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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang penelusuran minat siswa dan dukungan orangtua 

dan penyelenggaran pendidikan terhadap keberlanjutan program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PGMIPA-U). Tujuan penelitian ini untuk 

memperoleh gambaran seberapa jauh program ini perlu dilanjutkan berkenaan dengan telah 

habis masa ijinnya. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) 

dengan model Explanatory Design yang dimodifikasi dari Creswell & Clark (2007: 71-75) 

yang terdiri atas proses kuantitatif, kualitatif, dan interpretasi. Data diambil melalui 

pengisian angket dan skala sikap, serta melalui kegiatan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program PGMIPA-U masih perlu dilanjutkan tetapi para siswa, 

orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan menginginkan program ini lebih 

menekankan pada penguatan materi bidang studi, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, 

dan materi lainnya dengan persentase masing-masing 65%, 29%, dan 4% sedangkan dari 

hasil wawancara perbandingan itu 86%, 14%, dan 0%. Dari sisi pembiayaan, 29% 

interviewe bersedia memberi biaya tambahan tetapi 43% lainnya menghendaki agar 

pembiayaannya tidak melebihi program PGMIPA-R. Hasil ini merekomendasikan bahwa 

program PGMIPA-U dapat dilanjutkan tetapi lebih menekankan pada penguatan materi 

bidang studi dan pembiayaannya tidak memberatkan siswa. 
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ABSTRACT 

We have investigated the interest of Students and the support of Parent and 

Executor of Education to directness of the Superior Program of Teacher Education of 

Mathematics and Science (SPTEMS). This research aimed to find an image whether this 

program need to be continued. This research used mixed method or explanatory design 

modified from Creswell & Clark (2007: 71-75) consisting of the processes of quantitative, 

qualitative, and interpretation. Data was obtained through questionnaire, attitude scale, and 

interview. Result of this research indicated that this program needed to be continued but 

they hope it stresses in subject matter, English language, and other respectively had 

percentage of 65%, 29%, and 4% while through interview those were 86%, 14%, and 0%. 

In addition, they who were able to spend financial more than usual and they who were not 

able one respectively have percentages of 29% and 43%. These results recommend that the 

SPTEMS could be continued with stressing in subject matter and it is advisable not 

expensive. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyelenggaraan RSBI dan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 78 tahun 2009. Namun demikian, berdasar pada putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012 tentang penghapusan dasar hukum 

penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Surat Edaran 

Mendikbud no.017/MPK/SE/2013 tentang transisi Sekolah Eks RSBI menjadi 

Sekolah Reguler, program Sekolah Bertaraf Internsional (SBI) dan (RSBI) pada 

kedua jenjang pendidikanan ini diberhentikan penyelenggaraannya karena dianggap 

bertentangan dengan Undang-undang. Sementara itu, berkenaan dengan program-

program tersebut, beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Mataram, 

dalam hal ini jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(PMIPA), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), sejak tahun 2011 telah 

menyelenggarakan program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Bertaraf Internasional (PGMIPABI) dengan tujuan menyediakan kebutuhan 

guru yang memiliki kualifikasi sebagai guru RSBI dan/atau SBI. 

Saat ini, program PGMIPABI sudah tidak relevan dengan kebutuhan guru di 

lapangan karena program kelas RSBI dan/atau SBI pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah sudah ditiadakan. Sementara itu, mahasiswa yang mengambil 

program tersebut belum lulus, dengan kata lain, seharusnya program ini tetap 

memfasilitasi mahasiswa yang mengambil program tersebut hingga lulus. Seiring 

dengan itu, untuk memfasilitasi mahasiswa yang pada awalnya mengambil program 

PGMIPABI dan dengan pertimbangan agar perubahannya tidak terlalu menyimpang 

dari program PGMIPABI, maka program ini diubah menjadi program Pendidikan 

Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U). Namun 

demikian, ijin penyelenggaraan hanya berlaku hingga tahun 2014 sehingga tahun 

berikutnya program ini sudah tidak berijin.  

Berdasar pada paparan dua paragraf di atas, untuk memberi keyakinan 

apakah sebaiknya program ini tetap diselenggarakan atau diberhentikan, melalui 

program hibah penelitian, dilakukan kegiatan survey terhadap para siswa dan 

http://www.kopertis12.or.id/tag/se-mendikbud-no-017mpkse2013
http://www.kopertis12.or.id/tag/se-mendikbud-no-017mpkse2013
http://www.kopertis12.or.id/tag/sekolah-eks-rsbi-berstatus-sekolah-reguler
http://www.kopertis12.or.id/tag/sekolah-eks-rsbi-berstatus-sekolah-reguler
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orangtua siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) kelas 

XII IPA, dan para penyelenggara pendidikan SMA/MA. Penelitian ini dilakukan 

berkenaan dengan minat siswa untuk melanjutkan kuliah pada program PGMIPA-U 

dan dorongan orangtua terhadap anaknya untuk melanjutkan kuliah pada program 

tersebut, serta kesediaan para penyelenggara pendidikan tersebut untuk tetap 

memakai para lulusan program PGMIPA-U.  

B. Identifikasi Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, masalah penelitian ini 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Sejauh mana para siswa kelas XII program 

IPA di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau Madrasah Aliyah (MA) di provinsi 

Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di kota Mataram dan kabupaten Lombok 

Barat berminat melanjutkan pendidikannya pada program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U) di jurusan 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan  (FKIP) Universitas Mataram; (2) Sejauh mana para orangtua 

dari para siswa tersebut mendukung dan menganjurkan anaknya untuk melanjutkan 

pendidikan pada program tersebut; serta (3) Sejauh mana para penyelenggara 

pendidikan di SMA/MA bersedia menerima lulusan program ini untuk mengajar di 

sekolah mereka. Selanjutnya, perlu diinvestigasi bagaimana profil program 

PGMIPA-U yang diharapkan oleh para siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara 

pendidikan di SMA/MA berkenaan dengan jaminan unggulan dari program 

pendidikan guru ini. 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan berkenaan dengan berbagai keterbatasan 

pelaksanaan penelitian ini, terutama berkaitan dengan tenaga peneliti, waktu, dan 

alokasi waktu yang disediakan. Untuk itu, pembatasan penelitian dilakukan pada 

masalah dan fokusnya. Masalah penelitian ini dibatasi pada minat siswa dan 

dukungan orangtua terhadap program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U), serta kesediaan para penyelenggara 

pendidikan untuk menerima lulusan program ini untuk mengajar di sekolahnya. 

Kedua, pembatasan dilakukan pada investigasi profil program tersebut.  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah  pada penelitian 

ini adalah meliputi: 

1. Bagaimanakah minat siswa kelas XII jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 

dukungan orangtua siswa terhadap keberlanjutan program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U)?; 

2. Bagaimanakah kesediaan para penyelenggara pendidikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) untuk menerima lulusan PGMIPA-U 

sebagai pengajar di sekolahnya?; dan 

3. Bagaimanakah profil program PGMIPA-U yang diharapkan oleh para siswa, 

orangtua siswa, dan para penyelenggara pendidikan SMA/MA? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana minat siswa, orangtua 

siswa, dan penyelenggara pendidikan terhadap program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U), Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram, serta bagaimana profil 

program tersebut dan peluang lulusannya untuk diterima sebagai guru oleh para 

penyelenggara pendidikan SMA/MA. 

F. Target Luaran 

Penelitian ini ditargetkan memperoleh peta minat siswa dan penyelenggara 

pendidikan terhadap Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Unggulan (PGMIPA-U), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Mataram.  Serta mengetahui peluang kerja lulusannya dan profil 

program yang diharapkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Deskripsi Tentang Pendidikan Guru MIPA Unggulan  

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Aalam - 

Unggulan (PGMIPA-U) merupakan perubahan nama dan sekaligus penyempurnaan 

dari program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Aalam - Bertaraf 

Internasional (PGMIPA-BI) yang diluncurkan oleh Pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), pada tahun 2008 dan  implementasinya 

dimulai tahun 2009.  Sebelum berubah menjadi PGMIPA-U pada awalnya 

PGMIPA-BI secara khusus bertujuan untuk menghasil guru-guru Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Aalam (MIPA) yang memiliki kompetensi untuk mengajar pada 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang merupakan embrio untuk 

terwujudnya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sejak dibubarkannya RSBI pada 

tahun 2013 program PGMIPA-BI menjadi kurang relevan tetapi bahwa tujuan 

umum dari PGMIPA-BI yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru MIPA 

di Indonesia sehingga menghasilkan calon guru MIPA yang mampu melaksanakan 

proses pembelajaran yang unggul, bereputasi, dan dapat bersaing secara global 

kiranya perlu diwujudkan. Oleh karena itu, meskipun RSBI dibubarkan tidak serta 

merta program PGMIPA-BI juga dibubarkan. Ditjen Dikti  tetap mempertahankan 

program tersebut dengan paradigma yang lebih maju dan penyempurnaan-

penyempurnaan, serta mengubah namanya menjadi PGMIPA-U. 

Paling tidak, terdapat tiga alasan mengapa PGMIPA-U tetap diperlukan. 

Ketiga alasan tersebut adalah bahwa: 1) Pada jenjang menengah terdapat sekolah 

unggulan, sekolah franchaise, dan sekolah internasional, 2) Mutu pendidikan perlu 

ditingkatkan, dan 3) Kualitas Perguruan Tinggi perlu ditingkatkan menuju world 

class university dan berprestasi pada tingkat internasional. Dengan alasan-alasan 

tersebut maka program PGMIPA-BI direvisi dan dimodifikasi ke arah yang lebih 

baik dan diubah namanya menjadi PGMIPA-U. 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Aalam - 

Unggulan  (PGMIPA-U) adalah program pendidikan guru yang dilaksanakan oleh 

Perguruan Tinggi dengan standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) dan diperkaya dengan standar-standar  yang mengacu pada standar 
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pendidikan guru dari negara-negara maju yang mempunyai keunggulan dalam 

bidang pendidikan. Pengayaan tersebut antara lain meliputi pengembangan karakter, 

Higher Order Thinking Skill (HOTS), Bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK), pembelajaran yang berorientasi pada inquiry atau discovery, 

problem solving, pendalaman dan pengayaan materi, dan budaya lintas bangsa.  

Lulusan  program PGMIPA-U diharapkan dapat mengajar di sekolah-sekolah 

unggulan. Sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan dalam 

dokumen ini adalah sekolah-sekolah eks RSBI, sekolah franchaise dan sekolah-

sekolah internasional baik di dalam maupun di luar negeri. 

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi 

lulusan yang ditetapkan, penyelenggaraan program PGMIPA-U membutuhkan 

proses perkuliahan yang bermutu, baik di dalam kelas maupun di laboratorium. 

Selain itu, program ini juga memerlukan Program Pengalaman Lapangan dengan 

bahasa pengantar Bahasa Inggris. Indikator-indikator proses perkuliahan yang 

bermutu antara lain meliputi: (1) penggunaan berbagai pendekatan, metode, strategi, 

dan teknik pembelajaran yang sesuai dan berbasis TIK, (2) memfasilitasi 

pengembangan prakarsa, kemampuan berfikir kritis, kreatif, dan inovatif, (3) 

meningkatkan keterampilan belajar dan kemandirian, (4) memfasilitasi mahasiswa 

dalam mengembangkan kemampuan menulis dan menginternalisasi berbagai nilai, 

serta (5) mengembangkan karakter/kepribadian mereka sebagai guru dan anggota 

masyarakat global. 

B. Landasan  Penyelenggaraan Program PGMIPA-U 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - 

Unggulan (PGMIPA-U) berlandaskan pada lima peraturan. Kelima peraturan 

tersebut meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang mengatur 

perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan 

secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2007 tentang pembagian urusan pemerintahanantara pemerintah, pemerintah daerah 
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provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (5) Rencana Strategis 

Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014. 

C. Tujuan Penyelenggaraan Program PGMIPA-U 

Menyiapkan calon guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) 

untuk sekolah-sekolah unggulan dengan kualifikasi akademik S-1 yang memiliki 

kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian sebagai seorang 

pendidik, terutama: 

1) Mampu melaksanakan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik; 

2) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan profesionalismenya sebagai 

seorang guru secara berkelanjutan; 

3) Memiliki kemampuan untuk bekerja secara individu maupun dalam kelompok; 

4) Mampu mengembangkan dan menggunakan media/sumber belajar berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran; 

5) Mampu menyusun silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

bahan ajar dalam Bahasa Inggris; 

6) Mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 

pengantar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris secara efektif; 

7) Mampu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan karakter siswa; 

8) Mampu menyusun instrumen evaluasi hasil belajar yang setara dengan soal-

soal Ujian Nasional, Seleksi Nasional Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi 

Negeri, dan sertifikasi internasional; 

9) Mampu membimbing siswa untuk mengikuti kompetisi nasional dan 

internasional bidang MIPA; dan 

10) Mampu menghasilkan karya ilmiah dan membimbing siswa untuk membuat 

karya ilmiah. 

 

D. Karakteristik Program PGMIPA-U 

Program Pendidikan Guru MIPA Unggulan memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1) Memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 
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2) Sekurang-kurangnya 16 mata kuliah bidang MIPA (di luar mata kuliah Bahasa 

Inggris) menggunakan bahan ajar dan pengantar Bahasa Inggris; 

3) Proses pembelajaran berpusat pada siswa; 

4) Proses pembelajaran dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dan karakter siswa; 

5) Proses pembelajaran memanfaatkan Information Comunication and 

Technology (ICT); 

6) Memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang diperkaya dengan standar 

kompetensi lulusan pendidikan guru MIPA di negara-negara maju; 

7) Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun kurikulum, silabus, RPP, dan 

bahan ajar, serta instrumen penilaian dalam Bahasa Inggris; 

8) Evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkualitas dan dalam Bahasa 

Inggris; 

9) Memperkenalkan budaya internasional dan memfasilitasi internalisasi nilai-

nilai budaya yang positif. 

E. Tinjauan tentang Minat 

Nitko (2011: 430) menyatakan bahwa “interest are preferences for specific 

types of activities when a person is not under external pressure”. Artinya minat 

merupakan pilihan bentuk-bentuk tertentu dari suatu aktivitas ketika seseorang tidak 

sedang berada dalam tekanan dari luar dirinya. Menurut Slameto (2003), minat 

adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Menurut Wina Sanjaya (2009: 71), minat adalah 

kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu perbuatan.  Menurut Schraw & 

Lehman (dalam Schunk,et al, 2010: 210): “ interest refers to the liking and willful 

engagement in an activity”. Artinya minat merujuk pada kegemaran dan 

keterlibatan dalam sebuah kegiatan yang disengaja. Dari beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu rasa ketertarikan dan kegemaran 

seseorang terhadap suatu kegiatan atau aktivitas tanpa adanya tekanan dari pihak 

luar. 

Menurut Elliot, et al (2000: 349) “interest is similar and related to curiosity. 

Interest is an enduring characteristic expressed by a relationship between a person 

and particular activity or object”. Artinya, minat sama dan berhubungan dengan 
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keingintahuan, minat adalah suatu sifat abadi yang ditunjukkan dengan suatu 

hubungan antara seseorang dengan aktivitas atau objek tertentu. Sementara itu, 

Slameto (2003:180) mengungkapkan minat dapat diekspresikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas. Berdasarkan  kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa minat Pendidik, Tenaga Kependidikan, Siswa, dan Orangtua siswa terhadap 

PGMIPA-U  dapat ditinjau dari dua hal yaitu keingintahuan terhadap PGMIPA-U, 

dan partisipasi terhadap PGMIPA-U. 

Syaiful Bahri Djamarah (2008: 166-167) mengungkapkan bahwa minat 

dapat diekspresikan anak didik melalui pernyataan lebih menyukai sesuatu dari 

pada yang lain, partisipasi aktif dalam suatu kegiatan, perhatian yang lebih besar 

terhadap sesuatu yang diminatinya tanpa menghiraukan hal lain. Menurut Strong, 

dalam Savickas & Spokane (1999: 22-23), dalam pandangan kualitatif terdapat 

empat unsur minat. Dua unsur kualitatif yang pertama adalah ketekunan 

memperhatikan, dan suatu perasaan suka terhadap objek. Selanjutnya Strong 

mengungkapkan unsur kualitatif yang ketiga adalah tujuan karena kegemaran 

mengarahkan seseorang terhadap objek dan ketidaksukaan mengarahkan seseorang 

untuk menjauhi suatu objek. Unsur yang keempat dari minat adalah aktivitas, 

seseorang yang berminat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan objek. 

Selain unsur kualitatif, Strong juga mengungkapkan dua unsur dalam pandangan 

kuantitatif  yaitu intensitas dan durasi. Intensitas berhubungan dengan 

kecenderungan terhadap sesuatu daripada yang lain, dan durasi berhubungan 

dengan jangka waktu suatu perilaku berlangsung. Sementara itu, Ainley, et al 

(2002) mengemukakan bahwa secara umum minat individu dalam pembelajaran 

diekspresikan melalui keinginan memperoleh informasi yang baru, mengetahui 

tentang seuatu objek, peristiwa, dan ide baru tanpa dibatasi bidang yang sempit. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan minat Pendidik, Tenaga 

Kependidikan, Siswa, dan Orangtua siswa terhadap PGMIPA-U  dapat ditinjau dari 

beberapa aspek berikut: Perhatian terhadap PGMIPA-U, Partisipasi dalam 

PGMIPA-U, Perasaan mahasiswa dalam PGMIPA-U saat kuliah, Rasa ingin tahu 

PGMIPA-U. 

