Menyajikan konsep 

Langkah II  : Memberikan bantuan 

Langkah III : Latihan 

Langkah IV : Memberikan umpan balik 

Langkah V  : Memberikan tes 

Contoh guru dalam mengajarkan materi tentang matriks, yaitu 

dimulai dengan pengenalan matriks serta kesamaan matriks. 

Langkah I  : Menyajikan konsep 

Guru pertama-tama memberikan konsep dan pengenalan tentang 

matriks, bahwa matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut 

baris dan kolom. Untuk menyatakan nama matriks biasanya digunakan 

huruf besar seperti A, B, C, dan sebagainya. Tanda (   ) ; [   ] ; atau ||   || 

Biasanya digunakan untuk mengurung elemen-elemen dari suatu 

matriks. Tetapi yang paling sering digunakan adalah tanda (    ). 

Contoh : 

A = 



3
1

   
1

0


   



2
1

     B = 



 2
5

  



7
8

     C = 



5

3
  







3
7

    dan lain-lain. 

Dimensi suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya 

kolom. Suatu matriks A yang terdiri atas m baris dan n kolom 

dikatakan matriks A berdimensi m x n.  
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Untuk matriks-matriks P = 



6
2

   



0
3

, Q = 



6
2

   
1
6

  



9
2

, dan R = (7 3 0 1) 

masing-masing dapat dituliskan dimensinya, yaitu dimensi matriks 

,, 3222 xx QP dan 41xR . 

Kesamaan matriks 

Dua buah matriks dikatakan sama, apabila dipenuhi hal berikut. 

1.   Dimensinya sama 

2.   Elemen-elemen yang seletak sama 

Contoh : 





6
2

    



0
3

 =  



6
2

    



0
3

 ≠  



6
3

   



0
2

 





8
2x

  



y3

7
 =  




8
6

   



 6
7

 

maka haruslah: 2x = 6 → x = 3 dan 3y = -6 → y = -2 

Langkah II  : Memberikan bantuan 

Siswa dibantu untuk memahami konsep tentang pengenalan matriks 

dan kesamaan matriks. Siswa diperbolehkan bertanya tentang materi 

yang dijelaskan apabila belum mengerti atau ada yang belum jelas. 

Langkah III : Latihan 

Guru menyuruh siswa memberikan contoh matriks serta mencari 

kesamaan matriks, mereka disuruh maju ke depan kelas. 

Langkah IV : Umpan Balik 
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Guru memberikan umpan balik dan tanggapan, apakah siswa benar 

atau salah dalam membuat contoh matriks dan kesamaan matriks. 

Langkah V  : Memberikan tes 

Guru memberikan tes untuk menilai apakah siswa benar-benar sudah 

paham dan mengerti dengan materi yang telah diberikan. Tes ini 

berupa soal latihan kemudian siswa maju ke depan untuk mengerjakan 

dan tugas rumah yang dikumpulkan. 

Contoh guru dalam mengajarkan materi tentang operasi matriks, 

yaitu penjumlahan, pengurangan, serta perkalian matriks tetapi 

sebelumnya guru mengadakan pretest tentang materi sebelumnya 

tentang pengenalan matriks. 

Langkah I  : Menyajikan konsep 

Guru pertama-tama memberikan konsep tentang penjumlahan, 

pengurangan, serta perkalian matriks. 

Penjumlahan matriks 

Andaikan dua matriks A =  ija  dan B =  ijb  mempunyai 

dimensi yang sama. Penjumlahan matriks A dan B, ditulis dengan : 

A + B, didefinisikan dengan 

A + B =      ijijijij baba  , untuk setiap i dan j. Operasi 

penjumlahan matriks juga tidak merubah dimensi dari matriks yang 

dijumlahkan, artinya dimensi matriks hasil penjumlahan sama dengan 

dimensi matriks semula (matriks yang dijumlahkan). Dua buah matriks  
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dapat dijumlahkan apabila matriks itu dimensinya sama, hasilnya 

adalah matriks baru yang elemen-elemennya merupakan jumlah 

elemen-elemen yang seletak. 

Contoh : 

A =  



0
2

   
4
3

   



5
6

,  B = 



5
1

  
3
0

  



8

2
,  C = 




2

3
  

5
1


  



7
4

   

A + B =  



0
2

   
4
3

   



5
6

 +  



5
1

  
3
0

  



8

2
 = 







50
12

   
34
03




   






85

)2(6
 

                                                             = 



5
3

   
7
3

   



13
4

 

A + C =  



0
2

   
4
3

   



5
6

 +  



2

3
  

5
1


  



7
4

  =  






20

)3(2
  

)5(4
13



  







75
46

 

                                                                 =  



2

1
   

1
4


   



12
10

 

Pengurangan matriks 

Jika A dan B matriks yang berdimensi sama maka : 

A – B = A + (-B), maksudnya untuk mengurangkan matriks B dari 

matriks A, dapat dilakukan dengan menjumlahkan A dengan lawan 

atau negatif B. 

Contoh : 

A = 



3
2

   



4
1

,  B = 



 2
5

  



7
8

, dan C = 



1

4
   




6
2

 

A  –  B = A  +  (-B) 
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            = 



3
2

   



4
1

 +  



2

5
  







7
8

 

= 






23

)5(2
    







)7(4
)8(1

 

= 



5

3
    







3
7

 

B  -  C = B  +  (-C) 

= 



 2
5

  



7
8

  +  



1
4

   






6
2

 

= 






)1(2
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)6(7
)2(8

 

= 



 3
9

  



1
6

 

Perkalian matriks 

Perkalian matriks sering juga disebut dengan perkalian baris kali 

kolom, sedangkan suatu matriks apabila dikalikan dengan bilangan 

nyata k maka setiapelemen-elemen pada matriks tersebut dikalikan 

dengan bilangan itu. 

