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ABSTRAK 

 Mengingat pentingnya KKM sebagai dasar atau landasan seorang guru 
dalam memberikan penilaian hasil belajar inilah maka perlu diupayakan 

pemahaman mengenai KKM ini pada semua guru mata pelajaran. Rancangan 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah rancangan penelitian sekolah (PTS). 

Penelitian akan dilaksanakan di SMA Panca Bhakti Magetan. Waktu yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan, yakni mulai Juli s.d. 
September 2017. Adapun jumlah subjek penelitian ini adalah 15 guru di SMA 

Panca Bhakti Magetan yang terdiri dari guru kelas X  sampai kelas XII mata 
pelajaran. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi aktivitas guru dalam diskusi 
kelompok yakni jika siklus I rata-rata aktivitas sebanyak 60.5% kemudian pada 
siklus II meningkat sebesar 20% menjadi 80.5%. Dengan hasil ini maka dapat 

dikatakan bahwa metode diskusi kelompok mampu meningkatkan aktivitas guru 
dalam menyusun KKM 

 
Kata kunci: KKM, Pemberdayaan MGMPS, Kemampuan Guru 
 

PENDAHULUAN 
 Dalam rangka melaksanakan standar penilaian, langkah pertama yang 

dilakukan oleh seorang guru bersama unsur sekolah adalah menentukan kriteria 
ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan tingkat atau batas standar kompetensi 
yang harus dicapai oleh peserta didik per mata pelajaran yang ditetapkan oleh 

sekolah bersama unsur sekolah yang ada dan ditetapkan pada awal tahun pelajaran.  
 Penentuan KKM semua mata pelajaran hendaknya dilakukan oleh forum 

guru baik yang berada di dalam lingkungan sekolah akan lebih baik bila 
melibatkan sekolah lain yang telah melaksanakan Kurikulum 2006 atau forum 
MGMP Kab/Kota setempat). Penetapan KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan 

belajar minimum pada setiap kompetensi dasar (KD). Penetapan KKM setiap KD 
dimaksud, dilakukan melalui analisis indikator pencapaian (IP) pada KD yang 

terkait karena IP menjadi acuan pembuatan soal ujian. Soal ujian harus mampu 
mencerminkan pencapaian I.P. dan tidak perlu ada pembobot hasil ujian harian, 
mingguan, bulanan - semesteran. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa 

selama ini, penetapan KKM hanya dilakukan oleh sebagian guru tanpa melibatkan 
unsur sekolah yang lain dan tanpa mempertimbangkan kondisi siswa, faktor 

pendukung ketercapaian, dan tingkat kesukaran materi. Secara umum memang 
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guru belum memahami secara benar apa yang dimaksud dengan KKM dan 
bagaimana cara penentuannya. Hal ini sebagaimana yang terjadi di SMA Panca 
Bhakti Magetan bahwa secara umum guru tidak memahami proses penentuan 

KKM mata pelajaran yang diampunya. Dan tentunya hal ini juga terjadi pada 
sebagian besar sekolah. 

 Mengingat pentingnya KKM sebagai dasar atau landasan seorang guru 
dalam memberikan penilaian hasil belajar inilah maka perlu diupayakan 
pemahaman mengenai KKM ini pada semua guru mata pelajaran. Dengan 

pemahaman yang komprehensip mengenai proses penentuan KKM ini maka guru 
akan lebih cermat di dalam menentukan KKM setiap KD dan umumnya KKM 

untuk mata pelajaran yang diampunya.  
 Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti selaku pengawas sekolah di 
SMA Panca Bhakti Magetan memiliki tanggungjawab moral untuk memahamkan 

guru terkait penentuan KKM semua mata pelajaran. Ada pun salah satu alternatif 
yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tindakan sekolah (PTS) 

dengan pemikiran bahwa melalui penelitian tindakan sekolah (PTS) mampu 
meningkatkan pemahaman guru dalam menyusun KKM yaitu dengan 
melaksanakan diskusi kelompok antarsemua guru dalam MGMP sekolah.  