Deci (Elliot et al, 2000: 349) menyatakan bahwa “interest occurs when a 

student’s needs, capacities, and skill are good match the demands offered by a 
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particular activity”. Artinya, minat muncul ketika kebutuhan, kemampuan, dan 

keterampilan sangat sesuai dengan kebutuhan yang ditawarkan oleh aktivitas 

tertentu. Sementara itu Stipek (Woolfolk, 2007: 384) berpendapat bahwa “interest 

increase when students feel competent, so even if student are not initially interested 

in    a subject or activity, they may develop interests as they experience success.” 

Artinya, minat akan meningkat ketika siswa merasa mampu, bahkan jika siswa pada 

awalnya tidak tertarik pada suatu subjek atau aktifitas, mereka mungkin 

mengembangkan minat saat mereka memperoleh pengalaman sukses. 

Minat seseorang dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

mengindikasikan seseorang itu menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dintepretasikan melalui partisipsi dalam suatu aktivitas.Seseoranag yang memiliki 

minat terhadap suatu hal tertentu cenderung memberi perhatian lebih besar terhadap 

hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Getzels (Anderson, 2000:35) 

mengenai minat, yang menyatakan bahwa minat merupakan disposisi yang 

terorganisir melalui ekspresi  yang mendorong individu untuk memilih suatu objek, 

aktivitas, pengertian, keterampilan atau tujuan sebagai keahlian atau kemahiran. 

Minat merupakan pilihan untuk memilih satu aktivitas diantara aktivitas lainnya.  

Berdasar pada pembahasan tentan minat di atas, dalam penelitian ini minat 

dapat diartikan sebagai bentuk perhatian, partisipasi, perasaan, rasa ingin tahu 

terhadap suatu hal, serta bentuk kegiatan memilih suatu sikap atau aktivitas diantara 

sikap atau aktivitas lainnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis termasuk jenis eksplanatori. Metode yang 

digunakan adalah campuran (mixed method) yaitu menggunakan model Explanatory 

Design, (Creswell & Clark, 2007: 71-75). Metode ini terdiri atas tiga proses pokok 

yang terdiri atas: (1) Proses kuantitatif; (2) Proses kualitatif, dan (3) Proses 

interpretasi didasarkan pada hasil proses (1) dan (2), (Gambar 3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Proses kuantitatif 

dilakukan melalui pengisian angket dan skala sikap untuk menelusuri minat siswa 

terhadap PGMIPA-U, peluang dukungan orangtua siswa dan penyelengga 

pendidikan terhadap penyelenggaraan PGMIPA-U lebih lanjut. (2) Proses kualitatif 

dilakukan melalui kegiatan wawancara terhadap siswa, orangtua siswa, dan 

penyelenggara pendidikan dengan orientasi menggali dan menambah kedalaman 

informasi hasil studi kuantitatif. (3) Proses terakhir adalah melakukan interpretasi 

data hasil proses kuantitatif dan kualitatif dengan orientasi penyusunan sejumlah 

rekomendasi berkenaan rencana kegiatan lanjutan penyelenggaraan program 

PGMIPA-U di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP 

Universitas Mataram. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian dengan Model Modifikasi dari 

Explanatory Design (Creswell & Clark, 2007: 73) 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dua kota/kabupaten yang terletak di wilayah 

provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan penelitian ini berlangsung selama 

delapan bulan.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Sebagai populasi dari penelitan ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas 

(SMA)/Madrasah Aliah (MA), orangtua siswa SMA/MA, dan lembaga 

penyelenggara pendidikan SMA/MA yang berada di wilayah provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini dirancang dengan triangulasi sumber dan jenis 

data. Teiangulasi sumber data meliputi siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara 

pendidikan/sekolah sedangkan triangulasi jenis data meliputi minat siswa, 

dukungan orangtua siswa, dan kesediaan lembaga penyelenggara pendidikan 

SMA/MA untuk menerima lulusan Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam – Unggulan (PGMIPA-U) menjadi tenaga pendidik di lembaga 

tersebut. 

Pengambilan sampel penelitian didasarkan pada penggabungan teknik 

cluster sampling dan disproportionate stratified random sampling. Secara 

operasional sampel penelitian diambil salah dua daerah di provinsi NTB sebagai 

kelompok sampel dan selanjutnya secara random tetapi tidak proporsional diambil 

sampel dari kelompok populasi siswa SMA/MA, orangtua siswa SMA/MA, dan 

kelompok populasi penyelenggara SMA/MA. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 75 orang siswa, 75 orangtua siswa, 

dan 75 penyelenggara pendidikan yang tersebar di dua kabupaten/kota. Dari kedua 

kota/kabupaten tersebut diperoleh lima sekolah yang meliputi Sekolah Menengah 

Atas Negeri (SMAN) 3 dan SMAN 5, juga Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 di 

kota Mataram, serta SMAN 1 Praya dan SMAN 1 Jonggat di kabupaten Lombok 

Tengah. 

D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

Data diambil menggunakan teknik penyebaran angket, pengisian skala sikap, 

dan melalui kegiatan wawancara. Berkenaan dengan teknik tersebut, instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu angket, skala sikap, 

dan panduan wawancara open-ended. 
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E. Teknik Analisis Data 

Data primer  berupa minat mahasiswa, dukungan orangtua siswa dan 

penyelenggara pendidikan dihimpun menggunakan angket dan skala sikap. Data 

hasil angket diprosentasi adan dideskriptifkan sedangkan hasil skala sikap dianalisis 

menggunakan skala Likert yang dikembangkan oleh Riduwan & Kuncoro E. A. 

(2011: 20-22), serta Suharaputra U. (2012: 82-84). Skala sikap untuk pernyataan 

positif dan negatif dianalisis menggunakan skala Likert, pilihan sikap sangat setuju 

(SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) masing-

masing diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk pernyataan positif dan diberi skor 1, 2, 3, 

4, dan 5 untuk pernyataan negatif. Sementara itu, data pendukung dihimpun melalui 

kegiatan wawancara dan selanjutnya data ini diprosentasi dan dideskripsikan. 

Data hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan secara kualitatif. Hasil 

interpretasi ini menjadi dasar dalam menyusun sejumlah rekomendasi berkenaan 

penyenggaraan program unggulan Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan di jurusan pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan, FKIP 

Universitas Mataram. 

F. Jadwal Penelitian 

Jenis kegiatan dan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dalam penelitian ini 

sebagai berikut.  
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Tabel 3.1  Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

No. Jenis Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Penyusunan proposal         

2 Penyusunan instrumen penelitian         

3 Pengambilan data         

a. Penyebaran angket         

b. Pengisian Skala Sikap         

c. Melakukan wawancara         

4 Analisis data penelitian         

5 Publikasi hasil penelitian
* 

        

6 Penyusunan laporan penelitian         

*   Dilakukan melalui kegiatan seminar hasil penelitian atau penulisan pada jurnal 

ilmu pendidikan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sumber data terdiri atas 57 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 

dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) kelas XII, 48 orangtua siswa, dan 68 

penyelenggara pendidikan di SMA/MA negeri yang seluruhnya tersebar di lima 

sekolah SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, dan MA Negeri di kota Mataram, serta 

SMA Negeri 1 Praya dan SMA Negeri 1 Jonggat di Kabupaten Lombok Tengah. 

Sementara itu, sumber data untuk wawancara berasal dari enam siswa, empat 

orangtua siswa, dan empat penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, dalam 

setiap kelompok sumber data (siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara 

pendidikan) terdapat tiga jenis data, yaitu: (1) Data jawaban terhadap pertanyaan 

angket tentang penyelengaaraan program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan alam – Unggulan (PGMIPA-U); (2) data skala sikap terhadap 

penyelenggaraan PGMIPA-U; dan (3) data hasil wawancara dengan pertanyaan 

open-ended.  

Jawaban terhadap angket dan tanggapan terhadap skala sikap tentang 

penyelenggaraan PGMIPA-U tersebut dibandingkan dengan penyelenggaraan 

program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam – Regular 

(PGMIPA-R). Jadi salah satu acuan jawaban dan tanggapan terhatap 

penyelenggaraan PGMIPA-U adalah penyelenggaraan PGMIPA-R yang secara 

umum ada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk di kota 

Mataram dan kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, jawaban wawancara 

tentang program PGMIPA-U bersifat semi terbuka dan difokuskan pada harapan 

para siswa, orangrua siswa, dan/atau para penyelenggara pendidikan berkenaan 

dengan upaya penyelenggaraan program yang optimal sesuai dengan kebutuhan 

mereka di lapangan dikaitkan dengan sikap mereka apakah program PGMIPA-U ini 

perlu dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, berkenaan dengan sikap mereka, mana 

yang lebih perlu ditekankan antara penguatan materi bidang studi dan penguasaan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, serta berkenaan dengan pembiayaannya.  
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1) Jawaban Siswa, Orangtua Siswa, dan Penyelenggara Pendidikan terhadap 

angket. 

Berdasarkan data hasil rekapitulasi Angket Minat Siswa, Orangtua Siswa, 

Dan Penyelenggara Pendidikan terhadap program PGMIPA-U diperoleh sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Persentase Respon Siswa, Orangtua, dan Penyelenggara Pendidikan 

Berdasarkan Angket Minat terhadap program PGMIPA-U 

 

NO 
SISWA ORANGTUA PENYELENGGARA 

YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 

1 61 39 73 33 87 13 

2 58 2 71 2 6 81 

 A B C D E A B C D E A B C D E 

3 26 11 18 18 2 25 4 25 25 2 38 24 24 12 9 

 A B A B A B C 

4 14 44 19 52 65 29 4 

 A B C A B C A B C 

5 30 16 4 35 21 2 29 31 6 

6 5 32 4 8 38 0 15 25 3 

 A B C D E A B C D E A B C 

7 9 2 5 12 5 13 0 6 17 0 46 21 16 

8 30 7 14 2  31 6 15 0  
 

9  19 6 8   

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dikatakan bahwa 61% siswa berminat 

melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan MIPA, 39% tidak berminat 

melanjutkan studi ke program S1 pendidikan MIPA.  Lebih lanjut 58% siswa 

berminat melanjutkan studi ke Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram. 

Sebaran Program Studi yang diminati Siswa yaitu 26% Pendidikan Matematika, 

11% Pendidikan Fisika, 18% Pendidikan Kimia, dan 2% Pendidikan Biologi. 

Sebaran Minat Siswa terhadap PGMIPA-U yaitu 44% siswa berminat pada 

PGMIPA-U dan 14% siswa berminat pada PGMIPA-Reguler. 30% siswa setuju 

PGMIPA-U memiliki materi pokok lebih tinggi dibandingkan PGMIPA-Reguler. 

16% siswa setuju PGMIPA-U memiliki kemampuan bahasa ingris lebih baik 

dibandingkan dengan PGMIPA-Reguler. 
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Untuk sebaran minat Orangtua dapat diketahui bahwa 73% orangtua Siswa 

menyarankan anaknya melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan MIPA dan 33% 

Orangtua menyarankan anaknya melanjutkan studi ke program lain. Lebih lanjut 

71% Orangtua siswa menyarankan anaknya melanjutkan studi ke S1 Pendidikan 

MIPA FKIP Universitas Mataram dan 2% ke program lain. Sebaran minat orangtua 

terhadap program studi anaknya 25% Pendidikan Matematika, 4% Pendidikan 

Fisika, 25% Pendidikan Kimia, 25% Pendidikan Biologi dan 25% program lain. 

Lebih lanjut sebesar 52% orangtua Siswa berminat PGMIPA-U dan 19% tidak 

berminat. 

Untuk sebaran Minat Penyelenggara Pendidikan dapat diketahui bahwa 87% 

Penyelenggara Pendidikan bersedia menerima lulusan program S1 Pendidikan 

MIPA FKIP Universitas Mataram dan 13% tidak bersedia. Lebih lanjut 81% 

Penyelenggara Pendidikan bersedia menerima lulusan PGMIPA-U dan 6% 

menerima lulusan PGMIPA-Reguler. Sebaran program studi yang akan diterima 

penyelenggara pendidikan yaitu 38% Pendidikan Matematika, 24% pendidikan 

Fisika, 24% Pendidikan Kimia, 12% Pendidikan Biologi dan 9% program lain. 

2) Jawaban Skala Sikap Siswa, Orangtua Siswa, dan Penyelenggara 

Pendidikan terhadap PGMIPA-U. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata Siswa, Orangtua 

Siswa, dan Penyelenggara Pendidikan lebih dari setuju bahwa program 

PGMIPA-U sangat diperlukan untuk penyediaan sumber daya guru MIPA yang 

berkualitas.   Rata-rata Siswa dan Orangtua Siswa lebih cendrung setuju dan 

penyelenggara pendidikan lebih dari setuju jika program PGMIPA-U 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi Negeri. 
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Tabel 4.2  

Skor Rata-rata Item Pernyataan Skala Sikap siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan terhadap Program PGMIPA-U untuk 

Lima Sekolah 

 

RESPONDEN NOMOR PERNYATAAN / SKOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

SISWA 4.5 3.5 3.8 3.3 3.8 3.7 3.3 4.0 3.6 3.4 3.1 3.9 3.5 3.6 3.1 3.2 3.6 3.9     

ORANGTUA SISWA 4.6 3.9 4.2 3.6 3.9 3.9 3.7 4.2 4.3 3.3 2.9 3.6 3.3 3.8 3.4 3.6 3.2 3.2 4.2 3.6 2.5 2.3 

PENYELENGGARA 4.5 4.1 4.2 3.8 4.1 4.0 3.9 4.2 4.1 3.5 3.1 3.7 3.4 3.6 3.5 3.5 3.8 3.8     
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3) Wawancara terhadap Siswa, Orangtua Siswa, dan Penyelenggara Pendidikan 

berkaitan dengan  PGMIPA-U 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara 

pendidikan terhadap program PGMIPA-U diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

 Sebaran Sikap Siswa, Orangtua Siswa, dan Penyelenggara Pendidikan terhadap 

Program PGMIPA-U melalui Wawancara 

N0 Kategori Pendapat Persentase (%) 

1 Setuju bahwa program PGMIPA-U dilanjutkan 100 

2 

Program PGMIPA-U menekankan penguatan materi 

bidang studi 
86 

3 

 

Program PGMIPA-U menekankan penguatan materi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
0 

4 

 

Program PGMIPA-U menekankan penguatan materi 

bidang studi dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
14 

5 Perlu penambahan biaya  29 

6 Biaya tidak boleh melebihi program regular 43 

7 Siap menerima lulusannya
* 

100 

Catatan: 
*
 Hanya untuk interviewe penyelenggara pendidikan 

 

Berdasarkan Tabel 4.3. diatas dapat diketahui bahwa 100% siswa, orangtua siswa 

dan penyelenggara pendidikan setuju bahwa program PGMIPA-U dilanjutkan, 86% 

menyatakan bahwa program PGMIPA-U menekankan penguatan materi bidang studi, 29 

% menyatakan program PGMIPA-U  memerlukan biaya tambahan, 43% menyatakan biaya 

tidak boleh melebihi program regular. Serta 100% penyelenggara pendidikan bersedia 

menerima lulusan PGMIPA-U. 

B. Pembahasan 

Pembahasan penelitian ini difokuskan pada data jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan dalam angket, respon terhadap pernyataan-pernyataan dalam skala sikap, dan 

saran atau komentar bebas berkenaan dengan prnyelenggaraan program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Unggulan (PGMIPA-U) dan Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Unggulan (PGMIPA-R) bagi para siswa, 

orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 
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Madrasah Aliyah (MA) di kota Mataram dan kabupaten Lombok Tengah. Selain melalui 

angket dan skala dikap di atas, informasi tanggapan siswa, orangtua siswa, dan 

penyelenggara pendidikan SMA dan MA ini juga diambil melalui kegiatan wawancara. 

Untuk memudahkan proses pembahasan, keempat fokus di atas akan dilakukan secara 

beruturan dimulai dari siswa, orangtua siswa, dan terakhir penyelenggara pendidikan. 

Terakhir, berdasarkan hasil pembahasan keempat hal tersebut akan dilakukan interpretasi 

keempatnya secara terintegrasi dan buat daftar rekomendasi terhadap kelanjutan 

penyelenggaraan program PGMIPA-U. 

1) Jawaban siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan terhadap angket 

tentang penyelenggaraan PGMIPA-U. 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat ditunjukkan bahwa untuk setiap item angket, baik untuk 

siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan di kelima Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Madrasah Aliah (MA) hanya 38% (untuk angket siswa), 33% (untuk angket 

orangtua siswa), dan 43% (untuk angket penyelenggara pendidikan) yang unsurnya dipilih 

dengan persentase dengan kategori cukup (41% hingga 60%) hingga kuat (61% hingga 

80%) dan memiliki perbedaan cukup kontras antara unsur pilihan tersebut dengan unsur 

pilihan lainnya. Pada angket untuk siswa, angket terpilih dengan persentase berkategori 

cukup terjadi pada angket nomor 2 pilihan “Ya” dan nomor 4 pilihan “B”. Sementara, 

unsur pilihan lainnya pada kedua angket tersebut masing-masing memiliki persentase 2% 

(untuk pilihan “T”) dan 14% (untuk pilihan “A”). Sementara itu, angket terpilih dengan 

persentase berkategori kuat terjadi pada angket nomor 1 unsur pilihan “Ya” dan pilihan 

lainnya “T” berkategori lemah (39%). 

 

a. Jawaban siswa terhadap angket tentang penyelenggaraan PGMIPA-U 

Paparan persentase pada Tabel 4.1 di atas, berdasarkan angket nomor 1, 

memperlihatkan bahwa minat siswa kelas XII di kelima sekolah di atas untuk melanjutkan 

studi ke program S1 Pendidikan Guru di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam tergolong kuat dan sebaliknya yang berminat ke program lainnya 

tergolong lemah. Dari tabel tersebut, berdasarkan angket nomor 2, ternyata siswa yang 

berminat melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di Jurusan PMIPA di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram pada tahun ini memiliki 

persentase berkategori cukup (58%) sedangkan yang ingin melanjutkan di luar FKIP 
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memiliki persentase PGMIPA-U dengan persentase berkategori sedang (44%), sementara 

itu, yang berkeinginan melanjutkan ke PGMIPA regular (PGMIPA-R) berpersentase 14%. 