Contoh : 

3 



4
2

   



7
6

 = 



43
23

x
x

    



73
63

x
x

 =  



12
6

   



21
18
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Andaikan matriks baris P = (1   -2    3) dan matriks kolom Q = 
















 4
5
6

. 

Hasil kali (produk) dari matriks P dan Q adalah : 

PQ =  (1   -2    3)  
















 4
5
6

= (1.6 + (-2).5 + 3.(-4)) = -16 

Langkah II  : Memberikan bantuan 

Siswa dibantu untuk memahami konsep tentang operasi matriks, yaitu 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Siswa diperboleh-

kan bertanya tentang materi yang dijelaskan apabila belum mengerti 

atau ada yang belum jelas. 

Langkah III : Latihan 

Guru menyuruh siswa memberikan contoh soal tentang operasi 

matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks, 

kemudian siswa  disuruh maju ke depan kelas mengerjakan soal 

berikutnya. 

Langkah IV : Umpan Balik 

Guru memberikan umpan balik dan tanggapan, apakah siswa benar 

atau salah dalam menyelesaikan soal penjumlahan, pengurangan, dan 

perkalian matriks. 

Langkah V  : Memberikan tes 
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Guru memberikan tes untuk menilai apakah siswa benar-benar sudah 

paham dan mengerti dengan materi yang telah diberikan. Tes ini 

berupa soal latihan kemudian siswa maju ke depan untuk mengerjakan 

dan tugas rumah yang dikumpulkan. 

b)   Tindak belajar 

Pada proses belajar mengajar, sebagian besar siswa mempunyai 

motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Mereka juga mempunyai 

antusias dalam belajar, menanggapi positif dorongan-dorongan yang 

diberikan guru dan mempunyai semangat untuk mencapai kompetensi-

kompetensi yang telah diberikan oleh guru. Selama pembelajaran 

operasi matriks siswa selalu aktif mengungkapkan dan mengem-

bangkan ide atau gagasan mereka. Jika siswa merasa belum paham 

dengan materi yang disampaikan guru, mereka tidak segan bertanya 

pada guru dan meminta guru mengulangi materi tesebut. 

Dari implementasi perangkat tingkat kepuasan hasil penyebaran angket 

keterlaksanaan KTSP untuk guru dalam semua komponen yang 

mendukungnya telah terlaksana dengan cukup baik (lampiran 07). Dari hasil 

penyebaran angket keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan KTSP 

untuk siswa, kepada 39 responden dengan jumlah soal sebanyak 25 item, 

menghasilkan bahwa sebagian besar responden menyatakan kegiatan belajar 

mengajar dengan KTSP sudah berjalan cukup baik. Itu dapat dilihat pada hasil  
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pengisian angket  dari 25 item yang hasilnya tidak memuaskan karena jumlah 

skor yang diperoleh tidak mencapai 75 % dari skor total yang ada. Skor 

maksimum untuk 25 item adalah 100 dan angket disebarkan kepada 39 

responden sehingga skor maksimumnya adalah 3900 sedangkan skor total 

perolehan angket untuk 39 responden adalah 2531 (lampiran 08).  

Dari hasil penyebaran angket sarana pendukung keterlaksanaan KTSP, 

mengungkapkan bahwa sosialisasi kesiapan guru dan siswa sudah dilakukan 

oleh pihak sekolah sedangkan sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada 

orang tua tentang KTSP sedang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Fasilitas 

pendukung KTSP yang ada di SMK ini sudah tersedia meskipun belum 

lengkap diantaranya perpustakaan, sarana prasarana olahraga, sedangkan 

sarana prasarana untuk kesenian sedang dibuat. Instrumen untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar seperti pedoman penyusunan materi 

pelajaran, kurikulum, silabus, dan buku sudah tersedia tetapi ada juga yang 

sedang dibuat. Hasil perhitungan angket seperti pada lampiran 06, 

menunjukkan pendukung keterlaksanaan KTSP telah tersedia secara baik atau 

sudah terpenuhi. 

 

C.  Temuan Studi Yang Dihubungkan Dengan Kajian Teori 

Kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan pendidikan dalam 

pengembangan KTSP menggunakan  asumsi  bahwa  siswa  sebagai  pembela- 
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jaran telah memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. Dalam kegiatan 

belajar mengajar di kelas, guru adalah fasilitator serta moderator. 

Strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar di kelas 

bervariasi. Dalam mengajar, guru menuntun siswa untuk mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, melatih siswa belajar dalam kelompok 

untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1.  Perangkat KTSP yang dilaksanakan di SMK Pertiwi Kartasura sudah 

terlaksana dengan cukup baik, dimana : 

a.   Materi kurikulum sudah dikembangkan oleh sekolah sendiri yang dise-

suaikan dengan potensi sekolah sendiri tetapi tetap mengacu pada 

BSNP. 

b.  Penilaian yang dilakukan sudah meliputi ranah kognitif, efektif, dan 

psikomotorik. 

c.   Guru dalam mengajar sudah memposisikan diri sebagai fasilitator. 

d.   Pengembangan silabus dilakukan oleh guru bidang studi sekolah sen-

diri dengan acuan BSNP dan kerjasama antar guru bidang studi antar 

sekolah. Sosialisasi dilakukan sekolah terhadap kepala sekolah, guru, 

orang tua, staf, dan masyarakat sekitar. 

e.   Fasilitas pendukung KTSP sudah terpenuhi. 