 Langkah ini diharapkan mampu menjadi wahana memahamkan guru terhadap 
KKM sekaligus memberikan bekal pada guru untuk menentukan KKM setiap 

kompetensi dasar yang ada dalam pelajaran. Sebab, dengan diskusi kelompok antar 
guru dalam MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sekolah dimungkinkan 
terjadi sharing dan pendalaman materi sehingga KKM yang akan ditentukan bisa 

terukur berdasarkan faktor-faktor kompleksitas, intake, dan sumber daya 
pendukungnya. Diskusi kelompok mata pelajaran merupakan metode diskusi yang 

menekankan proses interaksi antara anggota kelompok guru dalam satu mata 
pelajaran untuk saling tukar informasi, pengalaman, pendapat, atau memecahkan 
masalah secara musyawarah dan saling berhadapan muka dengan tujuan untuk 

mencapaa'suatu kesepakatan dalam menentukan KKM pelajaran tertentu. 
 Berdasarkan uraian di atas, peneliti selaku pengawas sekolah bermaksud 

melakukan sebuah penelitian tindakan sekolah (PTS) yang mengangkat sebuah 
masalah penyusunan KKM yang benar melalui sebuah diskusi kelompok guru dalam 
satu mata pelajaran. Oleh karena itu, masalah yang akan menjadi fokus penelitian 

adalah Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menentukan KKM melalui 
Pemberdayaan MGMPS di SMA Panca Bhakti Magetan. 

 

Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah dan batasan masalah di atas serta mengacu pada 

judul, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah 
meningkatkan kemampuan guru dalam menentukan KKM melalui diskusi kelompok 

MGMPS di SMA Panca Bhakti Magetan?. 
 
Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian tindakan sekolah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

menentukan KKM melalui pemberdayaan MGMPS di SMA Panca Bhakti Magetan. 
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KAJIAN PUSTAKA  
Hasil Belajar 
 Ditinjau dari sudut bahasa (Darma, 2008:4) penilaian diartikan sebagai 

proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga 
suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Misalnya untuk dapat 

mengatakan baik, sedang, kurang, diperlukan adanya ukuran yang jelas bagaimana 
yang baik, yang sedang, dan yang kurang. Ukuran itulah yang dinamakan kriteria.  
 Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa ciri penilaian adalah adanya 

objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk 
membandingkan antara apa yang dicapai dengan kriteria yang harus dicapai. 

Perbandingan bisa bersifat mutlak, bisa pula bersifat relatif.  
 Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil 
belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada 
hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. 
Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil belajar rumusan kemampuan dan tingkah laku 
yang diinginkan dikuasai siswa (kompetensi) menjadi unsur penting sebagai dasar 

dan acuan penilaian. 
 Penilaian proses pebelajaran adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-
tujuan pengajaran.  
 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
 Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah 

menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam 
menenttikan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta 
didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal. 

 Pembelajaran dengan menggunakan konsep mastery learning menuntut guru 
untuk dapat menentukan kriteria ketuntasan minimal belajar siswa yang dijadikan 

sebagai acuan dalam menentukan siswa sudah bisa atau tidaknya diberikan materi 
selanjutnya. 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan criteria minimal untuk 

menentukan kelulusan peserta didik yang ditetapkan berdasarkan hasil 
musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan 

pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama (sunarti dan Selly 
Rahmawati, 2014:199). 
 Menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan 

kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, dan kemampuan 
sumber daya dukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam 

penyelenggaraan pembelajaran (Martiyono, dkk., 2014:69). 
 KKM menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga 
dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan 

kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai 
minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di 

bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah (MGMPS) 

 Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan wadah yang cocok untuk 
pemberdayaaan guru. MGMP adalah forum guru mata pelajaran yang berada pada 

tingkat kabupaten/ kota/ kecamatan/ madrasah. Anggaotanya semua guru mata 
pelajaran yang berstatus PNS dan non PNS. Berasal dari semua madrasah baik 

yang negeri maupun swasta. MGMP sebagai wadah profesi guru prinsip kerjanya 
dari, oleh, dan untuk guru. 
 Berdasarkan prinsip kerja, mati hidupnya kegiatan MGMPS tergantung 

dari kebijakan sekolah. Akan tetapi, apabila kesadaran sekolah kurang, MGMPS di 
suatu satuan pendidikan hanya tinggal nama. Mungkin hanya satu tahun satu kali 

ada kegiatan MGMPS disekolah. Kegiatan itu baru terselenggara ketika ada 
proyek. Jika tidak ada, MGMPS kembali fakum. Kadangkala MGMPS kembali 
bergairah ketika ada suntikan dana dari pemerintah. Itupun terjadi apabila kepala 

sekolah menganggarkan dalam RAPBS. Bila tidak tentunya MGMPS itu tidak bisa 
berjalan. 