Terkait dengan rata-rata persentase saran/komentar, yang termasuk positif, oleh 

siswa terhadap penyelenggaraan program PGMIPA-U hanya pada dua kategori yang 

memiliki persentase rata-rata lebih dari 10%, yaitu, 17% berkomentar setuju tanpa syarat 

dan lanjutkan (SL) dan 18% berkomentar  setuju dengan syarat peningkatan kualitas (SK). 

Sementara itu, terdapat komentar negatif (12%) yang menyatakan tidak setuju karena 

alasan tertentu (TS), serta 36% siswa tidak memberi komentar (TK) selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4.1. Berdasarkan alasan siswa berkenaan dengan jawaban angket 

diperoleh siswa yang tidak berkeinginan melanjutkan kuliah pada program Pendidikan 

Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PGMIPA) pada umumnya memberi alasan 

bahwa mereka menginginkan profesi lain (seperti akuntan), merasa tidak suka, tidak cocok, 

atau tidak bisa, tidak berbakat, dan tidak ingin menjadi guru.   

b. Jawaban orangtua siswa terhadap angket tentang penyelenggaraan PGMIPA-U 

Penjelasan Tabel 4.1, berkenaan dengan jawaban orangtua siswa terhadap angket 

nomor 1, memperlihatkan bahwa para orangtua siswa pada umumnya 

membolehkan/menyarankan
*)

 anaknya melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru 

di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) adalah 

berpersentase dengan kategori tinggi (73%) dan persentase yang hampir sama (71%) 

(terkait dengan angket nomor 2) juga menunjukkan minat para orangtua siswa untuk 

membolehkan/menyarankan
*)

 anaknya melanjutkan studi ke program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PGMIPA). Sebaliknya yang berminat ke 

program lainnya tergolong lemah (33%) untuk minat di luar pendidikan MIPA dan 2% 

untuk minat di luar pendidikan Guru MIPA. Sementara itu, terkait dengan angket nomor 4, 

berkenaan dengan pilihan antara ke programPGMIPA unggulan (PGMIPA-U) dan regular 

(PGMIPA-R), para orangtua siswa lebih memilih anaknya untuk mengambil PGMIPA-U 

dengan persentase berkategori cukup (52%) sedangkan yang memilih PGMIPA-R dengan 

persentase berkategori lemah (19%). 

Terkait dengan rata-rata persentase saran/komentar, yang termasuk positif, oleh 

orangtua siswa terhadap penyelenggaraan program PGMIPA-U juga hanya pada dua 

kategori pertama yang memiliki persentase rata-rata masing-masing 11% untuk yang 

berkomentar setuju tanpa syarat dan lanjutkan (SL) dan 20% yang berkomentar  setuju 
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dengan syarat peningkatan kualitas (SK). Sementara itu, kategori lainnya berpersentase 

sangat rendah (0% hingga 7%) sedangkan yang tidak memberi komentar (TK) sebanyak 

55% (berkategori sedang) selengkapnya pada Lampiran 4.1. Berdasarkan alasan orangtua 

siswa berkanaan jawaban angket diperoleh, orangtua siswa yang tidak 

membolehkan/mengajurkan anaknya untuk kuliah pada program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PGMIPA) pada umumnya memberi alasan 

bahwa hal tersebut bergantung pada kemauan anak, menginginkan profesi lain (seperti 

menjadi astronot dan matematika), lapangan kerja terbatas, tenaga guru ilmu pengetahuan 

alam sudah banyak, dan merasa tidak mampu membiayainya. Sementara itu, para orang tua 

siswa yang membolehkan/menganjutkan anaknya melanjutkan di PGMIPA tetapi bukan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan bukan PGMIPA-U memberi alasan 

bahwa anaknya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang rendah, beban belajar terlalu 

tinggi, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara program PGMIPA yang unggulan 

dengan yang regular selengkapnya pada Lampiran 4.3.  

c. Jawaban penyelenggara pendidikan SMA/MA terhadap angket tentang 

penyelenggaraan PGMIPA-U 

Penjelasan Tabel 4.1, berkenaan dengan jawaban penyelenggara pendidikan 

SMA/MA terhadap angket nomor 1, memperlihatkan bahwa para penyelenggara tersebut 

bersedia menerima lulusan program S1 Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (PMIPA) FKIP UNRAM untuk mengajar di sekolahnya adalah berpersentase dengan 

kategori tinggi (87%). Berkenaan dengan angket nomor 2, para penyelenggara pendidikan 

tersebut pada umumnya lebih menyukai lulusan PGMIPA-U untuk mengajar di sekolahnya 

dengan persentase berkategori tinggi (81%).  Sebaliknya para penyelenggara pendidikan 

yang tidak bersedia menerima lulusan program S1 Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (PMIPA) FKIP UNRAM untuk mengajar di sekolahnya berjumlah 13% 

dan bagi yang bersedia menerima tetapi lebih menyukai PGMIPA yang regular daripada 

yang unggulan berjumlah 6%. Sementara itu, terkait dengan angket nomor 4, berkenaan 

dengan para pendukung program PGMIPA-U (81%) mengharapkan bahwa para lulusannya 

lebih diprioritaskan memiliki penguasan materi, penguasaan bahasa Inggris, dan 

penguasaan lainnya masing-masing berjumlah 65%, 29%, dan 4%. 

Terkait dengan rata-rata persentase saran/komentar, yang termasuk positif, oleh 

penyelenggara pendidikan SMA/MA terhadap program PGMIPA-U juga hanya pada dua 
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kategori pertama yang memiliki persentase rata-rata masing-masing 28% untuk yang 

berkomentar setuju tanpa syarat dan lanjutkan (SL) dan 36% yang berkomentar  setuju 

dengan syarat peningkatan kualitas (SK). Sementara itu, kategori lainnya berpersentase 

sangat rendah (0% hingga 6%) sedangkan yang tidak memberi komentar (TK) sebanyak 

23% (berkategori rendah) selengkapnya pada Lampiran 4.2. Berdasarkan alasan 

penyelenggara pendidikan berkenaan jawaban angket diperoleh, penyelenggara pendidikan 

SMA/MA yang tidak bersedia menerima lulusan program S1 Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA) FKIP UNRAM untuk mengajar di sekolahnya pada 

umumnya memberi alasan bahwa guru di bidang MIPA sudah berlebih dan jumlah jam 

mengajarnya sudah terpenuhi. Sementara itu, para penyelenggara pendidikan yang tidak 

bersedia menerima lulusan program PGMIPA-U memberi alasan bahwa di sekolahnya 

sekarang tidak terdapat kelas unggulan selengkapnya pada Lampiran 4.3.  

2) Tanggapan siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan terhadap skala 

sikap tentang penyelenggaraan PGMIPA-U. 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat ditunjukkan bahwa dalam skala sikap tentang 

penyelenggaraan program PGMIPA-U, pernyataan positif memiliki skor dari 3,3 hingga 

4,5 untuk siswa, 3,3 hingga 4,6 (khusus pernyataan nomor 11 berskor 2,9) untuk orangtua 

siswa, dan 3,8 hingga 4,5 untuk penyelenggara pendidikan, di kelima Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan Madrasah Aliah (MA). Sementara itu, pada pernyataan negatif memiliki 

skor dari 3,1 hingga 3,9 untuk siswa, 3,2 hingga 4,2 (khusus pernyataan nomor 21 dan 22 

masing-masing berskor 2,5 dan 2,3) untuk orangtua siswa, dan 3,1 hingga 3,8 untuk 

penyelenggara pendidikan, di kelima Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliah 

(MA). Untuk pernyataan positif tentang program PGMIPA-U, skor ekstrim tinggi (berskor 

4,0 atau lebih) pada skala sikap siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan 

masing-masing terjadi pada nomor 1dan 8 (untuk siswa), 1, 3, 8, dan 9 (untuk orangtua 

siswa), serta 1, 2, 3, 5, 6, 8, dan 9 (untuk penyelenggara pendidikan). Sementara itu, skor 

3,0 hingga kurang dari 4,0 untuk pernyataan ini pada skala sikap siswa, orangtua siswa, 

dan penyelenggara pendidikan masing-masing terjadi pada nomor 2 hingga 7, dan 9 (untuk 

siswa), 2, 4 hingga 7, dan 10 (untuk orangtua siswa), serta 4 dan 7 (untuk penyelenggara 

pendidikan) sedangkan skor di bawah 3,0, yaitu 2,9 terjadi pada skala sikap orangtua siswa 

nomor 11. 
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Untuk pernyataan negatif tentang program PGMIPA-U, skor ekstrim tinggi (berskor 

4,0 atau lebih) hanya terjadi pada skala sikap orangtua siswa nomor 19 sedangkan skor 3,0 

hingga kurang dari 4,0 untuk pernyataan ini pada skala sikap siswa, orangtua siswa, dan 

penyelenggara pendidikan masing-masing terjadi pada seluruh nomor (untuk siswa dan 

penyelenggara pendidikan), serta nomor 12 hingga 18, dan 20 (untuk orangtua siswa). 

Sementara itu, skor di bawah 3,0, terjadi pada skala sikap orangtua siswa nomor 21dan 22. 

a. Interpretasi umum sikap siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan 

terhadap penyelenggaraan program PGMIPA-U 

Berdasarkan paparan dua paragraf di atas dapat diinterpretasikan bahwa para siswa 

bersikap setuju hingga sangat setuju bahwa PGMIPA-U sangat diperlukan untuk 

penyediaan sumberdaya guru MIPA yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA dan 

untuk menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan bahasan Inggris program 

PGMIPA-U perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-teaching) 

menggunakan bahasa Inggris. Para orangtua siswa juga bersikap setuju hingga sangat 

setuju bahwa: (1) PGMIPA-U sangat diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA; (2) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih 

diutamakan pada peningkatan penguasaan materi keahlian; (3) Dalam menjamin 

keunggulan kemampuan mengajar menggunakan bahasan Inggris program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa 

Inggris; serta (4) Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan 

bahasan Inggris program PGMIPA-U perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program 

Praktek Lapangan) menggunakan bahasa Inggris.  

b. Sikap siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan terhadap pernyataan 

positif program PGMIPA-U 

Sementara itu, sikap setuju hingga sangat setuju dikemukakan para penyelenggara 

pendidikan hampir terhadap seluruh pernyataan positif (tujuh dari Sembilan pernyataan). 

Pernyataan tersebut adalah: (1) PGMIPA-U sangat diperlukan untuk penyediaan 

sumberdaya guru MIPA yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA; (2) PGMIPA-U 

sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan tinggi (LPTK) negeri; (3) Proses perkuliahan 

PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan penguasaan materi keahlian; (4) Proses 

perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan penguasaan materi keahlian 

dan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar; (5) Lulusan PGMIPA-U diharuskan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris; (6) Dalam menjamin 
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keunggulan kemampuan mengajar menggunakan bahasan Inggris program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa 

Inggris; serta (7) Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan 

bahasan Inggris program PGMIPA-U perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program 

Praktek Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

Selanjutnya, sikap netral hingga setuju dikemukakan para siswa hampir terhadap 

seluruh pernyataan positif (tujuh dari Sembilan pernyataan). Pernyataan tersebut adalah: 

(1) PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan tinggi (LPTK) negeri; (2) 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan penguasaan materi 

keahlian; (3) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar; (4) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih 

diutamakan pada peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar; (5) Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar dengan 

bahasa pengantar bahasa Inggris; (6) Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih banyak dari program Reguler; dan (7) 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan bahasan Inggris 

Program PGMIPA-U perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek Lapangan) 

menggunakan bahasa Inggris. 

Pada orangtua siswa terhadap skala sikap tentang penyelenggaraan PGMIPA-U 

mereka sikap netral hingga setuju bahwa: (1) PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri; (2) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan 

pada peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar; (3) Proses perkuliahan 

PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar; (4) Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu 

mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris; (5) Dalam menjamin keunggulan 

kualitas lulusannya Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih banyak dari program 

Regular; dan (6) Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Program PGMIPA-U 

diperlukan biaya pendidikan lebih banyak dari program Regular. Sementara para 

penyelenggara pendidikan terhadap program PGMIPA-U mereka bersikap netral hingga 

setuju bahwa: (1) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan 

aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar; dan (2) Dalam menjamin keunggulan 
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kualitas lulusannya Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih banyak dari program 

Regular. 

Berdasar pada tabel 4.2 semua siswa dan penyelenggara pendidikan, terhadap 

pernyataan positif program PGMIPA-U, tidak satupun yang bersikap antara tidak setuju 

hingga netral tetapi cenderung berada di antara netral hingga setuju dan setuju hingga 

sangat setuju. Namun demikian, pada orangtua siswa terhadap pernyataan ini ada yang 

bersikap tidak setuju hingga setuju bahwa jika diperlukan penambahan biaya 

penyelenggaraan program PGMIPA-U sebaiknya biaya itu dibebankan kepada 

orangrua/wali mahasiswanya. Namun demikian, jika dilihat skornya (2,9), menunjukkan 

bahwa orangtua siswa ini cenderung lebih dekat pada sikap netral (skor 3,0) daripada sikap 

tidak setuju. 

c. Konsistensi sikap siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara pendidikan terhadap 

program PGMIPA-U (relevansi sikap terhadap pernyataan negatif dan positif): 

Siswa, terhadap pernyataan negatif program PGMIPA-U, memiliki skor sikap antara 

lebih dari 3,0 hingga kurang dari 4,0. Hal ini memperlihatkan bahwa siswa kelas XII 

SMA/MA bersikap tidak setuju hingga netral. Sementara itu, pada paparan sebelumnya, 

terhadap pernyataan positif program tersebut terbukti bahwa sikap mereka berada pada 

kategori netral hinga sangat setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh siswa bersikap 

netral hingga sangat setuju terhadap pernyataan positif PGMIPA-U dan bersikap tidak 

setuju hingga netral terhadap pernyataan negatifnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa 

sikap siswa terhadap program PGMIPA-U adalah konsisten sehingga informasi ini bersifat 

valid. 

Pada orangtua siswa, terhadap pernyataan negatif program PGMIPA-U, hampir 

seluruh item skala sikap memiliki skor sikap antara lebih dari 3,0 hingga lebih dari 4,0. 

Terdapat dua nomor berskor 2,5 dan 2,3 (dibawah 3,0) dan posisi skor ini di antara sikap 

tidak setuju hingga netral. Hal ini memperlihatkan bahwa para orangtua siswa secara 

umum bersikap tidak setuju hingga netral terhadap pernyataan ini. Sementara itu, pada 

paparan sebelumnya, terhadap pernyataan positif program tersebut terbukti bahwa sikap 

mereka hampir seluruhnya berada pada kategori netral hinga sangat setuju. Satu nomor 

skala sikap memperoleh skor 2,9 (di bawah 3,0) tetapi skor ini lebih dekat dengan kategosi 

bersikap netral. Jadi secara umum, dapat dikatakan bahwa para orangtua bersikap netral 

hingga sangat setuju terhadap pernyataan positif PGMIPA-U dan bersikap sangat tidak 
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setuju hingga netral terhadap pernyataan negatifnya. Fakta ini memperlihatkan bahwa 

sikap orangtua siswa terhadap program PGMIPA-U adalah konsisten sehingga informasi 

ini bersifat valid. 

Sementara itu, para penyelenggara pendidikan, terhadap pernyataan negatif program 

PGMIPA-U, seluruhnya bersikap dengan skor antara lebih dari 3,0 hingga lebih dari 4,0. 

Hal ini memperlihatkan bahwa para penyelenggara pendidikan secara umum bersikap tidak 

setuju hingga netral terhadap pernyataan ini. Sementara itu, pada paparan sebelumnya, 

terhadap pernyataan positif program tersebut terbukti bahwa sikap mereka seluruhnya 

berada pada kategori netral hinga sangat setuju. Jadi secara umum, dapat dikatakan bahwa 

para penyelenggara pendidikan bersikap netral hingga sangat setuju terhadap pernyataan 

positif PGMIPA-U dan bersikap tidak setuju hingga netral terhadap pernyataan negatifnya. 

Fakta ini memperlihatkan bahwa sikap para penyelenggara pendidikan terhadap program 

PGMIPA-U adalah konsisten sehingga informasi ini bersifat valid. 

3) Tanggapan siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara melalui hasil wawancara 

tentang penyelenggaraan PGMIPA-U. 

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa para interviewe seluruhnya setuju bahwa 

program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Unggulan 

(PGMIPA-U) dilanjutkan pelaksanaannya. Berkenaan dengan penekanan antara penguatan 

materi bidang studi dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 

perkuliahan memiliki perbandingan persetujuan 86% dan 14%. Ini menunjukkan bahwa 

para interviewe lebih menekankan penguatan materi bidang studi dalam program tersebut. 

Selanjutnya, 29% interviewe bersedia memberi biaya tambahan untuk mendukung 

pelaksanaan program tersebut tetapi 43% tidak setuju jika biaya program tersebut lebih 

tinggi dari biaya untuk program regular. Khusus interviewe yang berasal dari 

penyelenggara pendidikan seluruhnya bersedia menerima lulusan program PGMIPA-U 

untuk bekerja di sekolahnya (Tabel 4.3). 

4) Rangkuman tanggapan siswa, orangtua siswa, dan penyelenggara melalui hasil 

angket, skala sikap, isian terbuka, dan melalui wawancara tentang 

penyelenggaraan PGMIPA-U. 