2.   Implementasi KTSP sudah berjalan cukup baik, dimana : 

57 
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a.   Tindak mengajar 

Guru dalam kegiatan belajar mengajar menyampaikan materi 

operasi matriks sudah baik dan sistematis. Langkah-langkah 

pembelajaran yang digunakan adalah menyajikan konsep, memberikan 

bantuan, latihan, memberikan umpan balik, dan memberikan tes. 

b. Tindak belajar 

Pada proses belajar mengajar, sebagian besar siswa mempunyai 

motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Hambatannya masih ada 

siswa yang kurang punya minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang ada selama proses belajar mengajar berlangsung, serta sarana 

pendukung proses belajar mengajar masih belum lengkap 

 

B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dapat disampaikan saran 

berikut. 

1. Sekolah telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan KTSP dalam 

kategori baik. Hal ini hendaknya menjadi motivasi sekolah untuk mening-

katkan kesiapan dan keterlaksanaan KTSP. Adapun tujuannya untuk 

pencapaian sasaran sekolah yang lebih baik. 
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2.  Hendaknya penerapan program KTSP di SMK Pertiwi Kartasura tidak 

dilaksanakan di kelas 1 saja, tetapi juga di kelas 2 dan kelas 3. 
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Lampiran 01 

 

Nama Responden Penelitian 

Kelas IAP Dan IAK 

No Nama Siswa Kelas IAP No Nama Siswa Kelas IAK 

1 Annisa Rahmawati 1 Budi Marsono 

2 Ayu Dwi Halimah 2 Dwi Haryanti 

3 Deni Ambarwati 3 Erma Melisa W. N. 

4 Dian Krisnawati 4 Karmiatun 

5 Endar Wiasih 5 Nanik Lestari 

6 Edwin Pratiwi 6 Puji H. 

7 Fitri Muslikhah 7 Retno Wulandari 

8 Fitriyani 8 Ria Nur N. 

9 Heni Wiji Astuti 9 Rita S. 

10 Iga Dewi Putri Sari 10 R. Tina 

11 Korinta Sari 11 Sartini 

12 Mey Yuniati 12 Sarwendah Sari H. 

13 Ngaisatun Farida 13 Setia Noviani 

14 Puji M. 14 Sumiati 

15 Sabrina Murti 15 Tri Ana Mahardika 

16 S. Lestari H. 16 Tri Prastyo N. 

17 Sumarningsih 17 Tri Wahyu S. 

18 Umu Khalimah   

19 Feriyani   

20 Wiji Lestari   

21 Wiwik Nifa   

22 Wuri Wulandari   
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Lampiran 02  

Angket Keterlaksanaan KTSP 

( Untuk Guru dan Kepala Sekolah ) 
 

Petunjuk Pengisian : 

Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berikan jawaban Anda dengan cara 

menyilang huruf yang ada di depan pilihan jawaban, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Anda diperbolehkan menyilang lebih dari satu jawaban. 

 

1.   Kurikulum yang sekarang digunakan di sekolah Anda, dikembangkan oleh….. 

a.    Sekolah sendiri yang disesuaikan dengan potensi sekolah. 

b.    Sekolah sendiri tapi tetap mengacu pada BSNP. 

c.    Ahli kurikulum kerjasama dengan guru sejenis di sekolah lain (MGMP). 

 

2.   Ciri khusus kurikulum yang dikembangkan di sekolah Anda adalah…..   

a.    Memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

b.  Memberikan bekal kepada siswa agar mampu memecahkan masalah secara  wajar dan  

bermartabat. 

c.    Melatihkan keterampilan yang berkaitan dengan muatan lokal yang telah ditentukan. 

 

3.   Materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, ditentukan oleh….. 

a.     Pemerintah / Depdiknas. 

b.    Guru bidang studi masing-masing sekolah. 

c.    Guru bidang studi yang sejenis antar sekolah. 

 

4.   Target materi yang ingin dicapai setelah melakukan pebelajaran adalah….. 

a.    Menyampaikan seluruh materi pelajaran yang ada di kurikulum. 

b.    Memberikan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. 

c.    Materi menyesuaikan kemampuan siswa. 

 

5.   Fokus pengembangan materi pembelajaran matematika yang Anda berikan kepada siswa 

adalah….. 

a.    Kognitif    

b.   Efektif    

c.   Psikomotor 
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6.   Faktor / fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah Anda…… 

a.    Laboratorium ( komputer, matematika ) 

b.    Laboratorium skill 

c.    Alat olahraga dan kesenian beserta prasarananya 

 

7.   Ketika mengajar, Anda memposisikan diri sebagai….. 

a.    Pusat pembelajaran 

b.    Fasilitator, siswa yang aktif 

c.    Moderator 

 

8.   Kegiatan belajar mengajar yang sering Anda lakukan cenderung….. 

a.    Di dalam kelas   

b.    Di luar kelas   

c.    Di luar sekolah 

 

9.   Kegiatan yang Anda lakukan, ketika mengajar di luar kelas adalah….. 

a.    Praktikum 

b.    Kunjungan ke suatu obyek 

c.    Kegiatan ekstrakurikuler 

 