 Sebagai wadah prosesi keguruan yang bersifat nonstruktural, MGMPS 
didirikan memuyai tujuan dan fungsi. Arief Achmad (2004), memaparkan tujuan 
diselenggarakannya MGMPS, yaitu : Pertama, untuk memotivasi guru guna 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, 
dan membuat evaluasi program pembelajaran; Kedua, untuk menyatakan 

kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga 
dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; Ketiga, 
untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai 
dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, guru, kondisi sekolah, dan 

lingkungannya; Keempat, untuk membantu guru memperoleh informasi teknis 
edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan 
kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran 

yang bersangkutan; Kelima, saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil 
lokakarya, simposium, seminar, diklat, classroom action research, dan referensi; 

Keenam, mampu menjabarkan dan merumuskan agenda reformasi sekolah (school 
reform), khususnya focus classroom reform, sehingga berproses pada reorientasi 
pembelajaran yang efektif.  

 Sedangkan fungsi yang diemban MGMPS, menurut Areif Achmad: 
Pertama, Menyusun program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka 

pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin; Kedua, 
memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMPS secara rutin, baik di 
tingkat sekolah, wilayah, maupun kota; Ketiga, meningkatkan mutu kompetensi 

profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi 
pembelajaran di kelas, sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan 

pemerataan mutu pendidikan; Keempat, mengembangkan program layanan 
supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif; 
Kelima, mengembangkan silabus, sistem penilaian dan melakukan Analisis Materi 

Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Satuan 
Pelajaran (Satpel), dan Rencana Pembelajaran; Keenam, mengupayakan 

lokakarya, simposium dan sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, 
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manajemen pembelajaran efektif (seperti : PAKEM-Pendekatan Aktif, Kreatif, 
Efektif, dan Menyenangkan-, joyful and quantum learning, hasil classroom action 
research, hasil studi komparasi atau berbagai studi informasi dari berbagai nara 

sumber, dan lain- lain.); Ketujuh, merumuskan model pembelajaran yang variatif 
dan alat-alat peraga praktik pembelajaran program Life Skill, baik Broad Based 

Education (BBE) maupun High Based Education (HBE). 
 Dilihat dari tujuan dan fungsinya, kehadiran MGMP mempercepat 
peningkatan mutu madrasah tidak bisa diragukan lagi. Namun dalam kenyataannya 

MGMP belum mampu mewujudkan tujuan dan fungsinya secara baik. Oleh karena 
itu, guru dimadrasah harus bangkit untuk melakukan perubahan. Bagaimana 

kegiatan MGMP tebih baik dan terprogram dengan profesional kedepan.  
 Kegiatan MGMP bisa berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, apabila 
ada dukungan dari semua pihak. Baik dari unsur guru sendiri sebagai tenaga 

fungsional maupun dari lembaga- lembaga yang terkait.  
 Mengingat pentingnya meningkatkan mutu sekolah, maka peningkatan 

profesionalisme guru melalui pemberdayaan  MGMP suatu keniscayaan. Karena 
hingga kini, kita tidak bisa menutup mata bahwa mutu sekolah masih rendah. 
Melalui kegiatan MGMP guru diharapkan bisa meningkatkan kompetensi 

akademik dan sosial. Lewat forum MGMP guru lebih terampil merencanakan, 
melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran. Melalui wadah ini 

pemeratan mutu guru bisa terwujud. Dan pada gilirannya, mutu madrasah semakin  
tinggi menjadi kenyataan. 
 

METODE PENELITIAN  
Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

 Subjek penelitian berjumlah 15 guru SMA Panca Bhakti Magetan. 
Penelitian akan dilaksanakan di SMA Panca Bhakti Magetan Kabupaten di Jalan 
Merapi 19 Magetan. Penelitian ini adalah selama 3 bulan, yakni mulai Juli sampai 

bulan September 2017. 
 

Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa putaran (cycle) yang dilaksanakan 
dalam rangka memecahkan masalah yang telah ditetapkan dengan tiap-tiap putaran 

terdiri dari tahap perencanaan (planning), pelaksanaan (implementation), observasi 
(observation), dan refleksi (reflection). 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Siklus I 

 Rencana tindakan yang disusun berkaitan dengan pelaksanaan diskusi 

kelompok, di antaranya (1) menunjuk kepala sekolah untuk menjadi pembicara, (2) 
peneliti memberikan bekal pada kepala sekolah tentang KKM, (3) menentukan waktu 
pelaksanaan, (4) menyusun alat evaluasi keberhasilan,. (5) menyusun indikator dan 

kriteria pencapaian hasil.  
 Langkah tindakan siklus I dilakukan melalui tiga kegiatan yakni kegiatan 

awal, inti, dan penutup.  Kegiatan yang dimaksud sebagai berikut. Pada kegiatan 
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awal peneliti memberikan pembekalan pada kolaborator tentang KKM baik 
pengertian, prinsip dan cara menyusunnya. Peneliti menjelaskan tujuan diskusi 
kepada seluruh guru semua guru dapat mendiskusikan materi KKM. Peneliti 

meminta pada semua guru agar mampu menyusun KKM secara benar. 
Sedangkan pada kegiatan inti, Kolaborator membentuk kelompok diskusi 

sekaligus memilih ketua yakni ketua MGMPS sebagai penanggung jawab. 
Kolaborator memberi materi kepada kelompok diskusi tentang materi yang 
didiskusikan sebagaimana disampaikan kepala sekolah sebagai peneliti. Setelah 

selesai diskusi ketua kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusi di hadapan 
kelompok diskusi yang lain. Mempraktikkan hasil diskusi untuk menyusun KKM 

yang waktunya ditentukan satu minggu setelah pelaksanaan diskusi.  
Pada kegiatan penutup, peneliti melakukan penilaian atas pelaksanaan diskusi 
kelompok. Selanjutnya peneliti   dan   kolaborator   melakukan   diskusi   untuk   

melakukan penilaian terhadap hasil penyusunan KKM. 
Observasi dalam penelitian tindakan sekolah ini dilakukan selama 

pelaksanaan diskusi berlangsung berlangsung. Observasi dilakukan terhadap 
aktivitas guru dalam mengikuti diskusi kelompok dan hasil  penilaian penyusunan 
KKM. Observasi terhadap aktivitas guru dilakukan selama pelaksanaan tindakan 

siklus I berlangsung. Hasil observasi terhadap aktivitas guru selama tindakan 
siklus I selengkapnya tercantum dalam tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Observasi Aktivitas Guru dalam Diskusi Siklus I 
Jumlah guru Aspek yang Dinilai Jumlah 
15 1 2 3 4 5 6   

Total Aspek 9 11 7 11 10 8   
Presentase 60 73 46 73 67 53 372 

Rata-rata Presentase 62 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

0 - tidak 1 — tercapai 
Keterangan aspek : 

1.   Mengikuti diskusi dengan serius 
Berani bertanya atau merespon pertanyaan 
Berusaha mencari rujukan untuk menyusun KKM 

Memiliki catatan mengenai hasil diskusi 
Menyusun KKM dengan langkah yang benar 

Memiliki hasil akhir berupa draf KKM 
 Berdasarkan tabel 1 maka dapat dijelaskan bahwa selama tindakan siklus I 
guru yang tampak mengikuti diskusi dengan serius sebanyak 60%, yang memiliki 

keberanian bertanya atau merespon pertanyaan sebanyak 73%, yang berusaha 
mencari rujukan untuk menyusun KKM sebanyak 46%, yang memiliki catatan 

mengenai hasil diskusi sebanyak 73%, yang mencoba menyusun KKM dengan 
langkah yang benar sebanyak 67% dan yang memiliki hasil akhir berupa draf KKM 
sebanyak 53%. Dan jika dirata-rata aktifitas guru dalam pelaksanaan diskusi siklus 

I sebanyak 62% atau kategori cukup aktif.  
Sedangkan observasi terhadap hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran ditetapkan selengkapnya ada pada tabel 2 di bawah ini. Pada siklus I 
diketahui bahwa nilai penyusunan KKM, dari 15 guru yang dinyatakan tuntas 
sebanyak 26,67% guru sedangkan yang belum tuntas atau memperoleh nilai dibawah 
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75 sebanyak 73,33% guru. Hal ini berarti bahwa kemampuan menyusun KKM 
masih rendah dan perlu dilakukan pembinaan ulang.  