 

a. Siswa yang berminat melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di Jurusan 

PMIPA di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram pada 

tahun ini memiliki persentase berkategori cukup (58%). 
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b. Sebanyak 17% interviewe setuju tanpa syarat bahwa program PGMIPA-U perlu 

dilanjutkan, sementara 18% lainnya men-syaratkan harus ada peningkatan kualitas 

(SK). 

c. Siswa yang tidak berkeinginan melanjugkan kuliah pada program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PGMIPA) pada umumnya memberi alasan 

bahwa mereka menginginkan profesi lain (seperti akuntan), merasa tidak suka, tidak 

cocok, atau tidak bisa, tidak berbakat, dan tidak ingin menjadi guru. 

d. Sejumlah 73% (berkategori tinggi) dari orangtua siswa membolehkan/menyarankan 

anaknya melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di Jurusan Pendidikan 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). 

e. Sebanyak 11% orangtua siswa setuju tanpa syarat bahwa penyelenggaraan program 

PGMIPA-U perlu dilanjutkan sedangkan 20% lainnya setuju dengan syarat ada 

peningkatan kualitas. 

f. Orangtua siswa yang tidak membolehkan/mengajurkan anaknya untuk kuliah pada 

program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PGMIPA) pada 

umumnya memberi alasan bahwa hal tersebut bergantung pada kemauan anak, 

menginginkan profesi lain (seperti menjadi astronot dan matematika), lapangan kerja 

guru terbatas, tenaga guru ilmu pengetahuan alam sudah banyak, dan merasa tidak 

mampu membiayainya. Sementara itu, para orang tua siswa yang 

membolehkan/menganjutkan anaknya melanjutkan di PGMIPA tetapi bukan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan bukan PGMIPA-U memberi 

alasan bahwa anaknya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang rendah, beban 

belajar terlalu tinggi, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara program PGMIPA 

yang unggulan dengan yang regular . 

g. Sebanyak 87% (berkategori tinggi) penyelenggara pendidikan bersedia menerima 

lulusan program S1 Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA) 

FKIP UNRAM untuk mengajar di sekolahnya. 

h. Sebanyak 81% (berkategori tinggi) penyelenggara pendidikan mendukung 

keberlanjutan program PGMIPA-U. 

i. Penyelenggara pendidikan mengharapkan para lulusannya lebih diprioritaskan 

memiliki penguasan materi bidang studi, penguasaan bahasa Inggris, dan penguasaan 

lainnya dengan persentase masing-masing 65%, 29%, dan 4% . 
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j. Sebanyak 28% penyelenggara pendidikan SMA/MA berkomentar/bersaran setuju tanpa 

syaraat terhadap keberlanjutan program PGMIPA-U, sementara, lainnya 36% setuju 

dengan syarat ada peningkatan kualitas  

k. Para siswa bersikap setuju hingga sangat setuju bahwa PGMIPA-U sangat diperlukan 

untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA yang berkualitas untuk mengajar di 

SMA/MA dan untuk menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan 

bahasan Inggris program PGMIPA-U perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri 

(peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris  

l. Orangtua siswa juga bersikap setuju hingga sangat setuju bahwa: (1) PGMIPA-U 

sangat diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA yang berkualitas untuk 

mengajar di SMA/MA; (2) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian; (3) Dalam menjamin keunggulan 

kemampuan mengajar menggunakan bahasan Inggris program PGMIPA-U perlu 

latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa 

Inggris; serta (4) Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan 

bahasan Inggris program PGMIPA-U perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program 

Praktek Lapangan) menggunakan bahasa Inggris  

m. Sikap setuju hingga sangat setuju dikemukakan para penyelenggara pendidikan hampir 

terhadap seluruh pernyataan positif (tujuh dari sembilan pernyataan) dalam skala sikap. 

Pernyataan tersebut adalah: (1) PGMIPA-U sangat diperlukan untuk penyediaan 

sumberdaya guru MIPA yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA; (2) PGMIPA-U 

sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan tinggi (LPTK) negeri; (3) Proses 

perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan penguasaan materi 

keahlian; (4) Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada peningkatan 

penguasaan materi keahlian dan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar; (5) 

Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa 

Inggris; (6) Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar menggunakan bahasan 

Inggris program PGMIPA-U perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris; serta (7) Dalam menjamin keunggulan 

kemampuan mengajar menggunakan bahasan Inggris program PGMIPA-U perlu 

latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris  
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n. Semua siswa dan penyelenggara pendidikan, terhadap pernyataan positif program 

PGMIPA-U, tidak satupun yang bersikap antara tidak setuju hingga netral tetapi 

cenderung berada di antara netral hingga setuju dan setuju hingga sangat setuju  

o. Para interviewe seluruhnya setuju bahwa program Pendidikan Guru Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam – Unggulan (PGMIPA-U) dilanjutkan pelaksanaannya. 

Berkenaan dengan penekanan antara penguatan materi bidang studi dan penggunaan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan memiliki perbandingan 

persetujuan 86% dan 14%. Ini menunjukkan bahwa para interviewe lebih menekankan 

penguatan materi bidang studi dalam program tersebut. Selanjutnya, 29% interviewe 

bersedia memberi biaya tambahan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut 

tetapi 43% tidak setuju jika biaya program tersebut lebih tinggi dari biaya untuk 

program regular. Khusus interviewe yang berasal dari penyelenggara pendidikan 

seluruhnya bersedia menerima lulusan program PGMIPA-U untuk bekerja di 

sekolahnya  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasar hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal 

berkenaan dengan minat siswa untuk melanjutkan kuliah pada program Pendidikan Guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – Unggulan (PGMIPA-U) sebagai berikut: 

1) Siswa  yang  berminat  melanjutkan  studi  ke  program  S1  Pendidikan  Guru  di  Jurusan 

PMIPA di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram pada tahun 

ini memiliki persentase 58%  dan siswa yang berminat terhadap PGMIPA-U sebesar 44%.  

Disamping itu Orangtua menyarankan anaknya melanjutkan Studi ke program S1 Pendidikan 

MIPA FKIP Universitas Mataram sebesar 71% sedangkan sebesar 52% Orangtua Siswa 

berminat terhadap program PGMIPA-U.   

2) Kesediaan Penyelenggara Pendidikan untuk menerima lulusan program S1 Pendidikan MIPA 

FKIP Universitas Mataram sebesar 87% bersedia menerima dan 81% Penyelenggara 

Pendidikan bersedia menerima lulusan program PGMIPA-U. 

3) Profil  program  PGMIPA-U  yang  diharapkan  oleh  para  siswa,  orangtua siswa, dan para 

penyelenggara pendidikan SMA/MA sebagai berikut: PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi (LPTK) negeri; Proses perkuliahan diutamakan pada peningkatan 

materi bidang studi; Lulusannya mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris; 

Perlu peer-teaching menggunakan bahasa Inggris; serta Perlu Program Praktek Lapangan 

menggunakan bahasa Inggris 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta berkenaan dengan simpulan di atas 

maka apabila program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – 

Unggulan (PGMIPA-U) dilanjutkan maka perlu dipertimbangkan bahwa: (1) Penekanan 

utama peningkatan kualitas program adalah pada penguasaan materi bidang studi; (2) 

Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dijadikan sebagai unsur penunjang bukan penentu; 

serta dapat dipertimbangkan (optional) (3) Perlu program peer-teaching berbahasa Inggris; 

dan (4) Perlu program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) berbahasa pengantar bahasa 

Inggris. 
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Surat Permohonan Pengisian Angket dan Skala Sikap 

Yang Terhormat, 

Siswa/Siswi SMA/MA Kelas XII Jurusan IPA 

di  

Mataram 

Di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), FKIP 

Universitas Mataram terdapat dua program Pendidikan Guru MIPA, yaitu program 

Regular dan Unggulan (PGMIPA-U). Program Unggulan merupakan nama baru dari 

Program Bertaraf Internasional yang awalnya diorientasikan sebagai program penyediaan 

guru untuk Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan PGMIPA-U memiliki kelebihan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun demikian, untuk 

meningkatkan kualitas program PGMIPA-U diperlukan masukan dari para calon 

mahasiswanya. 

Berkenaan dengan hal di atas, tanggapan Saudara/Saudari sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan dan penyempurnaan penyelenggaraan program ini. 

Untuk itu mohon kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi angket dengan cara 

melingkari jawaban (boleh lebih dari sebuah) pada sejumlah pertanyaan atau melengkapi 

sejumlah isian yang telah kami sediakan, serta mengisi skala sikap dengan cara memberi 

tanda silang pada sel yang tersedia sesuai dengan isi pernyataan yang ada di sampingnya 

(terlampir). Hasil jawaban atau isian ini tidak berhubungan dengan nilai akademik atau 

nilai hasil belajar Saudara/Saudari di sekolah. Jawaban atau isian ini semata-mata 

digunakan sebagai bahan pertimbangan usulan program lanjutan PGMIPA-U dan 

penyempurnaan penyelenggaraannya. 

Demikian permohonan pengisian angket dan skala sikap ini dibuat. Besar harapan 

Saudara/Saudari dapat menjawab angket dan skala sikap ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Akhirnya, atas kesediaan dan 

partisipasinya, kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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Angket Penelusuran Peminatan Calon Mahasiswa PGMIPA-U 

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram  
 

Identitas Siswa: 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas /Jurusan : __________________________________________________ 

Nama SMA / MA : __________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Deskripsi: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram 

terdapat program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam – Unggulan (PGMIPA-U) yang saat ini memasuki tahun terakhir dan 

direncanakan untuk dilanjutkan untuk periode empat tahun berikutnya. 

Berkenaan dengan hal ini, tanggapan Saudara/Saudari sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan program ini dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Daftar pertanyaan: 

1. Apakah Saudara berminat melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di 

Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA)? 

a. Ya b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 9 pada halaman 2 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

2. Apakah Saudara berminat melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di 

Jurusan PMIPA di FKIP Universitas Mataram pada tahun ini? 

a. Ya b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 9 pada halaman 2 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

3. Pilihlah salah satu program studi yang diminati! 

a. Pendidikan Matematika d. Pendidikan Biologi 

b. Pendidikan Fisika e. Lainnya 

c. Pendidikan Kimia 

4. Terkait dengan pilihan di perintah nomor 3 di atas, pilihlah salah satu kategori program 

studi yang diminati! 

a. Program Studi Reguler 

b. Program Studi Unggulan 
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Untuk yang memilih 4.a. (Program Studi Reguler), lanjutkan ke pertanyaan no. 9 halaman 

2 

Untuk yang memilih 4.b. (Program Studi Unggulan), lanjutkan ke pertanyaan berikut: 

5. Apa yang Saudara harapkan Unggulan tersebut dibandingkan dengan yang Reguler! 

a. Memiliki penguasaan materi pokok lebih tinggi dibandingkan program Reguler 

b. Memiliki kemampuan berbahasa Ingris lebih baik daripada program Reguler 

c. Lainnya 

 

Untuk yang memilih 5.a. (penguasaan materi lebih tinggi) 

6. Pilihan tindakan apa yang Saudara setujui untuk Program Unggulan? 

a. Memiliki beban pelajaran lebih banyak daripada program Reguler  

b. Menggunakan pengajar (dosen) yang lebih berpengalaman 

c. Lainnya 

 

Untuk yang memilih 5.b. (kemampuan berbaha Inggris lebih baik) 

7. Pilihan tindakan apa yang Saudara setujui untuk Program Unggulan? 

a. Sebagian besar proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

b. Sebagian kecil proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

c. Mahasiswa secara mandiri diwajibkan mengikuti kursus bahasa Inggris dengan 

target ditentukan (misal untuk TOEFEL skor target 500) 

d. Kombinasi bagian “b” dan “c” di atas 

e. Lainnya 

 

8. Proses penjaringan Calon Mahasiswa untuk Program Unggulan sebaiknya: 

a. Menggunakan jalur khusus melalui penelusuran bakat dan minat  

b. Menggunakan jalur tes mandiri mendahului tes masuk PTN oleh pemerintah 

c. Menggunakan jalur tes masuk PTN oleh pemerintah sama dengan Program 

Regular  

d. Lainnya 

 

9. Saran/Komentar Saudara berkenaan dengan rencana lanjutan program pendidikan 

guru MIPA-Unggulan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Mataram, ………………….2014 

 Pengisi Angket, 

 ( _________________________ ) 
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SKALA SIKAP TANGGAPAN SISWA 

TERHADAP PROGRAM S1 PGMIPA-U 

Petunjuk: 

1. Pilihlah pernyataan yang Anda anggap paling sesuai dengan memberikan tanda silang 

(X) pada kotak pilihannya.  

2. Terdapat 5 pilihan sikap yaitu: 

SS = Sangat Setuju TS  = Tidak Setuju 

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

3. Data yang diperoleh dari skala sikap ini hanya ditujukan untuk keperluan penelitian 

semata, dan jawaban yang anda berikan tidak berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, 

isilah skala sikap ini sesuai dengan pendapat Anda sendiri. 

 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam - Unggulan (PGMIPA-U) sangat 

diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA. 

     

2 
PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi (LPTK) negeri. 
     

3 
Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

4 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar 

     

5 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

6 
Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

7 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih 

banyak dari program Reguler. 

     

8 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris. 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

9 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek 

Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

     

10 

Untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA yang 

berkualitas untuk mengajar di SMA/MA, TIDAK 

PERLU dibuat Program Unggulan. 

     

11 
PGMIPA-U TIDAK HARUS diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri. 
     

12 
Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

13 

Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar 

     

14 

Proses perkuliahan PGMIPA- TIDAK PERLU 

mengutamakan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

15 
Lulusan PGMIPA-U TIDAK HARUS mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

16 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U TIDAK PERLU beban pelajaran 

lebih banyak dari program Reguler. 

     

17 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di hadapan teman 

sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

     

18 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di kelas nyata 

(Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris. 

     

 

 Mataram, ………………….2014 

 Pengisi Skala Sikap, 

 

 ( _________________________ ) 
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Surat Permohonan Pengisian Angket dan Skala Sikap 

Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Orangtua/Wali 

Siswa SMA/MA Kelas XII Jurusan IPA 

di  

Mataram 

Di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), FKIP 

Universitas Mataram terdapat dua program Pendidikan Guru MIPA, yaitu program 

Regular dan Unggulan (PGMIPA-U). Program Unggulan merupakan nama baru dari 

Program Bertaraf Internasional yang awalnya diorientasikan sebagai program penyediaan 

guru untuk Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan PGMIPA-U memiliki kelebihan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun demikian, untuk 

meningkatkan kualitas program PGMIPA-U diperlukan masukan dari para calon 

mahasiswanya. 

Berkenaan dengan hal di atas, tanggapan Bapak/Ibu sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan dan penyempurnaan penyelenggaraan program ini. 

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket dengan cara melingkari 

jawaban (boleh lebih dari sebuah) pada sejumlah pertanyaan atau melengkapi sejumlah 

isian yang telah kami sediakan, serta mengisi skala sikap dengan cara memberi tanda 

silang pada sel yang tersedia sesuai dengan isi pernyataan yang ada di sampingnya 

(terlampir). Hasil jawaban atau isian ini tidak berhubungan dengan nilai akademik atau 

nilai hasil belajar Siswa/Siswi atau Anak Bapak/Ibu di sekolah. Jawaban atau isian ini 

semata-mata digunakan sebagai bahan pertimbangan usulan program lanjutan PGMIPA-U 

dan penyempurnaan penyelenggaraannya. 

Demikian permohonan pengisian angket dan skala sikap ini dibuat. Besar harapan 

Bapak/Ibu dapat menjawab angket dan skala sikap ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Akhirnya, atas kesediaan dan 

partisipasinya, kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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*) Pilih salah satu   
 

Angket Penelusuran Tanggapan Orangtua/Wali Siswa SMA/MA 

terhadap PGMIPA-U Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram  

 

Identitas Orangtua/Wali: 

Nama  : __________________________________________________ 

Pekerjaan : __________________________________________________ 

Alamat  : __________________________________________________ 

 

Sebagai orangtua dari : 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas /Jurusan : __________________________________________________ 

Nama SMA / MA : __________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Deskripsi: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram 

terdapat program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam – Unggulan (PGMIPA-U) yang saat ini memasuki tahun terakhir dan 

direncanakan untuk dilanjutkan untuk periode empat tahun berikutnya. 