10. Apakah Anda menyelenggarakan program remedial ? 

a.    Ya 

b.    Tidak ( langsung ke nomor 12 ) 

c.    Tergantung kesempatan terutama waktu 

 

11. Program remedial yang Anda lakukan berupa….. 

a.    Mengulang kembali materi yang telah diberikan 

b.    Memberikan tes perbaikan 

c.    Dengan memberi tugas 

 

12. Ketika menilai hasil pekerjaan siswa, Anda menggunakan kriteria…… 

a.  Acuan kriteria 

b.  Acuan norma 

c.  Memperhatikan kerajinan siswa mengerjakan tugas-tugas 



 

13. Sistem pengujian yang Anda lakukan meliputi ranah….. 
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a.    Kognitif    

b.    Efektif   

c.    Psikomotor 

14. Alat pengujian yang Anda gunakan adalah….. 

a.    Tes tertulis 

b.    Tes performance ( berupa : ……………………………………………….. ) 

 

15. Bentuk tes yang biasa Anda gunakan adalah…… 

a.    Obyektif   

b.    Uraian   

c.    Praktek 

 

16. Pengembangan silabus dilakukan oleh…… 

a.    Guru bidang studi sekolah sendiri dengan acuan BSNP 

b.    Kerjasama antar guru bidang studi antar sekolah 

c.    Para ahli kurikulum, ahli penilaian, staf pendidikan serta orang tua 

 

17. Demi terlaksananya KTSP menggali dana dari….. 

a.    Komite Sekolah 

b.    Kemitraan dengan dunia usaha 

c.    Tokoh masyarakat yag peduli dengan sekolah 

 

18. Sosialisasi KTSP dilakukan sekolah terhadap…… 

a.    Guru, siswa, kepala sekolah, dan staf 

b.    Orang tua dan masyarakat sekitar 

c.    Birokrat terkait 

 

19. Ketercapaian tujuan pendidikan, Anda lihat dari segi….. 

a.    Ketuntasan materi yang dapat diajarkan semua pihak kepada siswa. 

b.    Keberhasilan siswa dalam mengerjakan ulangan. 

c.    Keberhasilan siswa dalam mengimplimentasikan kecakapan untuk hidup di masyarakat. 

 

20. Keberhasilan belajar siswa, Anda lihat dari segi….. 



a.    Kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara spesifik dan menunjukkan keter-capaian  

hasil pembelajaran. 

b.    Keterampilan siswa dalam memberikan penjelasan tentang tugas yang telah ia kerjakan. 
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c.  Kebiasaan siswa dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kompetensi yang telah 

dicapainya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 03 

Angket Keterlaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar  

dengan Menggunakan KTSP  

( Untuk Siswa ) 
 
Petunjuk Pengisian : 

Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berikan jawaban kalian dengan cara 

membubuhkan tanda X pada kolom pilihan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Pilihlah : SL, apabila selalu dilakukan ; SR, apabila sering dilakukan; P, apabila pernah 

melakukan; TP, apabila tidak pernah melakukan. 

 

No Pernyataan SL SR P TP 

1 Di dalam mengajar materi operasi matriks, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. 

    

2 Di dalam menyampaikan materi penjumlahan, pengurangan serta 

perkalian matriks, guru menugaskan kepada siswa untuk melakukan 

pengamatan/percobaan/kunjungan ke sumber belajar. 

    

3 Di dalam mengajarkan materi penjumlahan, pengurangan serta 

perkalian matriks, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di 

rumah dan melaporkan tugasnya. 

    

4 Guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil kerja atau tugas 

rumah di depan kelas. 

    

5 Guru menerapkan metode diskusi di kelas saat mengerjakan materi 

tentang penjumlahan, pengurangan serta perkalian matriks. 

    

6 Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

keterampilan proses seperti membuat pertanyaan, menduga jawaban, 

merancang penyelidikan dan mengolah data percobaan. 

    

7 Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, kalian menyampaikan 

pendapat/gagasan ketika berdiskusi. 

    

8 Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, kalian melakukan 

pengujian/penyelidikan sederhana terhadap cara-cara yang ada untuk 

menghitung penjumlahan, pengurangan serta perkalian matriks. 

    

9 Waktu mengajar, guru mengkaitkan materi pembelajaran dengan     



lingkungan, agama, dan budaya di sekitar kalian. 
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10 Waktu mengajar penjumlahan, pengurangan serta perkalian matriks, 

guru memberi kesempatan dan menghargai pendapat siswa. 

    

11 Waktu mengajar di kelas, guru memberi motivasi kepada semua 

siswa baik siswa pandai maupun yang kurang pandai. 

    

12 Waktu  mengajar di kelas, guru memberi perhatian hanya kepada 

siswa yang kurang pandai. 

    

13 Waktu siswa bertanya tentang materi penjumlahan, pengurangan 

serta perkalian matriks yang sulit, guru memberikan jawaban secara 

langsung, tanpa melemparkan kepada siswa lain. 

    

14 Waktu mengajar materi, guru tidak memperhatikan apakah siswa 

mengerti penjelasannya atau tidak. 

    

15 Waktu mengajar materi penjumlahan, pengurangan serta perkalian 

matriks, guru memberikan dorongan kepada siswa untuk 

mengembangkan berpikir kreatif dan mengeluarkan ide/gagasan. 

    

16 Waktu mengajar di dalam kelas, guru memberikan dorongan kepada 

siswa untuk belajar sepanjang hayat. 

    

17 Sebelum mengajarkan materi baru, guru memberikan pertanyaan 

kepada siswa tentang materi sebelumnya. 

