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ABSTRAK 

 

Judul : Analisis Kemampuan Guru Dalam Mengembangkan 

Indikator Menurut Tingkatan Taksonomi Bloom Pada 

RPP Mapel PAI Kelas IV Di MI Ianatus Shibyan 

Mangkang Kulon Tahun Ajaran 2012/2013 

Penulis :  Frida Sulistianingsih 

NIM  :  093911019 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh  pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) berdasarkan standar 

nasional pendidikan terhadap tuntutan kompetensi yang tertuang 

dalam rumusan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) 

melalui pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Dalam RPP memuat beberapa komponen diantaranya identitas 

mata pelajaran, SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode, penilaian dan sumber belajar. Salah satu dari komponen RPP 

adalah indikator yang merupakan penjabaran dari  kompetensi dasar 

yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan dan atau respons yang 

dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik, penyusunan indikator 

sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik  maka penyusunan 

indikator yang baik harus sesuai dengan kriteria penyusunan indikator. 

Maka pengembangan indikator merupakan langkah strategis dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran di kelas dan pencapaian 

kompetensi peserta didik. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab 

permasalahan: (1) bagaimana kemampuan guru dalam 

mengembangkan indikator? (2) apa faktor penghambat guru dalam 

menyusun RPP dan mengembangkan indikator? 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat melakukan analisis 

data dalam bentuk uraian naratif. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi berupa RPP yang dibuat langsung oleh responden dan 

wawancara yang dijadikan transkip wawancara. 

Kajian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan guru 

pendidikan agama islam (PAI) dalam mengembangkan indikator 

terdapat 2 kategori yaitu, dari 3 responden 2 orang responden yaitu 

guru bidang studi Aqidah Akhlaq dan guru bidang studi Fiqih 
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termasuk dalam kategori sangat baik dan 1 0rang responden yaitu guru 

bidang studi Al-Qur’an Hadits dan guru bidang studi SKI termasuk 

dalam kategori baik. Sedangkan faktor yang menghambat guru dalam 

menyusun RPP dan mengembangkan indikator diantaranya  

dikarenakan keterbatasan waktu mengajar, Kurangnya pengetahuan 

guru dalam mengembangkan komponen-komponen  pada RPP yang 

sesuai dengan PERMENDIKNAS No 41 Tahun 2007,guru kurang 

mengetahui pengertian indikator secara kompleks, guru kurang 

mengetahui  bagaimana kriteria dalam menyusun indikator yang baik 

dan penyusunan indikator sudah sesuai dengan  ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik tetapi  Penyusunan indikator guru PAI berbeda-beda 

ada yang mengembangkan indikator satu ranah tetapi ada juga yang 

mengembangkan indikator hanya pada satu ranah. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini 

berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten 

agar sesuai teks Arabnya.  

 

 A  T 

 B  Z 

 T  ‘ 

 S  G 

 J  F 

 H  Q 

 Kh  K 

 D  L 

 Ż  M 

 R  N 

 Z  W 

 S  H 

 S  ’ 

 S  Y 

 D   

 

Bacaan Mad:     Bacaan Diftong:  

a> = a panjang      = au  

i> = I panjang      = a  

ū = u panjang  
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