Berkenaan dengan hal ini, tanggapan Bapak/Ibu/Saudari sangat berguna 

sebagai pertimbangan untuk keberlanjutan program ini dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Daftar pertanyaan: 

1. Apakah Bapak/Ibu membolehkan/menyarankan
*)

 anaknya melanjutkan studi ke 

program S1 Pendidikan Guru di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (PMIPA)? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 10 pada halaman 3 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

2. Apakah Bapak/Ibu membolehkan/menyarankan
*)

 anaknya melanjutkan studi ke 

program S1 Pendidikan Guru di Jurusan PMIPA di FKIP Universitas Mataram pada 

tahun ini? 

a. Ya d. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 

Lampiran 3.5 

38



*) Pilih salah satu   
 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 10 pada halaman 3 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

3. Pilihlah salah satu program studi yang dibolehkan/dianjurkan! 

a. Pendidikan Matematika c. Pendidikan Kimia e. Lainnya 

b. Pendidikan Fisika d. Pendidikan Biologi 

 

4. Terkait dengan pilihan di perintah nomor 3 di atas, pilihlah salah satu kategori program 

studi yang dibolehkan/dianjurkan! 

a. Program Studi Regular 

b. Program Studi Unggulan 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.a. “Program Studi Regular”, alasannya __________________ 

_________________________________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan no. 10 halaman 3 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.b. “Program Studi Unggulan”, 

5. Apa yang Bapak/Ibu diharapkan Unggulan tersebut dibandingkan dengan yang 

Regular? 

a. Memiliki penguasaan materi pokok lebih tinggi dibandingkan program Regular 

b. Memiliki kemampuan berbahasa Ingris lebih baik daripada program Regular 

c. lainnya 

jika TIDAK MEMILIH 5.a. atau 5.b. sebutkan alasannya: __________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 5.a. (penguasaan materi lebih tinggi) 

6. Pilihan tindakan apa yang Bapak/Ibu setujui untuk Program Unggulan? 

a. Memiliki beban pelajaran lebih banyak daripada program Regular  

b. Menggunakan pengajar (dosen) yang lebih berpengalaman 

c. lainnya 

Jika Bapak/Ibu memilih 5.b. (kemampuan berbaha Inggris lebih baik) 

7. Pilihan tindakan apa yang Bapak/Ibu setujui untuk Program Unggulan? 

a. Sebagian besar proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

b. Sebagian kecil proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

c. Mahasiswa secara mandiri diwajibkan mengikuti kursus bahasa Inggris dengan 

target ditentukan (misal untuk TOEFEL skor target 500) 

d. Kombinasi bagian “b” dan “c” di atas 

e. Lainnya 
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*) Pilih salah satu   
 

8. Proses penjaringan Calon Mahasiswa untuk Program Unggulan sebaiknya: 

a. Menggunakan jalur khusus melalui penelusuran bakat dan minat  

b. Menggunakan jalur tes mandiri mendahului tes masuk PTN oleh pemerintah 

c. Menggunakan jalur tes masuk PTN oleh pemerintah sama dengan Program 

Regular 

d. Lainnya 

9. Jika untuk menunjang penyelenggaraan Program Unggulan diperlukan biaya lebih 

daripada Program Regular maka Bapak/Ibu: 

a. Bersedia membayar sumbangan pendidikan lebih tinggi daripada mahasiswa 

program regular.  

b. Tidak bersedia membayar sumbangan pendidikan lebih tinggi daripada mahasiswa 

program regular. 

c. Lainnya, sebutkan ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Saran/Komentar Bapak/Ibu berkenaan dengan rencana lanjutan program pendidikan 

guru MIPA-Unggulan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Angket, 

 

 

 ( __________________________) 
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SKALA SIKAP TANGGAPAN ORANGTUA/WALI SISWA SMA/MA 

TERHADAP PROGRAM S1 PGMIPA-U 

Petunjuk : 

1. Pilihlah pernyataan yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan memberikan tanda 

silang (X) pada kotak pilihannya.  

2. Terdapat 5 pilihan sikap yaitu: 

SS = Sangat Setuju TS  = Tidak Setuju 

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

3. Data yang diperoleh dari skala sikap ini hanya ditujukan untuk keperluan penelitian 

semata, dan jawaban yang anda berikan tidak berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, 

isilah skala sikap ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sendiri. 

 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U) sangat 

diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA. 

 

 

 

 

 

    

2 
PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi (LPTK) negeri. 

 

 

 

    

3 
Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian 

 

 

 

    

4 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar 

 

 

 

 

    

5 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

 

 

 

 

    

6 
Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

7 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih 

banyak dari program Regular. 

 

 

 

 

    

8 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

    

9 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek 

Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

    

10 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Program 

PGMIPA-U diperlukan biaya pendidikan lebih banyak 

dari program Regular. 

 

 

 

 

    

11 

Jika diperlukan penambahan biaya penyelenggaraan 

program PGMIPA-U sebaiknya biaya itu dibebankan 

kepada orangrua/wali mahasiswanya. 

     

12 

Penyediaan sumberdaya guru MIPA yang berkualitas 

untuk mengajar di SMA/MA, TIDAK PERLU dibuat 

Program Unggulan. 

 

 

 

 

    

13 
PGMIPA-U TIDAK HARUS diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri. 

 

 

 

    

14 
Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan penguasaan materi keahlian 

 

 

 

    

15 

Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar 

 

 

 

 

    

16 

Proses perkuliahan PGMIPA- TIDAK PERLU 

mengutamakan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

17 
Lulusan PGMIPA-U TIDAK HARUS mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 

 

 

 

    

18 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U TIDAK PERLU beban pelajaran 

lebih banyak dari program Regular. 

 

 

 

 

    

19 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di hadapan teman 

sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

    

20 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di kelas nyata 

(Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris. 

 

 

 

 

 

    

21 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Program 

PGMIPA-U biaya pendidikannya TIDAK PERLU lebih 

banyak dari program Regular. 

 

 

 

 

    

22 

Jika diperlukan penambahan biaya penyelenggaraan 

program PGMIPA-U sebaiknya biaya itu TIDAK 

dibebankan kepada orangrua/wali mahasiswanya. 

 

 

 

 

    

 

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Skala Sikap, 

 

 

 ( __________________________) 

 

========= TERIMA KASIH PARTISIPASINYA ========= 
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Surat Permohonan Pengisian Angket dan Skala Sikap 

Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Penyelenggara Pendidikan SMA/MA  

di  

Mataram 

Di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), FKIP 

Universitas Mataram terdapat dua program Pendidikan Guru MIPA, yaitu program 

Regular dan Unggulan (PGMIPA-U). Program Unggulan merupakan nama baru dari 

Program  Bertaraf Internasional yang awalnya diorientasikan sebagai program penyediaan 

guru untuk Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan PGMIPA-U memiliki kelebihan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun demikian, untuk 

meningkatkan kualitas program PGMIPA-U diperlukan masukan dari para calon 

mahasiswanya. 

Berkenaan dengan hal di atas, tanggapan Bapak/Ibu sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan dan penyempurnaan penyelenggaraan program ini. 

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket dengan cara melingkari 

jawaban (boleh lebih dari sebuah) pada sejumlah pertanyaan atau melengkapi sejumlah 

isian yang telah kami sediakan, serta mengisi skala sikap dengan cara memberi tanda 

silang pada sel yang tersedia sesuai dengan isi pernyataan yang ada di sampingnya 

(terlampir). Hasil jawaban atau isian ini tidak berhubungan dengan penilaian 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jawaban atau isian ini semata-mata digunakan 

sebagai bahan pertimbangan usulan program lanjutan PGMIPA-U dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Demikian permohonan pengisian angket dan skala sikap ini dibuat, besar harapan 

Bapak/Ibu dapat menjawab angket dan skala sikap ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Akhirnya, atas kesediaan dan 

partisipasinya, kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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Angket Penelusuran Tanggapan Sekolah Pengguna Lulusan PGMIPA-U 

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram  

Identitas Pengisi Angket: 

Nama  : __________________________________________________ 

Jabatan / Guru Mapel : __________________________________________________ 

Nama Sekolah : __________________________________________________ 

Alamat Sekolah : __________________________________________________ 

 

Deskripsi: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram 

terdapat program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam – Unggulan (PGMIPA-U) yang saat ini memasuki tahun terakhir dan 

direncanakan untuk dilanjutkan untuk periode empat tahun berikutnya. 

Berkenaan dengan hal ini, tanggapan Bapak/Ibu sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan program ini dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Daftar pertanyaan: 

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia menerima lulusan program S1 Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA) FKIP UNRAM untuk mengajar di sekolah 

Bapak/Ibu? 

a. Ya b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 8 pada halaman 2 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

2. Di FKIP UNRAM terdapat dua program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA), yaitu program Regular dan Unggulan. Program yang 

manakah yang disukai Bapak/Ibu untuk mengajar di Sekolah? 

a. Regular b. Unggulan 

Jika pilih “Regular”, alasannya: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 8 pada halaman 2 

Jika pilih “Unggulan” jawablah pertanyaan berikut: 

3. Pilihlah salah satu program studi yang akan diterima saat ini
*)

! 

a. Pendidikan Matematika d. Pendidikan Biologi 

b. Pendidikan Fisika e. Lainnya 

c. Pendidikan Kimia 
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4. Apa yang diharapkan dengan guru lulusan program Unggulan tersebut? 

a. Memiliki penguasaan materi pokok lebih tinggi 

b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggis lebih baik 

c. Lainnya. 

Jika TIDAK MEMILIH 4.a. atau 4.b., sebutkan alasannya: _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan no. 8 halaman 3 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.a. (penguasaan materi lebih tinggi) 

5. Pilihan alasannya! 

a. Karena guru tersebut diminta untuk mengajar di kelas unggulan. 

b. Karena selama ini guru yang baru lulus penguasaan materinya belum cukup. 

c. Lainnya. 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.b. (kemampuan berbaha Inggris lebih baik) 

6. Pilihan alasannya! 

a. Karena guru tersebut diminta untuk mengajar di kelas unggulan  

b. Karena saat mengajar diminta menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris 

(bilingual).  

c. Lainnya. 

 

7. Proses penjaringan Calon Mahasiswa untuk Program Unggulan sebaiknya: 

a. Menggunakan jalur khusus melalui penelusuran bakat dan minat  

b. Menggunakan jalur tes mandiri mendahului tes masuk PTN oleh pemerintah 

c. Menggunakan jalur tes masuk PTN oleh pemerintah sama dengan Program 

Regular  

d. Lainnya 

 

8. Saran/Komentar Bapak/Ibu berkenaan dengan rencana lanjutan program pendidikan 

guru MIPA-Unggulan: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Angket, 

 

 

 

 ( __________________________) 
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SKALA SIKAP TANGGAPAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SMA/MA 

TERHADAP PROGRAM S1 PGMIPA-U 

Petunjuk : 

1. Pilihlah pernyataan yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan memberikan tanda 

silang (X) pada kotak pilihannya.  

2. Terdapat 5 pilihan sikap yaitu: 

SS = Sangat Setuju TS  = Tidak Setuju 

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

3. Data yang diperoleh dari skala sikap ini hanya ditujukan untuk keperluan penelitian 

semata, dan jawaban yang anda berikan tidak berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, 

isilah skala sikap ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sendiri. 

 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U) sangat 

diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA. 

     

2 
PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi (LPTK) negeri. 
     

3 
Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

4 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar 

     

5 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

6 
Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

7 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih 

banyak dari program Regular. 

     

8 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris. 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

9 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek 

Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

     

10 

Untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA yang 

berkualitas untuk mengajar di SMA/MA, TIDAK 

PERLU dibuat Program Unggulan. 

     

11 
PGMIPA-U TIDAK HARUS diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri. 
     

12 
Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

13 

Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar 

     

14 

Proses perkuliahan PGMIPA- TIDAK PERLU 

mengutamakan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

15 
Lulusan PGMIPA-U TIDAK HARUS mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

16 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U TIDAK PERLU beban pelajaran 

lebih banyak dari program Regular. 

     

17 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di hadapan teman 

sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

     

18 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di kelas nyata 

(Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris. 

     

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Skala Sikap, 

 

 ( _________________________ ) 

 

========= TERIMA KASIH PARTISIPASINYA ========= 

48



 
 

Lampiran x.x 

Panduan Wawancara 

Deskripsi Pertanyaan Untuk Wawancara 

 

Pertanyaan Terkait Minat Siswa/Orangtua Siswa/ Guru terhadap Program 

PGMIPA-U 

Pertanyaan didasarkan pada temuan peneliti melalui jawaban angket dan skala 

sikap terhadap program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – 

Unggulan (PGMIPA-U) yang telah diisi oleh siswa, orangtua siswa, dan/atau guru 

berkenaan dengan tanggapannya terhadap program tersebut, khususnya bagi mereka yang 

memberi tanggapan ekstrim positif maupun negatif. Pertanyaan yang diajukan dalam 

kegiatan wawancara ini diorientasikan untuk memperoleh kedalaman argumentasi terhadap 

tanggapan positif maupun negatif tersebut di atas. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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 Persentase Rata-rata Saran / Komentar Siswa terhadap Angket Penyelenggaraan PGMIPA-U 

di Masing-masing Sekolah dan di Seluruh Sekolah 

Sekolah Sumber Data 
Kategori  

SL SK SM SI SMI STB SB TS TK 

SMAN 3 MATARAM 17 25 8 8 0 8 0 33 0 

SMAN 5 MATARAM 13 47 0 0 0 7 0 7 27 

MAN 2 MATARAM 22 11 0 11 0 0 0 0 56 

SMAN 1 PRAYA 31 8 15 0 8 8 0 8 23 

SMAN 1 JONGGAT 0 0 13 0 0 0 0 13 75 

RATA-RATA 17 18 7 4 2 5 0 12 36 

Catatan kategori komentar: 

SL =  Setuju tanpa syarat dan lanjutkan   

SK  =  Setuju dengan syarat peningkatan kualitas  

SM  =  Setuju dg penguatan materi bukan bahasa Inggris 

SI  =  Setuju dg penguatan Bahasa Inggris bkn materi 

SMI =  Setuju degan penguatan materi & bhs Inggris 

STB  =  Setuju asal tdk memberatkan biaya 

SB =  Setuju & siap membiayai 

TS = Tidak setuju karena alasan lain 

TK = Tidak ada komentar (kosong) 

 

 

Persentase Rata-rata Saran / Komentar Orangtua Siswa terhadap Angket Penyelenggaraan 

PGMIPA-U di Masing-masing Sekolah dan di Seluruh Sekolah 

Sekolah Sumber Data 
Kategori  

SL SK SM SI SMI STB SB TS TK 

SMAN 3 MATARAM 13 38 13 0 0 0 13 0 25 

SMAN 5 MATARAM 27 33 0 0 0 20 0 7 13 

MAN 2 MATARAM 14 29 0 0 0 0 0 0 57 

SMAN 1 PRAYA 0 0 0 0 0 0 0 10 90 

SMAN 1 JONGGAT 0 0 0 0 0 13 0 0 88 

RATA-RATA 11 20 3 0 0 7 3 3 55 
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Persentase Rata-rata Saran / Komentar Penyelenggara Pendidikan terhadap Angket 

Penyelenggaraan PGMIPA-U di Masing-masing Sekolah dan di Seluruh Sekolah 

Sekolah Sumber Data 
Kategori  

SL SK SM SI SMI STB SB TS TK 

SMAN 3 MATARAM 15 38 0 8 0 0 0 15 23 

SMAN 5 MATARAM 29 21 14 7 0 0 0 0 29 

MAN 2 MATARAM 31 54 0 0 0 0 0 15 0 

SMAN 1 PRAYA 36 36 0 0 7 0 0 0 21 

SMAN 1 JONGGAT 29 29 0 0 0 0 0 0 43 

RATA-RATA 28 36 3 3 1 0 0 6 23 

 

 

Alasan Siswa di SMAN 3, SMAN 5, & MAN 2 Mataram, serta SMAN 1 Praya dan Jonggat 

berkenaan Jawaban Angket PGMIPA-U 

Asal 

Sekolah 

Nomor Angket 

1 2 

SMAN 3 

Mataram 
Tidak ada yang memberi alasan Tidak ada alasan 

SMAN 5 

Mataram 
Profesi lain  

 Tidak bercita cita guru  

 0  

 Jurusan yang berbeda  

    

 Tidak suka jadi guru  

 0 Ingin ke universitas lain 

 Tidak cocok jadi guru  

 Tidak bisa jadi guru  

 Belum tau mau melanjutkan ke 
program apa 

 

 Belum tau mau melanjutkan ke 
program apa 

 

 0  

    

 Ingin jadi akuntan  

 Tidak ingin jadi guru  

MAN 2 

Mataram 
Tidak berbakat ke MIPA  

SMAN 1 

Praya 

Tidak berbakat jadi guru  

SMAN 1 

Jonggat 

Tidak ada yang memberi alasan  
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Alasan Orangtua Siswa SMAN 3, SMAN 5, & MAN 2 Mataram, serta SMAN 1 Praya dan 

Jonggat berkenaan Jawaban Angket PGMIPA-U 

Asal 

Sekolah 

Nomor Angket 

1 2 

SMAN 3 

Mataram 
Tergantung kemauan anak 

Karena anak saya memiliki 
kemampuan rendah di bahasa inggris 

SMAN 5 

Mataram 
Mengikuti keinginan anak Tidak ada yang memberikan alasan 

 Anak yang memilih  

 Anak yang menentukan  

 Anak masih labil dan ingin jadi astronot  

 Lebih dominan dimatematika  

 Tidak memaksakan anak  

MAN 2 

Mataram 
Lapangan kerja terbatas Tidak ada yang memberikan alasan 

SMAN 1 

Praya 

Karena tenaga guru IPA sudah 
Banyak/berlebihan 

Beban belajar yang tidak terlalu tinggi 

 
 

Sama sama mempersiapkan guru 
masa depan 

SMAN 1 

Jonggat 
Tidak mampu membiayai Tidak ada yang memberi alasan 

 

 

Alasan Penyelenggara Pendidikan di SMAN 3, SMAN 5, & MAN 2 Mataram, serta SMAN 1 

Praya dan Jonggat berkenaan Jawaban Angket PGMIPA-U 

Asal 

Sekolah 

Nomor Angket 

1 2 

SMAN 3 

Mataram 
Guru mipa sudah melebihi Tidak ada yang memberi alasan 

SMAN 5 

Mataram 
Tidak ada yang memberi komentar 

Materi dan kesiapan mahasiswa lebih 
matang 

MAN 2 

Mataram 

Sudah tidak ada program unggulan 
diskeolah 

Tidak ada yang memberi alasan 

 Praktik penguasaan kelas dan akhlak 
dan sikap sopan santun 

 

SMAN 1 

Praya 

Banyak guru matematika kurang jam 
ngajar 

Memiliki kemampuan mengelola kelas 
dengan baik 

 Guru sekarangjam ngajarnya sudah 
pas 

 

 Karena disekolah sudah kelebihan jam 
ngajar 

 

 Jam ngajar guru sudah pas  

SMAN 1 

Jonggat 
Bukan pemegang keputusan 

Sulit diterpkan disekolah karena siswa 
tidak bisa menyerap  

 Tidak punya wewenang  

 Tidak punya wewenang  
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Lampiran 4.4.