Berdasarkan hasil observasi terhadap kegiatan diskusi dan nilai guru dalam 

menyusun KKM tampak bahwa kegiatan tersebut belum efektif. Hal ini mungkin 
disebabkan karena tidak dianggap penting. Guru masih banyak yang santai dan kurang 

peduli. Meskipun demikian, ada beberapa guru yang serius dan aktif dalam 
pelaksanaan diskusi terbukti nilai konversi mereka di atas 80 ada 4 orang. 
 Dilihat dari aktivitas guru diketahui bahwa rata-rata aktivitas guru dalam 

kegiatan pembelajaran mencapai 62% atau kriteria motivasi yang cukup aktif. 
Sedangkan dilihat dari nilai terhadap pelaksanaan penyusunan KKM diketahui bahwa 

dari 15 guru yang dinyatakan tuntas sebanyak 26,67% guru sedangkan yang belum 
tuntas atau memperoleh nilai di bawah 75 sebanyak 73,33% guru. 
 Dari hasil tersebut maka jika dikonfirmasikan dengan target penelitian jelas 

belum sesuai dengan target, sebab target penelitian terhadap aktivitas guru dalam 
mengajar minimal tinggi dan target ketuntasan secara klasikal minimal tercapai 85%. 

Oleh karena itu, hasil diskusi dengan kolaborator yakni wakasek bidang kurikulum 
maka perlu diulang lagi. Dan untuk meningkatkan aktivitas guru perlu tindakan yang 
tepat. Dan atas usul wakasek kurikulum sebelum dilakukan tindakan pada siklus II 

maka hasil penilaian terhadap penyusunan KKM perlu diumumkan dengan cara 
dipasang di papan pengumuman. Hal ini dimaksudkan agar guru memiliki motivasi 

untuk mengikuti diskusi penyusunan KKM.  
 
Siklus II  

Perencanaan tindakan siklus II ini sebagai berikut, dengan tingkat 
ketuntasan guru dalam menyusun KKM yang masih rendah maka pada siklus II 

diperlukan beberapa perubahan, di antaranya: sebelum melaksanakan diskusi maka 
peneliti diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan pada kolaborator saja 
namun juga harus memberikan pembinaan secara klasikal dengan menunjukkan 

contoh yang konkret. Jika siklus I masih membentuk kelompok diskusi maka pada 
siklus II kolaborator langsung meminta guru masuk dalam kelompok masing-masing 

pelajaran. Pada siklus II hendaknya kolaborator menunjukkan kekurangan atau 
kesalahan guru dalam menyusun KKM dan dari kekurangan itu hendaknya guru 
dalam kelompok bisa memperbaikinya. Jika siklus I kolaborator dan peneliti hanya 

mengawasi diskusi maka pada siklus II hendaknya mendampingi sehingga guru 
benar-benar serius dalam menyusun KKM. 

Atas rekomendasi atau catatan kekurangan pada siklus I maka siklus II 
dilaksanakan juga dengan tiga kegiatan yakni kegiatan awal, inti, dan penutup. 
Pada kegiatan awal ini tindakan yang dilakukan sebagai berikut, peneliti memberikan 

pembekalan pada kolaborator dan semua guru tentang KKM baik pengertian, prinsip 
dan cara menyusunnya secara umum. Selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan 

diskusi kepada seluruh guru semua guru dapat mendiskusikan dan menyempurkana 
materi KKM yang sudah disusun. Peneliti meminta pada semua guru agar mampu 
menyusun KKM secara benar dan mengumpulkan pada kolaborator satu minggu 

setelah diskusi. 
 Pada kegiatan inti pengawas sekolah selaku peneliti memberikan paparan 

materi secara klasikal. Selanjutnya kolaborator langsung menunjuk ketua MGMP 
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sebagai penanggungjawab tersusunnya KKM. Kolaborator menunjukkan kekurangan 
tiap-tiap MGMP dalam menyusun KKM dan meminta tiap-tiap MGMP untuk 
mendiskusikan kekurangan KKM yang telah disusun. Guru dalam kelompok 

MGMP menyusun kembali KKM berdasarkan kekurangan yang telah ditunjukkan 
dan kolaborator beserta peneliti melakukan pendampingan pada semua kelompok 