    

18 Guru menggunakan berbagai metode dalam mengajar materi 

penjumlahan, pengurangan serta perkalian matriks. 

    

19 Guru memberitahukan terlebih dahulu sebelum ulangan 

dilaksanakan. 

    

20 Guru memberi tugas untuk mencari data yang berhubungan dengan 

materi penjumlahan, pengurangan serta perkalian matriks di luar 

sekolah. 

    

21 Guru sebelumnya memberi pertanyaan ketika akan memulai 

pelajaran. 

    

22 Guru memberi sanksi/hukuman terhadap anak yang tidak 

mengerjakan tugas. 

    

23 Guru datang dan mengakhiri pelajaran sesuai dengan waktunya.     

24 Apabila menjumpai konsep yang sulit dalam materi penjumlahan, 

pengurangan serta perkalian matriks, penjelasan guru mudah 

    



diterima sehingga memudahkan pengertian dari materi yang sulit 

tersebut. 
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25 Guru tidak pernah memberi gambaran tentang masa depan yang 

terkait dengan kemampuan atau bakat Anda. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 04 

Angket Ketersediaan Kompetensi Pendukung KTSP 

( Untuk Guru / Kepala Sekolah ) 
Petunjuk : 

Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama, kemudian berikan jawaban Anda dengan cara 

membubuhkan tanda √ pada kolom pilihan jawaban, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

No Pernyataan Sudah 

dilakukan 

Sedang 

dilakukan 

Belum 

dilakukan 

1 Sosialisasi tentang KTSP untuk melatih kesiapan 

guru dalam melaksanakan KTSP 

   

2 Sosialisasi tentang KTSP untuk melatih kesiapan 

siswa dalam melaksanakan KTSP 

   

3 Sosialisasi untuk memahamkan KTSP kepada orang 

tua 

   

 

No Pernyataan Sudah 

tersedia 

Sedang 

dibuat 

Belum 

tersedia 

 Ketersediaan komponen-komponen di bawah ini, di 

sekolah Anda 

   

4 Laboratorium    

5 Perpustakaan    

6 Sumber bahan atau alat belajar    

7 Sarana dan prasarana olahraga    

8 Sarana dan prasarana kesenian    

9 Kurikulum    

10 Silabus    

11 Pedoman penyusunan materi pembelajaran    

12 Buku atau materi tentang strategi pembelajaran 

kontekstual/lifeskill 

   

13 Pedoman pengembangan sistem penilaian ranah 

kognitif 

   

14 Pedoman pengembangan sistem penilaian ranah 

psikomotorik 

   



15 Pedoman pengembangan sistem penilaian ranah 

afektif 
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Lampiran 05 

 

Hasil Analisa Data Penyebaran Angket Keterlaksanaan 

Kegiatan Belajar Mengajar Dengan KTSP Untuk Siswa 

 

1.   Komponen Pendekatan 

a.   Empat pilar pendidikan 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

- soal 4   = 103 

- soal 6   = 110 

- soal 7   = 69 

b. Inkuiri 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

-    soal 8   = 117 

c.   Salingtemas 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

- soal 9   = 71 

- soal 20 = 43 

d.   Pembelajaran demokratis 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

- soal 10 = 114 



- soal 11 = 119 

71 

72 

- soal 12 = 144 

- soal 13 = 105 

e.   Jaringan pengetahuan 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

-    soal 14 = 139 

Jumlah soal pada komponen pendekatan = 11 

Skor maksimum untuk 39 responden = 1716 

Skor yang diperoleh 39 responden = 1134 

Rumus Prosentase = %100
39max

39 x
respondenuntukskor

respondenperolehskoryangdi  

   = %100
1716
1134 x  

   = 66,08 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dengan KTSP untuk siswa pada komponen pendekatan sudah berjalan cukup 

baik. 

2.   Komponen Pengembangan KBM 

a.   Mengembangkan kreativitas 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

- soal 15 = 113 

- soal 24 = 144 



b.   Menumbuhkan kesadaran 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 
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- soal 21 = 84 

- soal 22 = 45 

- soal 23 = 110 

c.   Belajar sepanjang hayat 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

- soal 16 = 67 

- soal 25 = 83 

Jumlah soal pada komponen pengembangan KTSP = 7 

Skor maksimum untuk 39 responden      = 1092 

Skor yang diperoleh 39 responden      = 646 

Rumus Prosentase = %100
39max

39 x
respondenuntukskor

respondenperolehskoryangdi  

   = %100
1092
646 x  

   = 59,16 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dengan KTSP untuk siswa pada komponen pengembangan KTSP sudah 

berjalan cukup baik. 

3.   Komponen prinsip motivasi dalam belajar 

a.   Teknik pembelajaran 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 



-    soal 1   = 100 

-    soal 2   = 120 
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-    soal 3   = 107 

-    soal 5   = 58 

b.   Pengetahuan tentang materi sebelumnya 

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

- soal 17 = 114 

c.   Keragaman pendekatan  

Perolehan nilai untuk 39 responden pada : 

-    soal 18 = 112 

d.   Pengalaman belajar 

-    soal 19 = 140  

Jumlah soal pada komponen prinsip motivasi belajar = 7 

Skor maksimum untuk 39 responden   = 1092 

Skor yang diperoleh 39 responden   = 751 

Rumus Prosentase = %100
39max

39 x
respondenuntukskor

respondenperolehskoryangdi  

   = %100
1092
751 x  

   = 68,77 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dengan KTSP untuk siswa pada komponen prinsip motivasi belajar sudah 

berjalan cukup baik. 