 
 

1 

Ringkasan Hasil Wawancara 

Makna kode: 

Sx = Siswa ke-x; Ox = Orangtua-Siswa ke-x; dan Px= Penyelenggara pendidikan 

ke-x. 

Hari: Rabu, 3 Desember 2014 

Analisis hasil wawancara 

1. S1:  

Pada dasarnya Ia tertarik untuk melanjutkan ke program PGMIPA-U tetapi Ia 

merasa tidak siap dalam program tersebut karena tidak menguasai 

bahasa Inggris.  

Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia berpendapat bahwa program 

PGMIPA-U tidak boleh memberatkan, biayanya jangan terlalu mahal. 

Penafsiran: Siswa ini mengharapkan agar orientasi program PGMIPA-U 

adalah pada keunggulan penguasaan materi bidang studi bukan pada 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu, biaya program 

unggulan tetap berkategori murah. 

2. S2:  

Asalkan orangtua menyetujui, Ia tertarik untuk melanjutkan ke program 

PGMIPA-U. Ia menekankan agar dalam program tersebut diperkuat 

penguasaan materi bidang studi dan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar. Hasil wawancara lanjut menunjukkan bahwa siswa ini 

secara kontinyu mengikuti kursus bahasa Inggris baik secara privat 

maupun melalui lembaga tertentu dan hal ini berlangsung sejak 

pendidikan dasar. 

Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia menyerahkannya kepada orangtua. 

53



 
 

Penafsiran: Siswa ini mengharapkan agar orientasi program PGMIPA-U 

adalah pada keunggulan penguasaan materi bidang studi maupun 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu, ia tidak 

menyoalkan adanya kemungkinan penambahan biaya untu program 

ini. 

3. S3:  

Ia berkeinginan melanjutkan ke program PGMIPA-U, namun demikian Ia 

menolak apabila bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar 

utama. Ia berargumentasi bahwa kedepan diperlukan guru-guru yang 

unggul terutama berkenaan dengan penguasaan materi MIPA yang 

menurutnya hingga saat ini masih termasuk tertinggal dibandingkan 

dengan negara lain di Asia. 

Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia berpendapat bahwa program 

PGMIPA-U kalo bisa tetap sama dengan program yang regular. 

Penafsiran: Siswa ini memiliki harapan sama dengan siswa S1, yaitu bahwa 

program PGMIPA-U diutamakan pada penguatan materi bidang studi 

bukan pada bahasa Inggris, serta tidak perlu ada biaya tambahan. 

Hari: Kamis, 4 Desember 2014 

Analisis hasil wawancara 

4. S4:  

Ia berkeinginan melanjutkan ke program PGMIPA-U, namun demikian Ia 

menolak apabila bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar 

utama. Bahasa Inggris boleh dipakai tetapi dicampur dengan bahasa 

Indonesia agar dalam pembelajaran materi bidang studi tidak 

dikorbankan, yaitu gagal menguasai materi tersebut dikarenakan 

adanya mis-komunikasi. Ditinjau dari latar belakang pendidikannya, 

siswa ini sejak jenjang pendidikan dasar hingga sekarang bersekolah 

pada lembaga pendidikan berbasis Agama Islam. 
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Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia berpendapat bahwa program 

PGMIPA-U tidak boleh memberatkan, biayanya jangan terlalu mahal. 

Penafsiran: Siswa ini memiliki harapan bahwa bahwa dalam pembelajaran 

bolah digunakan bahasa pengantar bahasa Inggris tetapi tetap lebih 

mengutamakan penguasaan materi bidang studi. Artinya, selama 

penggunaan bahasa Inggris tersebut tidak menyebabkan kegagalan 

penguasaan kompetensi materi bidang studi, penggunaannya 

diperbolehkan. Namun demikian, ia tidak setuju jika program ini 

membebankan kepada mahasiswanya dengan biaya yang mahal. 

5. S5:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan tetapi orientasi sebaiknya pada sisi 

kualitas penguasaan materi bidang studi. Penguasaan bahasa Inggris 

lebih diorientasikan sebagai kemampuan penunjang. Ia berargumentasi 

bahwa nantinya kalau sudah lulus dan bekerja sebagai guru, sudah 

tidak ada lagi sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

yang menggunakan bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. 

Berkenaan dengan biaya, siswa ini tampak tidak bermasalah dengan biaya 

termasuk jika itu berkategori mahal. Hasil wawancara lanjut 

menunjukkan bahwa anak ini berorangtua dengan kategori kuat secara 

finansial. 

Penafsiran: Siswa ini memiliki harapan bahwa program PGMIPA-U lebih 

mementingkan penguasaan materi bidang studi sedangkan bahasa 

Inggris lebih bersifat penunjang. Selain itu, siswa ini tidak keberatan 

apabila biaya untuk program ini lebih mahal daripada program regular. 

6. S6:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan tetapi orientasi sebaiknya pada sisi 

kualitas penguasaan materi bidang studi. Penguasaan bahasa Inggris 

lebih diorientasikan sebagai kemampuan tambahan. Ia memaparkan 
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bahwa pada dasarnya ia tertarik jika selain materi bidang studi bahasa 

Inggris pun diprioritaskan tetapi karena di lapangan (apabila telah 

menjadi guru) lebih dipentingkan penguasaan materi bidang studi 

maka sebaiknya materi bidang studi itulah yang lebih diutamakan agar 

pendidikan kita lebih meningkat kualitasnya. 

Soal pembiayaan, siswa ini tidak mempermasalahkan biaya. Ia sependapat 

bahwa agar layanan pendidikan itu baik atau unggul memang 

diperlukan pembiayaan yang “mahal”. 

Penafsiran: Siswa ini mengharapkan program PGMIPA-U lebih 

mengutamakan penguatan materi bidang studi berkenaan dengan 

tuntutan lapangan kerja. Ia setuju bahwa untuk menyelenggarakan 

pendidikan yang unggul diperlukan biaya yang lebih besar. 

Hari: Rabu, 10 Desember 2014 

Analisis hasil wawancara 

7. O1:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan supaya lulusannya menjadi unggul. 

Keunggulan tersebut lebih diutamakan pada penguatan materi bidang 

studi bukan pada bahasa pengantar asing karena anak (siswa) akan 

mengalami kesulitan di kelas apabila proses perkuliahannya 

menggunakan bahasa Inggris. Jika harus ada perkuliahan yang 

menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris sebaiknya tidak pada 

matakuliah inti yang nantinya menjadi kekuatan dari lulusannya 

sebagai bekal mengajar. 

Orangtua tersebut mengharapkan pembiayaannya tetap tidak memberatkan 

mereka. 

Penafsiran: Orangtua ini setuju terhadap pengembangan program PGMIPA-U 

tetapi penguatannya diorientasikan pada materi bidang studi, serta 

biayanya tidak mahal. 
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8. O2:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan supaya nantinya guru-guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) berkualitas baik. Di 

antara materi bidang studi dan bahasa pengantar bahasa Inggris, 

sebaiknya yang lebih ditekankan adalah penguatan materi bidang studi. 

Bahasa Inggris sebaiknya cukup sebagai penunjang. 

Berkenaan dengan biaya, orangtua siswa ini, berharap agar biaya kuliah 

jangan mahal. 

Penafsiran: Orangtua ini setuju adanya program PGMIPA-U tetapi bianyanya 

tetap rendah. 

9. O3:  

Program PGMIPA-U sangat bagus untuk dikembangkan supaya kedepan 

guru-guru MIPA menjadi lebih berkualitas. Bahasa Inggris boleh 

dijadikan sebagai bahasa pengantar perkuliahan tetapi jangan sampai 

mengorbankan penguasaan materi bidang studi.  

Soal biaya, orangtua ini tidak mempermasalahkannya. Berdasarkan 

penampilannya, orangtua ini tampak dapat dikategorikan sebagai orang 

yang kuat secara finansial. 

Penafsiran: Sama dengan para orangtua sebelumnya, orangtua ini tetap 

memprioritaskan program PGMIPA-U pada penguatan materi bidang 

studi bukan pada bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Secara 

finansial, orangtua ini siap untuk mengeluarkan biaya tambahan. 

10. O4:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan tetapi orientasi sebaiknya pada sisi 

kualitas penguasaan materi bidang studi. Penguasaan bahasa Inggris 

lebih diorientasikan sebagai kemampuan penunjang. 

Berkenaan dengan biaya, orangtua ini tetap berharap agar biaya program ini 

tidak mahal. 
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Penafsiran: Orangtua ini mendukung pengembangan program PGMIPA-U 

tetapi secara finansial tidak siap apabila ada beban biaya tambahan. 

Hari: Kamis, 11 Desember 2014 

11. P1:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan dengan orientasi penguatan pada 

materi bidang studi. Hal ini dikarenakan di sekolahnya tidak ada lagi 

kelas unggulan. Adapun pengembangan program tersebut lebih 

diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan pendidikan guru. 

Mereka sangat senang untuk menerima lulusan progarm ini agar nantinya 

memperoleh guru-guru yang unggul. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini setuju dengan pengembangan 

program PGMIPA-U dan siap menerima lulusannya. 

Analisis hasil wawancara 

12. P2:  

Program PGMIPA-U baik untuk dikembangkan tetapi sama dengan 

penyelenggara pendidikan lainnya lebih memilih penguatan materi 

bidang studi dibandingkan dengan penguasaan bahasa Inggris sebagai 

bahasa pengantar. Penguasaan bahasa Inggris lebih diorientasikan 

sebagai kemampuan penunjang.  

Terhadap lulusannya, penyelenggara pendidikan ini sangat senang menerima 

lulusan dari program ini dikarenakan ia mengharapkan bahwa 

pendidikan di bidang MIPA dapat dibuat lebih berkualitas. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini sangat setuju dengan kelanjutan 

program PGMIPA-U dan siap untuk menerima lulusannya sebagai 

bagian dari tenaga pengajar di sekolahnya. 

Hari: Rabu, 17 Desember 2014 

13. P3:  
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Program PGMIPA-U perlu dikembangkan dengan orientasi pada sisi kualitas 

penguasaan materi bidang studi. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa 

program RSBI sudah tidak ada lagi dan di sisi lain, kualitas pendidikan 

di bidang MIPA masih tergolong belum memuaskan. 

Penyelenggara pendidikan ini sangat siap untuk menerima lulusan dari 

program ini. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini sangat setuju dengan kelanjutan 

program PGMIPA-U dan siap untuk menerima lulusannya sebagai 

bagian dari tenaga pengajar di sekolahnya. 

14. P4:  

Program PGMIPA-U perlu dilanjutkan tetapi orientasi sebaiknya kualitasnya 

benar-benar unggul, terutama pada penguasaan materi bidang studi. 

Penguasaan bahasa Inggris lebih diorientasikan sebagai kemampuan. 

Penyelenggara pendidikan ini sangat antusias untuk menampung lulusanya 

sebagai bagian dari staf pendidik di sekolahnya walaupun di sekolah 

tersebut tidak terdapat kelas unggulan. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini sangat setuju dengan kelanjutan 

program PGMIPA-U dan siap untuk menerima lulusannya sebagai 

bagian dari tenaga pengajar di sekolahnya. 
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Surat Permohonan Pengisian Angket dan Skala Sikap 

Yang Terhormat, 

Siswa/Siswi SMA/MA Kelas XII Jurusan IPA 

di  

Mataram 

Di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), FKIP 

Universitas Mataram terdapat dua program Pendidikan Guru MIPA, yaitu program 

Regular dan Unggulan (PGMIPA-U). Program Unggulan merupakan nama baru dari 

Program Bertaraf Internasional yang awalnya diorientasikan sebagai program penyediaan 

guru untuk Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan PGMIPA-U memiliki kelebihan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun demikian, untuk 

meningkatkan kualitas program PGMIPA-U diperlukan masukan dari para calon 

mahasiswanya. 

Berkenaan dengan hal di atas, tanggapan Saudara/Saudari sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan dan penyempurnaan penyelenggaraan program ini. 

Untuk itu mohon kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi angket dengan cara 

melingkari jawaban (boleh lebih dari sebuah) pada sejumlah pertanyaan atau melengkapi 

sejumlah isian yang telah kami sediakan, serta mengisi skala sikap dengan cara memberi 

tanda silang pada sel yang tersedia sesuai dengan isi pernyataan yang ada di sampingnya 

(terlampir). Hasil jawaban atau isian ini tidak berhubungan dengan nilai akademik atau 

nilai hasil belajar Saudara/Saudari di sekolah. Jawaban atau isian ini semata-mata 

digunakan sebagai bahan pertimbangan usulan program lanjutan PGMIPA-U dan 

penyempurnaan penyelenggaraannya. 

Demikian permohonan pengisian angket dan skala sikap ini dibuat. Besar harapan 

Saudara/Saudari dapat menjawab angket dan skala sikap ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Akhirnya, atas kesediaan dan 

partisipasinya, kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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Angket Penelusuran Peminatan Calon Mahasiswa PGMIPA-U 

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram  
 

Identitas Siswa: 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas /Jurusan : __________________________________________________ 

Nama SMA / MA : __________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Deskripsi: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram 

terdapat program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam – Unggulan (PGMIPA-U) yang saat ini memasuki tahun terakhir dan 

direncanakan untuk dilanjutkan untuk periode empat tahun berikutnya. 

Berkenaan dengan hal ini, tanggapan Saudara/Saudari sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan program ini dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Daftar pertanyaan: 

1. Apakah Saudara berminat melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di 

Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA)? 

a. Ya b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 9 pada halaman 2 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

2. Apakah Saudara berminat melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Guru di 

Jurusan PMIPA di FKIP Universitas Mataram pada tahun ini? 

a. Ya b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 9 pada halaman 2 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

3. Pilihlah salah satu program studi yang diminati! 

a. Pendidikan Matematika d. Pendidikan Biologi 

b. Pendidikan Fisika e. Lainnya 

c. Pendidikan Kimia 

4. Terkait dengan pilihan di perintah nomor 3 di atas, pilihlah salah satu kategori program 

studi yang diminati! 

a. Program Studi Reguler 

b. Program Studi Unggulan 

Lampiran 3.2 
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Untuk yang memilih 4.a. (Program Studi Reguler), lanjutkan ke pertanyaan no. 9 halaman 

2 

Untuk yang memilih 4.b. (Program Studi Unggulan), lanjutkan ke pertanyaan berikut: 

5. Apa yang Saudara harapkan Unggulan tersebut dibandingkan dengan yang Reguler! 

a. Memiliki penguasaan materi pokok lebih tinggi dibandingkan program Reguler 

b. Memiliki kemampuan berbahasa Ingris lebih baik daripada program Reguler 

c. Lainnya 

 

Untuk yang memilih 5.a. (penguasaan materi lebih tinggi) 

6. Pilihan tindakan apa yang Saudara setujui untuk Program Unggulan? 

a. Memiliki beban pelajaran lebih banyak daripada program Reguler  

b. Menggunakan pengajar (dosen) yang lebih berpengalaman 

c. Lainnya 

 

Untuk yang memilih 5.b. (kemampuan berbaha Inggris lebih baik) 

7. Pilihan tindakan apa yang Saudara setujui untuk Program Unggulan? 

a. Sebagian besar proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

b. Sebagian kecil proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

c. Mahasiswa secara mandiri diwajibkan mengikuti kursus bahasa Inggris dengan 

target ditentukan (misal untuk TOEFEL skor target 500) 

d. Kombinasi bagian “b” dan “c” di atas 

e. Lainnya 

 

8. Proses penjaringan Calon Mahasiswa untuk Program Unggulan sebaiknya: 

a. Menggunakan jalur khusus melalui penelusuran bakat dan minat  

b. Menggunakan jalur tes mandiri mendahului tes masuk PTN oleh pemerintah 

c. Menggunakan jalur tes masuk PTN oleh pemerintah sama dengan Program 

Regular  

d. Lainnya 

 

9. Saran/Komentar Saudara berkenaan dengan rencana lanjutan program pendidikan 

guru MIPA-Unggulan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Mataram, ………………….2014 

 Pengisi Angket, 

 ( _________________________ ) 
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SKALA SIKAP TANGGAPAN SISWA 

TERHADAP PROGRAM S1 PGMIPA-U 

Petunjuk: 

1. Pilihlah pernyataan yang Anda anggap paling sesuai dengan memberikan tanda silang 

(X) pada kotak pilihannya.  

2. Terdapat 5 pilihan sikap yaitu: 

SS = Sangat Setuju TS  = Tidak Setuju 

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

3. Data yang diperoleh dari skala sikap ini hanya ditujukan untuk keperluan penelitian 

semata, dan jawaban yang anda berikan tidak berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, 

isilah skala sikap ini sesuai dengan pendapat Anda sendiri. 

 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam - Unggulan (PGMIPA-U) sangat 

diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA. 

     

2 
PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi (LPTK) negeri. 
     

3 
Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

4 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar 

     

5 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

6 
Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

7 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih 

banyak dari program Reguler. 

     

8 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

     

Lampiran 3.3 

35



 
 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

9 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek 

Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

     

10 

Untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA yang 

berkualitas untuk mengajar di SMA/MA, TIDAK 

PERLU dibuat Program Unggulan. 

     

11 
PGMIPA-U TIDAK HARUS diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri. 
     

12 
Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

13 

Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar 

     

14 

Proses perkuliahan PGMIPA- TIDAK PERLU 

mengutamakan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

15 
Lulusan PGMIPA-U TIDAK HARUS mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

16 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U TIDAK PERLU beban pelajaran 

lebih banyak dari program Reguler. 

     

17 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di hadapan teman 

sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

     

18 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di kelas nyata 

(Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris. 

     

 

 Mataram, ………………….2014 

 Pengisi Skala Sikap, 

 

 ( _________________________ ) 

========= TERIMA KASIH PARTISIPASINYA ========= 
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Surat Permohonan Pengisian Angket dan Skala Sikap 

Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Orangtua/Wali 

Siswa SMA/MA Kelas XII Jurusan IPA 

di  

Mataram 

Di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), FKIP 

Universitas Mataram terdapat dua program Pendidikan Guru MIPA, yaitu program 

Regular dan Unggulan (PGMIPA-U). Program Unggulan merupakan nama baru dari 

Program Bertaraf Internasional yang awalnya diorientasikan sebagai program penyediaan 

guru untuk Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan PGMIPA-U memiliki kelebihan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun demikian, untuk 

meningkatkan kualitas program PGMIPA-U diperlukan masukan dari para calon 

mahasiswanya. 

Berkenaan dengan hal di atas, tanggapan Bapak/Ibu sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan dan penyempurnaan penyelenggaraan program ini. 

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket dengan cara melingkari 

jawaban (boleh lebih dari sebuah) pada sejumlah pertanyaan atau melengkapi sejumlah 

isian yang telah kami sediakan, serta mengisi skala sikap dengan cara memberi tanda 

silang pada sel yang tersedia sesuai dengan isi pernyataan yang ada di sampingnya 

(terlampir). Hasil jawaban atau isian ini tidak berhubungan dengan nilai akademik atau 

nilai hasil belajar Siswa/Siswi atau Anak Bapak/Ibu di sekolah. Jawaban atau isian ini 

semata-mata digunakan sebagai bahan pertimbangan usulan program lanjutan PGMIPA-U 

dan penyempurnaan penyelenggaraannya. 

Demikian permohonan pengisian angket dan skala sikap ini dibuat. Besar harapan 

Bapak/Ibu dapat menjawab angket dan skala sikap ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Akhirnya, atas kesediaan dan 

partisipasinya, kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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*) Pilih salah satu   
 

Angket Penelusuran Tanggapan Orangtua/Wali Siswa SMA/MA 

terhadap PGMIPA-U Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram  

 

Identitas Orangtua/Wali: 

Nama  : __________________________________________________ 

Pekerjaan : __________________________________________________ 

Alamat  : __________________________________________________ 

 

Sebagai orangtua dari : 

Nama  : __________________________________________________ 

Kelas /Jurusan : __________________________________________________ 

Nama SMA / MA : __________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Deskripsi: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram 

terdapat program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam – Unggulan (PGMIPA-U) yang saat ini memasuki tahun terakhir dan 

direncanakan untuk dilanjutkan untuk periode empat tahun berikutnya. 

Berkenaan dengan hal ini, tanggapan Bapak/Ibu/Saudari sangat berguna 

sebagai pertimbangan untuk keberlanjutan program ini dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Daftar pertanyaan: 

1. Apakah Bapak/Ibu membolehkan/menyarankan
*)

 anaknya melanjutkan studi ke 

program S1 Pendidikan Guru di Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (PMIPA)? 

a. Ya 

b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 10 pada halaman 3 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

2. Apakah Bapak/Ibu membolehkan/menyarankan
*)

 anaknya melanjutkan studi ke 

program S1 Pendidikan Guru di Jurusan PMIPA di FKIP Universitas Mataram pada 

tahun ini? 

a. Ya d. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
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*) Pilih salah satu   
 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 10 pada halaman 3 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

3. Pilihlah salah satu program studi yang dibolehkan/dianjurkan! 

a. Pendidikan Matematika c. Pendidikan Kimia e. Lainnya 

b. Pendidikan Fisika d. Pendidikan Biologi 

 

4. Terkait dengan pilihan di perintah nomor 3 di atas, pilihlah salah satu kategori program 

studi yang dibolehkan/dianjurkan! 

a. Program Studi Regular 

b. Program Studi Unggulan 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.a. “Program Studi Regular”, alasannya __________________ 

_________________________________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan no. 10 halaman 3 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.b. “Program Studi Unggulan”, 

5. Apa yang Bapak/Ibu diharapkan Unggulan tersebut dibandingkan dengan yang 

Regular? 

a. Memiliki penguasaan materi pokok lebih tinggi dibandingkan program Regular 

b. Memiliki kemampuan berbahasa Ingris lebih baik daripada program Regular 

c. lainnya 

jika TIDAK MEMILIH 5.a. atau 5.b. sebutkan alasannya: __________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 5.a. (penguasaan materi lebih tinggi) 

6. Pilihan tindakan apa yang Bapak/Ibu setujui untuk Program Unggulan? 

a. Memiliki beban pelajaran lebih banyak daripada program Regular  

b. Menggunakan pengajar (dosen) yang lebih berpengalaman 

c. lainnya 

Jika Bapak/Ibu memilih 5.b. (kemampuan berbaha Inggris lebih baik) 

7. Pilihan tindakan apa yang Bapak/Ibu setujui untuk Program Unggulan? 

a. Sebagian besar proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

b. Sebagian kecil proses perkuliahan menggunakan pengantar bahasa Inggris  

c. Mahasiswa secara mandiri diwajibkan mengikuti kursus bahasa Inggris dengan 

target ditentukan (misal untuk TOEFEL skor target 500) 

d. Kombinasi bagian “b” dan “c” di atas 

e. Lainnya 

 

 

 

39



*) Pilih salah satu   
 

8. Proses penjaringan Calon Mahasiswa untuk Program Unggulan sebaiknya: 

a. Menggunakan jalur khusus melalui penelusuran bakat dan minat  

b. Menggunakan jalur tes mandiri mendahului tes masuk PTN oleh pemerintah 

c. Menggunakan jalur tes masuk PTN oleh pemerintah sama dengan Program 

Regular 

d. Lainnya 

9. Jika untuk menunjang penyelenggaraan Program Unggulan diperlukan biaya lebih 

daripada Program Regular maka Bapak/Ibu: 

a. Bersedia membayar sumbangan pendidikan lebih tinggi daripada mahasiswa 

program regular.  

b. Tidak bersedia membayar sumbangan pendidikan lebih tinggi daripada mahasiswa 

program regular. 

c. Lainnya, sebutkan ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Saran/Komentar Bapak/Ibu berkenaan dengan rencana lanjutan program pendidikan 

guru MIPA-Unggulan: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Angket, 

 

 

 ( __________________________) 

40



 
 

SKALA SIKAP TANGGAPAN ORANGTUA/WALI SISWA SMA/MA 

TERHADAP PROGRAM S1 PGMIPA-U 

Petunjuk : 

1. Pilihlah pernyataan yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan memberikan tanda 

silang (X) pada kotak pilihannya.  

2. Terdapat 5 pilihan sikap yaitu: 

SS = Sangat Setuju TS  = Tidak Setuju 

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

3. Data yang diperoleh dari skala sikap ini hanya ditujukan untuk keperluan penelitian 

semata, dan jawaban yang anda berikan tidak berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, 

isilah skala sikap ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sendiri. 

 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U) sangat 

diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA. 

 

 

 

 

 

    

2 
PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi (LPTK) negeri. 

 

 

 

    

3 
Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian 

 

 

 

    

4 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar 

 

 

 

 

    

5 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

 

 

 

 

    

6 
Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

7 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih 

banyak dari program Regular. 

 

 

 

 

    

8 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

    

9 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek 

Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

    

10 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Program 

PGMIPA-U diperlukan biaya pendidikan lebih banyak 

dari program Regular. 

 

 

 

 

    

11 

Jika diperlukan penambahan biaya penyelenggaraan 

program PGMIPA-U sebaiknya biaya itu dibebankan 

kepada orangrua/wali mahasiswanya. 

     

12 

Penyediaan sumberdaya guru MIPA yang berkualitas 

untuk mengajar di SMA/MA, TIDAK PERLU dibuat 

Program Unggulan. 

 

 

 

 

    

13 
PGMIPA-U TIDAK HARUS diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri. 

 

 

 

    

14 
Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan penguasaan materi keahlian 

 

 

 

    

15 

Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar 

 

 

 

 

    

16 

Proses perkuliahan PGMIPA- TIDAK PERLU 

mengutamakan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

17 
Lulusan PGMIPA-U TIDAK HARUS mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 

 

 

 

    

18 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U TIDAK PERLU beban pelajaran 

lebih banyak dari program Regular. 

 

 

 

 

    

19 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di hadapan teman 

sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

 

 

 

 

 

    

20 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di kelas nyata 

(Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris. 

 

 

 

 

 

    

21 

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Program 

PGMIPA-U biaya pendidikannya TIDAK PERLU lebih 

banyak dari program Regular. 

 

 

 

 

    

22 

Jika diperlukan penambahan biaya penyelenggaraan 

program PGMIPA-U sebaiknya biaya itu TIDAK 

dibebankan kepada orangrua/wali mahasiswanya. 

 

 

 

 

    

 

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Skala Sikap, 

 

 

 ( __________________________) 

 

========= TERIMA KASIH PARTISIPASINYA ========= 
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Surat Permohonan Pengisian Angket dan Skala Sikap 

Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Penyelenggara Pendidikan SMA/MA  

di  

Mataram 

Di jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), FKIP 

Universitas Mataram terdapat dua program Pendidikan Guru MIPA, yaitu program 

Regular dan Unggulan (PGMIPA-U). Program Unggulan merupakan nama baru dari 

Program  Bertaraf Internasional yang awalnya diorientasikan sebagai program penyediaan 

guru untuk Sekolah Bertaraf Internasional. Lulusan PGMIPA-U memiliki kelebihan 

mampu mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Namun demikian, untuk 

meningkatkan kualitas program PGMIPA-U diperlukan masukan dari para calon 

mahasiswanya. 

Berkenaan dengan hal di atas, tanggapan Bapak/Ibu sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan dan penyempurnaan penyelenggaraan program ini. 

Untuk itu mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket dengan cara melingkari 

jawaban (boleh lebih dari sebuah) pada sejumlah pertanyaan atau melengkapi sejumlah 

isian yang telah kami sediakan, serta mengisi skala sikap dengan cara memberi tanda 

silang pada sel yang tersedia sesuai dengan isi pernyataan yang ada di sampingnya 

(terlampir). Hasil jawaban atau isian ini tidak berhubungan dengan penilaian 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jawaban atau isian ini semata-mata digunakan 

sebagai bahan pertimbangan usulan program lanjutan PGMIPA-U dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Demikian permohonan pengisian angket dan skala sikap ini dibuat, besar harapan 

Bapak/Ibu dapat menjawab angket dan skala sikap ini sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Akhirnya, atas kesediaan dan 

partisipasinya, kami sampaikan ucapan terima kasih. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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Angket Penelusuran Tanggapan Sekolah Pengguna Lulusan PGMIPA-U 

Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mataram  

Identitas Pengisi Angket: 

Nama  : __________________________________________________ 

Jabatan / Guru Mapel : __________________________________________________ 

Nama Sekolah : __________________________________________________ 

Alamat Sekolah : __________________________________________________ 

 

Deskripsi: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram 

terdapat program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam – Unggulan (PGMIPA-U) yang saat ini memasuki tahun terakhir dan 

direncanakan untuk dilanjutkan untuk periode empat tahun berikutnya. 

Berkenaan dengan hal ini, tanggapan Bapak/Ibu sangat berguna sebagai 

pertimbangan untuk keberlanjutan program ini dan penyempurnaan 

penyelenggaraannya. 

Daftar pertanyaan: 

1. Apakah Bapak/Ibu bersedia menerima lulusan program S1 Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (PMIPA) FKIP UNRAM untuk mengajar di sekolah 

Bapak/Ibu? 

a. Ya b. Tidak 

Jika Tidak, alasannya: ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 8 pada halaman 2 

Jika Ya, jawablah pertanyaan berikut: 

2. Di FKIP UNRAM terdapat dua program S1 Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (MIPA), yaitu program Regular dan Unggulan. Program yang 

manakah yang disukai Bapak/Ibu untuk mengajar di Sekolah? 

a. Regular b. Unggulan 

Jika pilih “Regular”, alasannya: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan nomor 8 pada halaman 2 

Jika pilih “Unggulan” jawablah pertanyaan berikut: 

3. Pilihlah salah satu program studi yang akan diterima saat ini
*)

! 

a. Pendidikan Matematika d. Pendidikan Biologi 

b. Pendidikan Fisika e. Lainnya 

c. Pendidikan Kimia 
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4. Apa yang diharapkan dengan guru lulusan program Unggulan tersebut? 

a. Memiliki penguasaan materi pokok lebih tinggi 

b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggis lebih baik 

c. Lainnya. 

Jika TIDAK MEMILIH 4.a. atau 4.b., sebutkan alasannya: _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Selanjutnya ke pertanyaan no. 8 halaman 3 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.a. (penguasaan materi lebih tinggi) 

5. Pilihan alasannya! 

a. Karena guru tersebut diminta untuk mengajar di kelas unggulan. 

b. Karena selama ini guru yang baru lulus penguasaan materinya belum cukup. 

c. Lainnya. 

 

Jika Bapak/Ibu memilih 4.b. (kemampuan berbaha Inggris lebih baik) 

6. Pilihan alasannya! 

a. Karena guru tersebut diminta untuk mengajar di kelas unggulan  

b. Karena saat mengajar diminta menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris 

(bilingual).  

c. Lainnya. 

 

7. Proses penjaringan Calon Mahasiswa untuk Program Unggulan sebaiknya: 

a. Menggunakan jalur khusus melalui penelusuran bakat dan minat  

b. Menggunakan jalur tes mandiri mendahului tes masuk PTN oleh pemerintah 

c. Menggunakan jalur tes masuk PTN oleh pemerintah sama dengan Program 

Regular  

d. Lainnya 

 

8. Saran/Komentar Bapak/Ibu berkenaan dengan rencana lanjutan program pendidikan 

guru MIPA-Unggulan: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

  

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Angket, 

 

 

 

 ( __________________________) 
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SKALA SIKAP TANGGAPAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SMA/MA 

TERHADAP PROGRAM S1 PGMIPA-U 

Petunjuk : 

1. Pilihlah pernyataan yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dengan memberikan tanda 

silang (X) pada kotak pilihannya.  

2. Terdapat 5 pilihan sikap yaitu: 

SS = Sangat Setuju TS  = Tidak Setuju 

S   = Setuju STS = Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

3. Data yang diperoleh dari skala sikap ini hanya ditujukan untuk keperluan penelitian 

semata, dan jawaban yang anda berikan tidak berkaitan dengan nilai. Oleh karena itu, 

isilah skala sikap ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu sendiri. 

 

No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

1 

Program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unggulan (PGMIPA-U) sangat 

diperlukan untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA 

yang berkualitas untuk mengajar di SMA/MA. 

     

2 
PGMIPA-U sebaiknya diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi (LPTK) negeri. 
     

3 
Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

4 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan aplikasi bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar 

     

5 

Proses perkuliahan PGMIPA-U lebih diutamakan pada 

peningkatan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

6 
Lulusan PGMIPA-U diharuskan mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

7 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U perlu beban pelajaran lebih 

banyak dari program Regular. 

     

8 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di hadapan teman sendiri (peer-

teaching) menggunakan bahasa Inggris. 
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No PERNYATAAN 
Tanggapan 

SS S N TS STS 

9 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

perlu latihan mengajar di kelas nyata (Program Praktek 

Lapangan) menggunakan bahasa Inggris. 

     

10 

Untuk penyediaan sumberdaya guru MIPA yang 

berkualitas untuk mengajar di SMA/MA, TIDAK 

PERLU dibuat Program Unggulan. 

     

11 
PGMIPA-U TIDAK HARUS diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi (LPTK) negeri. 
     

12 
Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan penguasaan materi keahlian 
     

13 

Proses perkuliahan PGMIPA-U TIDAK PERLU 

mengutamakan peningkatan aplikasi bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar 

     

14 

Proses perkuliahan PGMIPA- TIDAK PERLU 

mengutamakan penguasaan materi keahlian dan aplikasi 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

     

15 
Lulusan PGMIPA-U TIDAK HARUS mampu mengajar 

dengan bahasa pengantar bahasa Inggris 
     

16 

Dalam menjamin keunggulan kualitas lulusannya 

Program PGMIPA-U TIDAK PERLU beban pelajaran 

lebih banyak dari program Regular. 

     

17 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di hadapan teman 

sendiri (peer-teaching) menggunakan bahasa Inggris. 

     

18 

Dalam menjamin keunggulan kemampuan mengajar 

menggunakan bahasan Inggris Program PGMIPA-U 

TIDAK PERLU latihan mengajar di kelas nyata 

(Program Praktek Lapangan) menggunakan bahasa 

Inggris. 

     

 Mataram, …………………2014 

 Pengisi Skala Sikap, 

 

 ( _________________________ ) 
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Lampiran x.x 

Panduan Wawancara 

Deskripsi Pertanyaan Untuk Wawancara 

 

Pertanyaan Terkait Minat Siswa/Orangtua Siswa/ Guru terhadap Program 

PGMIPA-U 

Pertanyaan didasarkan pada temuan peneliti melalui jawaban angket dan skala 

sikap terhadap program Pendidikan Guru Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam – 

Unggulan (PGMIPA-U) yang telah diisi oleh siswa, orangtua siswa, dan/atau guru 

berkenaan dengan tanggapannya terhadap program tersebut, khususnya bagi mereka yang 

memberi tanggapan ekstrim positif maupun negatif. Pertanyaan yang diajukan dalam 

kegiatan wawancara ini diorientasikan untuk memperoleh kedalaman argumentasi terhadap 

tanggapan positif maupun negatif tersebut di atas. 