 

 

Lampiran 06 

 

Hasil Analisa Data Penyebaran Angket Ketersediaan 

Komponen Pendukung KTSP Untuk Guru 

 

1.   Sosialisasi KTSP 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 1   = 9 

-    soal 2   = 9 

-    soal 3   = 6 

Jumlah soal  = 3 

Skor maksimum  = 27 

Skor yang diperoleh = 24 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
27
24 x   

   = 88,89 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, ketersediaaan komponen pendukung KTSP 

untuk guru pada komponen sosialisasi KTSP sudah terlaksana dengan baik. 
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2.   Fasilitas pendukung 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 4   = 3 

-    soal 5   = 9 

-    soal 6   = 6 

-    soal 7   = 9 

-    soal 8   = 6 

Jumlah soal  = 5 

Skor maksimum  = 45 

Skor yang diperoleh = 33 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
45
33 x  

   = 73,33 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, fasilitas pendukung KTSP sudah terpenuhi 

atau terlaksana dengan cukup baik. 

3.   Instrumen pelaksanaan proses belajar mengajar 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 



-    soal 9   = 9 

-    soal 10 = 9 
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-    soal 11 = 6 

-    soal 12 = 6 

Jumlah soal  = 4 

Skor maksimum  = 36 

Skor yang diperoleh = 30 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
36
30 x  

   = 83,33 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, ketersediaaan komponen pendukung KTSP 

untuk guru pada komponen instrumen pelaksanaan proses belajar mengajar 

sudah tersedia atau terlaksana dengan baik. 

4.   Instrumen penilaian 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 13 = 6 

-    soal 14 = 6 

-    soal 15 = 6 

Jumlah soal  = 3 

Skor maksimum  = 27 



Skor yang diperoleh = 18 
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Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
27
18 x  

   = 66,67 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, ketersediaaan komponen pendukung KTSP 

untuk guru pada komponen instrumen penilaian sudah berjalan cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 07 

 

Hasil Analisa Data Angket Keterlaksanaan KTSP Untuk Guru 

 

Skor untuk tiap komponen 

1.   Komponen kurikulum dan hasil belajar 

a.   Materi kurikulum 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 1   = 6 

-    soal 2   = 6 

b.   Materi pembelajaran 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 3   = 6 

-    soal 4   = 9 

-    soal 5   = 9 

c.   Ketercapainya tujuan 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

- soal 19 = 6 



d. Kebiasaan berpikir siswa 
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Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 20 = 6 

Jumlah soal pada komponen kurikulum dan hasil belajar  = 7 

Skor maksimum        = 63 

Skor yang diperoleh     = 48 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
63
48 x  

   = 76,19 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan KTSP untuk guru pada 

komponen kurikulum dan hasil belajar sudah terlaksana dengan baik. 

2.   Komponen Penilaian 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

a.   Sistem pengujian 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 13 = 9 

-    soal 14 = 7 



-    soal 15 = 7  

b.   Cara penilaian 
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Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 12 = 6 

Jumlah soal pada komponen penilaian = 4 

Skor maksimum    = 36 

Skor yang diperoleh   = 29 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
36
29 x  

   = 80,56 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan KTSP untuk guru pada 

komponen penilaian sudah terlaksana dengan baik. 

3.   Komponen KTSP 

a.   Proses pembelajaran 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 7   = 9 

-    soal 8   = 9 

-    soal 9   = 6 

-    soal 10 = 9 



-    soal 11 = 4 

b.   Faktor pendukung 
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Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 6   = 3 

Jumlah soal pada komponen KTSP = 6 

Skor maksimum    = 54 

Skor yang diperoleh   = 40 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
54
40 x  

   = 74,07 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan KTSP untuk guru pada 

komponen KTSP sudah berjalan cukup baik. 

4.   Komponen Pengolahan 

a.   Peran dan tanggungjawab sekolah 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 18 = 5 

b.   Pembiayaan 

Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 



-    soal 17 = 5 

c.   Pengembangan silabus 
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Skor yang diperoleh untuk 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek 

Kurikulum, dan Guru Mata Pelajaran Matematika ) : 

-    soal 16 = 6 

Jumlah soal pada komponen pengolahan  = 3 

Skor maksimum     = 27 

Skor yang diperoleh    = 16 

Rumus Prosentase = %100
max

x
skor

perolehskoryangdi  

   = %100
27
16 x      

   = 59,26 % 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan KTSP untuk guru pada 

komponen pengolahan sudah berjalan cukup baik 

 

Skor untuk semua komponen 

Skor yang diperoleh 3 responden ( Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, dan 

Guru Mata Pelajaran Matematika ) untuk semua komponen yang mendukung 

keterlaksanaan KTSP untuk guru : 

Skor untuk responden 1 = 44 

Skor untuk responden 2 = 44 

Skor untuk responden 3 = 45 
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Skor yang diperoleh = 
3

454444   

      = 
3

133  

      = 44,33 

Jadi berdasarkan kriteria penilaian, keterlaksanaan KTSP untuk guru sudah 

terlaksana dengan cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 09 

Kisi – Kisi Wawancara 

 

Wawancara I : Peneliti dengan wakasek kurikulum. 

1. Pelaksanaan KTSP di SMK Pertiwi Kartasura. 

2. Persiapan yang dilakukan pihak sekolah dalam menjalankan KTSP. 

3. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan KTSP. 

4. Sarana dan prasarana pendukung KTSP 

5. Cara menilai keberhasilan siswa. 

 

Wawancara II : Peneliti dengan guru mata pelajaran matematika. 

1. Persiapan guru sebelum menerapkan KTSP pada pembelajaran. 

2. Pedoman penyusunan mata pelajaran 

3. Silabus yang digunakan. 

4. Peran guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

5. Metode mengajar. 

6. Sarana dan prasarana mengajar. 

7. Cara mengukur keberhasilan siswa. 

8. Program remidial dan pengayaan. 
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Lampiran 10 

Pedoman Observasi 

 

Nama Guru yang diamati : 

Satuan Pendidikan / Kelas : 

Mata Pelajaran  : 

Pokok Bahasan  : 

Subpokok Bahasan  : 

Jam Pelajaran Ke  : 

Jumlah Siswa   : 

I.  TINDAK MENGAJAR 

No Komponen Aspek yang diamati Ya Tidak 

 A. PENDAHULUAN    

1 Membuat PR 1.1 PR dibahas dengan melibat-

kan siswa 

1.2 PR yang sulit diberikan 

balikan 

  

2 Memotivasi siswa 2.1 Memberitahukan tujuan pem-

belajaran 

2.2 Memberitahukan gambaran u-

mum inti materi ajar 

2.3 Memberikan gambaran kegi-

atan yang akan dilakukan 

2.4 Menggunakan kegiatan-kegi-

atan yang menarik 
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3 Apresiasi 3.1 Materi pengait sesuai materi 

yang dibahas 

3.2 Materi pengait sesuai materi 

yang dibahas tetapi tidak 

mendapat respon dari siswa 

3.3 Materi pengait sesuai materi 

yang dibahas tetapi mendapat 

respon dari siswa 

  

 B. PENGEMBANGAN    

1 Penyampaian materi ajar 1.1 Materi yang disampaikan be-

nar dan tidak ada yang 

menyimpang 

1.2 Penyampaian lancar 

1.3 Penyampaian sitematis dan 

disertai contoh yang sesuai 

topik 

  

2 Variasi mengajar 2.1 Menghubungkan materi pela-

jaran dengan bakat, penge-

tahuan dan tata nilai siswa 

2.2 Menggunakan berbagai pen-

dekatan pembelajaran seperti 

proyek, simulasi penelitian, 

drama, dll 

2.3 Membuat situasi dan kondisi 

proses pembelajaran yang 

menyenangkan 

  



2.4Membuat kelompok-kelom-

pok kecil dalam pembelajaran 

2.5 Melakukan sistem diskusi ke-

lompok sesuai materi yang 

diperoleh untuk setiap 

kelompok 

2.6 Menumbuhkan kepercayaan 

kepada diri sendiri 

2.7 Memposisikan diri sebagai fa-

silitas dalam proses 

pembelajaran 

3 Menciptakan suasana 

siswa aktif 

3.1 Memberikan pertanyaan yang 

dapat menggali dan mengem-

bangkan sikap dan keteram-

pilan siswa 

3.2 Memberikan latihan yang se-

suai dengan kemampuan 

siswa untuk mencapai kompe-

tensi yang diharapkan 

3.3 Mendorong siswa untuk me-

nyampaikan ide 

  

 C. PENERAPAN    

1 Latihan terkontrol 1.1 Tugas diarahkan secara jelas 

1.2 Membimbing dan memudah-

kan belajar siswa 

1.3 Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa atas tugas yang 

telah diberikan 

1.4 Menumbuhkan kerjasama 

antar kelompok dan antar 

  



siswa dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang 

diberikan atau yang ada 
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2 Latihan mandiri 2.1 Memberikan tugas rumah 

2.2 Mendorong siswa untuk ba-

nyak berdiskusi 

  

D PENUTUP    

1 Rangkuman 1.1 Membuat rangkuman yang je-

las dan mencakup seluruh inti 

materi ajar yang dipelajari 

1.2 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat rangkuman 

  

2 Tindak lanjut 2.1Mengevaluasi kemampuan  

siswa 

2.2 Memberikan tugas rumah 

2.3 Mengadakan refleksi terhadap 

proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran 

2.4 Menyarankan agar materi ajar 

dipelajari terlebh dahulu 

  

     

 

II.  TINDAK BELAJAR  

No Komponen Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Motivasi siswa Sebagian besar siswa 

1.1 Antusias dalam belajar 

1.2 Menanggapi secara positif 

dorongan guru atau siswa lain 

  



1.3 Mencapai kompetensi yang 

telah diberikan 

2 Perhatian siswa Sebagian besar siswa selalu 

2.1Memperhatikan penjelasan gu-

ru 

2.2 Memperhatikan proses penye-

lesaian soal / masalah 

2.3 Memperhatikan pendapat dari 

orang lain 

  

3 Keaktifan siswa Sebagian besar siswa aktif 

3.1 Bertanya 

3.2Menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan ide 

3.3 Mengerjakan soal-soal latihan 

  

4 Kemandirian siswa Sebagian besar siswa 

4.1 Mengerjakan tugas rumah 

4.2 Mempelajari kembali materi 

ajar yang telah dibahas 

4.3 Mempelajari terlebih dahulu 

materi yang akan dibahas 

  

5 Gangguan kelas 5.1 Ada siswa yang ramai tidak 

memperhatikan pelajaran 

5.2 Ada siswa yang bermain dan 

mengganggu temannya 

5.3 Ada siswa yang ribut pinjam 

meminjam alat tulis 

  

 

III. KETERANGAN TAMBAHAN 

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

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

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



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

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

 

 

Lampiran 11 

Pedoman Observasi 

 

Nama Guru yang diamati : Edi Krismanto, S.pd. 