 Mataram, Oktober 2014 

 Ketua Tim Survei, 

 

 

 Dr. H. Wildan, M.Pd. 

 NIP 19571231 198303 1 037 
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 Persentase Rata-rata Saran / Komentar Siswa terhadap Angket Penyelenggaraan PGMIPA-U 

di Masing-masing Sekolah dan di Seluruh Sekolah 

Sekolah Sumber Data 
Kategori  

SL SK SM SI SMI STB SB TS TK 

SMAN 3 MATARAM 17 25 8 8 0 8 0 33 0 

SMAN 5 MATARAM 13 47 0 0 0 7 0 7 27 

MAN 2 MATARAM 22 11 0 11 0 0 0 0 56 

SMAN 1 PRAYA 31 8 15 0 8 8 0 8 23 

SMAN 1 JONGGAT 0 0 13 0 0 0 0 13 75 

RATA-RATA 17 18 7 4 2 5 0 12 36 

Catatan kategori komentar: 

SL =  Setuju tanpa syarat dan lanjutkan   

SK  =  Setuju dengan syarat peningkatan kualitas  

SM  =  Setuju dg penguatan materi bukan bahasa Inggris 

SI  =  Setuju dg penguatan Bahasa Inggris bkn materi 

SMI =  Setuju degan penguatan materi & bhs Inggris 

STB  =  Setuju asal tdk memberatkan biaya 

SB =  Setuju & siap membiayai 

TS = Tidak setuju karena alasan lain 

TK = Tidak ada komentar (kosong) 

 

 

Persentase Rata-rata Saran / Komentar Orangtua Siswa terhadap Angket Penyelenggaraan 

PGMIPA-U di Masing-masing Sekolah dan di Seluruh Sekolah 

Sekolah Sumber Data 
Kategori  

SL SK SM SI SMI STB SB TS TK 

SMAN 3 MATARAM 13 38 13 0 0 0 13 0 25 

SMAN 5 MATARAM 27 33 0 0 0 20 0 7 13 

MAN 2 MATARAM 14 29 0 0 0 0 0 0 57 

SMAN 1 PRAYA 0 0 0 0 0 0 0 10 90 

SMAN 1 JONGGAT 0 0 0 0 0 13 0 0 88 

RATA-RATA 11 20 3 0 0 7 3 3 55 
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Persentase Rata-rata Saran / Komentar Penyelenggara Pendidikan terhadap Angket 

Penyelenggaraan PGMIPA-U di Masing-masing Sekolah dan di Seluruh Sekolah 

Sekolah Sumber Data 
Kategori  

SL SK SM SI SMI STB SB TS TK 

SMAN 3 MATARAM 15 38 0 8 0 0 0 15 23 

SMAN 5 MATARAM 29 21 14 7 0 0 0 0 29 

MAN 2 MATARAM 31 54 0 0 0 0 0 15 0 

SMAN 1 PRAYA 36 36 0 0 7 0 0 0 21 

SMAN 1 JONGGAT 29 29 0 0 0 0 0 0 43 

RATA-RATA 28 36 3 3 1 0 0 6 23 

 

 

Alasan Siswa di SMAN 3, SMAN 5, & MAN 2 Mataram, serta SMAN 1 Praya dan Jonggat 

berkenaan Jawaban Angket PGMIPA-U 

Asal 

Sekolah 

Nomor Angket 

1 2 

SMAN 3 

Mataram 
Tidak ada yang memberi alasan Tidak ada alasan 

SMAN 5 

Mataram 
Profesi lain  

 Tidak bercita cita guru  

 0  

 Jurusan yang berbeda  

    

 Tidak suka jadi guru  

 0 Ingin ke universitas lain 

 Tidak cocok jadi guru  

 Tidak bisa jadi guru  

 Belum tau mau melanjutkan ke 
program apa 

 

 Belum tau mau melanjutkan ke 
program apa 

 

 0  

    

 Ingin jadi akuntan  

 Tidak ingin jadi guru  

MAN 2 

Mataram 
Tidak berbakat ke MIPA  

SMAN 1 

Praya 

Tidak berbakat jadi guru  

SMAN 1 

Jonggat 

Tidak ada yang memberi alasan  
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Alasan Orangtua Siswa SMAN 3, SMAN 5, & MAN 2 Mataram, serta SMAN 1 Praya dan 

Jonggat berkenaan Jawaban Angket PGMIPA-U 

Asal 

Sekolah 

Nomor Angket 

1 2 

SMAN 3 

Mataram 
Tergantung kemauan anak 

Karena anak saya memiliki 
kemampuan rendah di bahasa inggris 

SMAN 5 

Mataram 
Mengikuti keinginan anak Tidak ada yang memberikan alasan 

 Anak yang memilih  

 Anak yang menentukan  

 Anak masih labil dan ingin jadi astronot  

 Lebih dominan dimatematika  

 Tidak memaksakan anak  

MAN 2 

Mataram 
Lapangan kerja terbatas Tidak ada yang memberikan alasan 

SMAN 1 

Praya 

Karena tenaga guru IPA sudah 
Banyak/berlebihan 

Beban belajar yang tidak terlalu tinggi 

 
 

Sama sama mempersiapkan guru 
masa depan 

SMAN 1 

Jonggat 
Tidak mampu membiayai Tidak ada yang memberi alasan 

 

 

Alasan Penyelenggara Pendidikan di SMAN 3, SMAN 5, & MAN 2 Mataram, serta SMAN 1 

Praya dan Jonggat berkenaan Jawaban Angket PGMIPA-U 

Asal 

Sekolah 

Nomor Angket 

1 2 

SMAN 3 

Mataram 
Guru mipa sudah melebihi Tidak ada yang memberi alasan 

SMAN 5 

Mataram 
Tidak ada yang memberi komentar 

Materi dan kesiapan mahasiswa lebih 
matang 

MAN 2 

Mataram 

Sudah tidak ada program unggulan 
diskeolah 

Tidak ada yang memberi alasan 

 Praktik penguasaan kelas dan akhlak 
dan sikap sopan santun 

 

SMAN 1 

Praya 

Banyak guru matematika kurang jam 
ngajar 

Memiliki kemampuan mengelola kelas 
dengan baik 

 Guru sekarangjam ngajarnya sudah 
pas 

 

 Karena disekolah sudah kelebihan jam 
ngajar 

 

 Jam ngajar guru sudah pas  

SMAN 1 

Jonggat 
Bukan pemegang keputusan 

Sulit diterpkan disekolah karena siswa 
tidak bisa menyerap  

 Tidak punya wewenang  

 Tidak punya wewenang  
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Lampiran 4.4.

 
 

1 

Ringkasan Hasil Wawancara 

Makna kode: 

Sx = Siswa ke-x; Ox = Orangtua-Siswa ke-x; dan Px= Penyelenggara pendidikan 

ke-x. 

Hari: Rabu, 3 Desember 2014 

Analisis hasil wawancara 

1. S1:  

Pada dasarnya Ia tertarik untuk melanjutkan ke program PGMIPA-U tetapi Ia 

merasa tidak siap dalam program tersebut karena tidak menguasai 

bahasa Inggris.  

Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia berpendapat bahwa program 

PGMIPA-U tidak boleh memberatkan, biayanya jangan terlalu mahal. 

Penafsiran: Siswa ini mengharapkan agar orientasi program PGMIPA-U 

adalah pada keunggulan penguasaan materi bidang studi bukan pada 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu, biaya program 

unggulan tetap berkategori murah. 

2. S2:  

Asalkan orangtua menyetujui, Ia tertarik untuk melanjutkan ke program 

PGMIPA-U. Ia menekankan agar dalam program tersebut diperkuat 

penguasaan materi bidang studi dan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar. Hasil wawancara lanjut menunjukkan bahwa siswa ini 

secara kontinyu mengikuti kursus bahasa Inggris baik secara privat 

maupun melalui lembaga tertentu dan hal ini berlangsung sejak 

pendidikan dasar. 

Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia menyerahkannya kepada orangtua. 
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Penafsiran: Siswa ini mengharapkan agar orientasi program PGMIPA-U 

adalah pada keunggulan penguasaan materi bidang studi maupun 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Selain itu, ia tidak 

menyoalkan adanya kemungkinan penambahan biaya untu program 

ini. 

3. S3:  

Ia berkeinginan melanjutkan ke program PGMIPA-U, namun demikian Ia 

menolak apabila bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar 

utama. Ia berargumentasi bahwa kedepan diperlukan guru-guru yang 

unggul terutama berkenaan dengan penguasaan materi MIPA yang 

menurutnya hingga saat ini masih termasuk tertinggal dibandingkan 

dengan negara lain di Asia. 

Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia berpendapat bahwa program 

PGMIPA-U kalo bisa tetap sama dengan program yang regular. 

Penafsiran: Siswa ini memiliki harapan sama dengan siswa S1, yaitu bahwa 

program PGMIPA-U diutamakan pada penguatan materi bidang studi 

bukan pada bahasa Inggris, serta tidak perlu ada biaya tambahan. 

Hari: Kamis, 4 Desember 2014 

Analisis hasil wawancara 

4. S4:  

Ia berkeinginan melanjutkan ke program PGMIPA-U, namun demikian Ia 

menolak apabila bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa pengantar 

utama. Bahasa Inggris boleh dipakai tetapi dicampur dengan bahasa 

Indonesia agar dalam pembelajaran materi bidang studi tidak 

dikorbankan, yaitu gagal menguasai materi tersebut dikarenakan 

adanya mis-komunikasi. Ditinjau dari latar belakang pendidikannya, 

siswa ini sejak jenjang pendidikan dasar hingga sekarang bersekolah 

pada lembaga pendidikan berbasis Agama Islam. 
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Berkenaan dengan biaya pendidikan, Ia berpendapat bahwa program 

PGMIPA-U tidak boleh memberatkan, biayanya jangan terlalu mahal. 

Penafsiran: Siswa ini memiliki harapan bahwa bahwa dalam pembelajaran 

bolah digunakan bahasa pengantar bahasa Inggris tetapi tetap lebih 

mengutamakan penguasaan materi bidang studi. Artinya, selama 

penggunaan bahasa Inggris tersebut tidak menyebabkan kegagalan 

penguasaan kompetensi materi bidang studi, penggunaannya 

diperbolehkan. Namun demikian, ia tidak setuju jika program ini 

membebankan kepada mahasiswanya dengan biaya yang mahal. 

5. S5:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan tetapi orientasi sebaiknya pada sisi 

kualitas penguasaan materi bidang studi. Penguasaan bahasa Inggris 

lebih diorientasikan sebagai kemampuan penunjang. Ia berargumentasi 

bahwa nantinya kalau sudah lulus dan bekerja sebagai guru, sudah 

tidak ada lagi sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

yang menggunakan bilingual bahasa Indonesia dan Inggris. 

Berkenaan dengan biaya, siswa ini tampak tidak bermasalah dengan biaya 

termasuk jika itu berkategori mahal. Hasil wawancara lanjut 

menunjukkan bahwa anak ini berorangtua dengan kategori kuat secara 

finansial. 

Penafsiran: Siswa ini memiliki harapan bahwa program PGMIPA-U lebih 

mementingkan penguasaan materi bidang studi sedangkan bahasa 

Inggris lebih bersifat penunjang. Selain itu, siswa ini tidak keberatan 

apabila biaya untuk program ini lebih mahal daripada program regular. 

6. S6:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan tetapi orientasi sebaiknya pada sisi 

kualitas penguasaan materi bidang studi. Penguasaan bahasa Inggris 

lebih diorientasikan sebagai kemampuan tambahan. Ia memaparkan 
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bahwa pada dasarnya ia tertarik jika selain materi bidang studi bahasa 

Inggris pun diprioritaskan tetapi karena di lapangan (apabila telah 

menjadi guru) lebih dipentingkan penguasaan materi bidang studi 

maka sebaiknya materi bidang studi itulah yang lebih diutamakan agar 

pendidikan kita lebih meningkat kualitasnya. 

Soal pembiayaan, siswa ini tidak mempermasalahkan biaya. Ia sependapat 

bahwa agar layanan pendidikan itu baik atau unggul memang 

diperlukan pembiayaan yang “mahal”. 

Penafsiran: Siswa ini mengharapkan program PGMIPA-U lebih 

mengutamakan penguatan materi bidang studi berkenaan dengan 

tuntutan lapangan kerja. Ia setuju bahwa untuk menyelenggarakan 

pendidikan yang unggul diperlukan biaya yang lebih besar. 

Hari: Rabu, 10 Desember 2014 

Analisis hasil wawancara 

7. O1:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan supaya lulusannya menjadi unggul. 

Keunggulan tersebut lebih diutamakan pada penguatan materi bidang 

studi bukan pada bahasa pengantar asing karena anak (siswa) akan 

mengalami kesulitan di kelas apabila proses perkuliahannya 

menggunakan bahasa Inggris. Jika harus ada perkuliahan yang 

menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris sebaiknya tidak pada 

matakuliah inti yang nantinya menjadi kekuatan dari lulusannya 

sebagai bekal mengajar. 

Orangtua tersebut mengharapkan pembiayaannya tetap tidak memberatkan 

mereka. 

Penafsiran: Orangtua ini setuju terhadap pengembangan program PGMIPA-U 

tetapi penguatannya diorientasikan pada materi bidang studi, serta 

biayanya tidak mahal. 
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8. O2:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan supaya nantinya guru-guru 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) berkualitas baik. Di 

antara materi bidang studi dan bahasa pengantar bahasa Inggris, 

sebaiknya yang lebih ditekankan adalah penguatan materi bidang studi. 

Bahasa Inggris sebaiknya cukup sebagai penunjang. 

Berkenaan dengan biaya, orangtua siswa ini, berharap agar biaya kuliah 

jangan mahal. 

Penafsiran: Orangtua ini setuju adanya program PGMIPA-U tetapi bianyanya 

tetap rendah. 

9. O3:  

Program PGMIPA-U sangat bagus untuk dikembangkan supaya kedepan 

guru-guru MIPA menjadi lebih berkualitas. Bahasa Inggris boleh 

dijadikan sebagai bahasa pengantar perkuliahan tetapi jangan sampai 

mengorbankan penguasaan materi bidang studi.  

Soal biaya, orangtua ini tidak mempermasalahkannya. Berdasarkan 

penampilannya, orangtua ini tampak dapat dikategorikan sebagai orang 

yang kuat secara finansial. 

Penafsiran: Sama dengan para orangtua sebelumnya, orangtua ini tetap 

memprioritaskan program PGMIPA-U pada penguatan materi bidang 

studi bukan pada bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Secara 

finansial, orangtua ini siap untuk mengeluarkan biaya tambahan. 

10. O4:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan tetapi orientasi sebaiknya pada sisi 

kualitas penguasaan materi bidang studi. Penguasaan bahasa Inggris 

lebih diorientasikan sebagai kemampuan penunjang. 

Berkenaan dengan biaya, orangtua ini tetap berharap agar biaya program ini 

tidak mahal. 
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Penafsiran: Orangtua ini mendukung pengembangan program PGMIPA-U 

tetapi secara finansial tidak siap apabila ada beban biaya tambahan. 

Hari: Kamis, 11 Desember 2014 

11. P1:  

Program PGMIPA-U perlu dikembangkan dengan orientasi penguatan pada 

materi bidang studi. Hal ini dikarenakan di sekolahnya tidak ada lagi 

kelas unggulan. Adapun pengembangan program tersebut lebih 

diarahkan pada peningkatan kualitas lulusan pendidikan guru. 

Mereka sangat senang untuk menerima lulusan progarm ini agar nantinya 

memperoleh guru-guru yang unggul. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini setuju dengan pengembangan 

program PGMIPA-U dan siap menerima lulusannya. 

Analisis hasil wawancara 

12. P2:  

Program PGMIPA-U baik untuk dikembangkan tetapi sama dengan 

penyelenggara pendidikan lainnya lebih memilih penguatan materi 

bidang studi dibandingkan dengan penguasaan bahasa Inggris sebagai 

bahasa pengantar. Penguasaan bahasa Inggris lebih diorientasikan 

sebagai kemampuan penunjang.  

Terhadap lulusannya, penyelenggara pendidikan ini sangat senang menerima 

lulusan dari program ini dikarenakan ia mengharapkan bahwa 

pendidikan di bidang MIPA dapat dibuat lebih berkualitas. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini sangat setuju dengan kelanjutan 

program PGMIPA-U dan siap untuk menerima lulusannya sebagai 

bagian dari tenaga pengajar di sekolahnya. 

Hari: Rabu, 17 Desember 2014 

13. P3:  
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Program PGMIPA-U perlu dikembangkan dengan orientasi pada sisi kualitas 

penguasaan materi bidang studi. Hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa 

program RSBI sudah tidak ada lagi dan di sisi lain, kualitas pendidikan 

di bidang MIPA masih tergolong belum memuaskan. 

Penyelenggara pendidikan ini sangat siap untuk menerima lulusan dari 

program ini. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini sangat setuju dengan kelanjutan 

program PGMIPA-U dan siap untuk menerima lulusannya sebagai 

bagian dari tenaga pengajar di sekolahnya. 

14. P4:  

Program PGMIPA-U perlu dilanjutkan tetapi orientasi sebaiknya kualitasnya 

benar-benar unggul, terutama pada penguasaan materi bidang studi. 

Penguasaan bahasa Inggris lebih diorientasikan sebagai kemampuan. 

Penyelenggara pendidikan ini sangat antusias untuk menampung lulusanya 

sebagai bagian dari staf pendidik di sekolahnya walaupun di sekolah 

tersebut tidak terdapat kelas unggulan. 

Penafsiran: Penyelenggara pendidikan ini sangat setuju dengan kelanjutan 

program PGMIPA-U dan siap untuk menerima lulusannya sebagai 

bagian dari tenaga pengajar di sekolahnya. 
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