Satuan Pendidikan / Kelas : SMK / 1 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pokok Bahasan  : Matriks 

Subpokok Bahasan  : Operasi Matriks 

Jam Pelajaran Ke  : 1 

Jumlah Siswa   :17 siswa 

I.  TINDAK MENGAJAR 

No Komponen Aspek yang diamati Ya Tidak 

 A. PENDAHULUAN    

1 Membuat PR 1.1 PR dibahas dengan melibat-

kan siswa 

1.2 PR yang sulit diberikan 

balikan 

√ 

 

√ 

 

2 Memotivasi siswa 2.1 Memberitahukan tujuan pem-

belajaran 

2.2 Memberitahukan gambaran u-

mum inti materi ajar 

2.3 Memberikan gambaran kegi-

atan yang akan dilakukan 

2.4 Menggunakan kegiatan-kegi-

atan yang menarik 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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3 Apresiasi 3.1 Materi pengait sesuai materi 

yang dibahas 

3.2 Materi pengait sesuai materi 

yang dibahas tetapi tidak 

mendapat respon dari siswa 

3.3 Materi pengait sesuai materi 

yang dibahas tetapi mendapat 

respon dari siswa 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 B. PENGEMBANGAN    

1 Penyampaian materi ajar 1.1 Materi yang disampaikan be-

nar dan tidak ada yang 

menyimpang 

1.2 Penyampaian lancar 

1.3 Penyampaian sitematis dan 

disertai contoh yang sesuai 

topik 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

2 Variasi mengajar 2.1 Menghubungkan materi pela-

jaran dengan bakat, penge-

tahuan dan tata nilai siswa 

2.2 Menggunakan berbagai pen-

dekatan pembelajaran seperti 

proyek, simulasi penelitian, 

drama, dll 

2.3 Membuat situasi dan kondisi 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 



proses pembelajaran yang 

menyenangkan 

2.4 Membuat kelompok-kelom-

pok kecil dalam pembelajaran 

2.5 Melakukan sistem diskusi ke-

lompok sesuai materi yang 

diperoleh untuk setiap 

kelompok 

2.6 Menumbuhkan kepercayaan 

kepada diri sendiri 

2.7 Memposisikan diri sebagai fa-

silitas dalam proses 

pembelajaran 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

3 Menciptakan suasana 

siswa aktif 

3.1 Memberikan pertanyaan yang 

dapat menggali dan mengem-

bangkan sikap dan keteram-

pilan siswa 

3.2 Memberikan latihan yang se-

suai dengan kemampuan 

siswa untuk mencapai kompe-

tensi yang diharapkan 

3.3 Mendorong siswa untuk me-

nyampaikan ide 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 C. PENERAPAN    

1 Latihan terkontrol 1.1 Tugas diarahkan secara jelas 

1.2 Membimbing dan memudah-

√ 

√ 

 



kan belajar siswa 

1.3 Menuntut tanggung jawab 

setiap siswa atas tugas yang 

telah diberikan 

1.4 Menumbuhkan kerjasama 

antar kelompok dan antar 

siswa dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang 

diberikan atau yang ada 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

2 Latihan mandiri 2.1 Memberikan tugas rumah 

2.2 Mendorong siswa untuk ba-

nyak berdiskusi 

√ 

√ 

 

D PENUTUP    

1 Rangkuman 1.3 Membuat rangkuman yang je-

las dan mencakup seluruh inti 

materi ajar yang dipelajari 

1.4 Siswa terlibat aktif dalam 

membuat rangkuman 

√  

 

 

√ 

2 Tindak lanjut 2.1 Mengevaluasi kemampuan  

siswa 

2.2 Memberikan tugas rumah 

2.3 Mengadakan refleksi terhadap 

proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran 

2.4 Menyarankan agar materi ajar 

dipelajari terlebh dahulu 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 
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II.  TINDAK BELAJAR  

No Komponen Aspek yang diamati Ya Tidak 

1 Motivasi siswa Sebagian besar siswa 

1.4 Antusias dalam belajar 

1.5 Menanggapi secara positif 

dorongan guru atau siswa lain 

1.6 Mencapai kompetensi yang 

telah diberikan 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

2 Perhatian siswa Sebagian besar siswa selalu 

2.1 Memperhatikan penjelasan 

guru 

2.2 Memperhatikan proses penye-

lesaian soal / masalah 

2.3 Memperhatikan pendapat dari 

orang lain 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

3 Keaktifan siswa Sebagian besar siswa aktif 

3.1 Bertanya 

3.2 Menjawab pertanyaan dan 

mengemukakan ide 

3.3 Mengerjakan soal-soal latihan 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

4 Kemandirian siswa Sebagian besar siswa 

4.1 Mengerjakan tugas rumah 

4.2 Mempelajari kembali materi 

ajar yang telah dibahas 

4.3 Mempelajari terlebih dahulu 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 



materi yang akan dibahas 
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5 Gangguan kelas 5.1 Ada siswa yang ramai tidak 

memperhatikan pelajaran 

5.2 Ada siswa yang bermain dan 

mengganggu temannya 

5.3 Ada siswa yang ribut pinjam 

meminjam alat tulis 

 √ 

 

√ 

 

√ 

 

III. KETERANGAN TAMBAHAN 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lampiran 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Hasil Penyebaran Angket Keterlaksanaan KTSP 

Untuk Guru Dan Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 