MGMP dan jika dalam pertemuan kedua belum selesai maka penyusunan bisa 
dilanjutkan dalam waktu satu minggu. Pada kegiatan akhir peneliti melakukan 
penilaian atas pelaksanaan diskusi kelompok dan melakukan   diskusi  untuk  

melakukan penilaian terhadap hasil penyusunan KKM tahap kedua.  
 Pada kegiatan observasi tindakan siklus II ini dilakukan seperti pada 

observasi tindakan siklus I, yaitu observasi dilakukan terhadap aktivitas guru 
selama pelaksanaan diskusi dan paparan berlangsung dan hasil penilaian penyusunan 
KKM.  Kolaborator pada siklus II ini mencermati segala aktivitas guru dalam 

mengikuti diskusi kelompok. Hasil observasi terhadap aktivitas guru selama tindakan 
selengkapnya dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 2. Observasi Aktivitas Guru dalam Diskusi Siklus II 
Jumlah guru Aspek yang Dinilai Jumlah 
15 1 2 3 4 5 6   

Jumlah Aspek 12 15 12 11 15 13 78 
Presentase 80 100 80 73 100 87 520 

Rata-rata Presentase 87 

   Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

0 - tidak 1 — tercapai 
Keterangan aspek : 

1.   Mengikuti diskusi dengan serius 
Be rani bertanya atau merespon pertanyaan 
Berusaha mencari rujukan untuk menyusun KKM 

Memiliki catatan mengenai hasil diskusi 
Menyusun KKM dengan langkah yang benar 

Memiliki hasil akhir berupa draf KKM 
 Berdasarkan tabel 2 maka dapat dijelaskan bahwa selama tindakan siklus II 
guru yang tampak mengikuti diskusi dengan serius sebanyak 80%, yang memiliki 

keberanian bertanya atau merespon pertanyaan sebanyak 100%, yang berusaha 
mencari rujukan untuk menyusun KKM sebanyak 80%, yang memiliki catatan 

mengenai hasil diskusi sebanyak 73%, yang mencoba menyusun KKM dengan 
langkah yang benar sebanyak 100% dan yang memiliki hasil akhir berupa draf KKM 
sebanyak 87%. Dan jika di rata-rata aktivitas guru dalam pelaksanaan diskusi 

siklus I sebanyak 87% atau kategori cukup aktif.  
Sedangkan observasi terhadap hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

pembelajaran ditetapkan dijelaskan bahwa setelah penerapan siklus II diketahui 
bahwa nilai penyusunan KKM, dari 15 guru yang dinyatakan tuntas sebanyak 87% 
guru sedangkan yang belum tuntas atau memperoleh nilai di bawah 75 sebanyak 13% 

guru. Hal ini berarti bahwa kemampuan menyusun KKM sudah cukup baik 
meskipun hanya 2% lebih tinggi dari target penelitian.  

Ada dua hal yang membawa motivasi guru dalam menyusun KKM sehingga 
hasilnya lebih baik yakni hasil penilaian siklus I selain diumumkan secara lisan juga 
ditempelkan di papan pengumuman. Sebelum diskusi dalam kelompok dilakukan 
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pendalaman materi secara klasikal oleh kepala sekolah. 
 Dilihat dari aktivitas guru   diketahui bahwa rata-rata aktivitas guru dalam 
kegiatan pembelajaran mencapai 80.5% atau kriteria aktif. Sedangka  dilihat dari 

nilai terhadap pelaksanaan penyusunan KKM diketahui bahwa dari 31 guru yang 
dinyatakan tuntas sebanyak 87% guru sedangkan yang belum tuntas atau 

memperoleh nilai di bawah 75 sebanyak 13% guru. 
 Dari hasil tersebut maka jika dikonfirmasikan dengan target penelitian jelas 
2% di atas target yang ditentukan. Oleh karena itu, hasil diskusi dengan kolaborator 

yakni wakasek dan kepala urusan kurikulum maka penelitian dianggap cukup dan 
tidak perlu diulang lagi. Namun sebagai tindak lanjut, bagi guru yang belum mampu 

diharapkan bisa konsultasi baik pada kepala sekolah, wakasek dan juga pada guru 
dalam satu MGMPS.  
 

Pembahasan  
 Penerapan metode diskusi kelompok yang melibatkan semua unsur sekolah 

tampaknya telah mampu menghasilkan KKM yang terukur. Penetapan KKM 
dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimum pada setiap Kompetensi 
Dasar (KD). Penetapan KKM setiap KD dimaksud, dilakukan melalui analisis 

Indikator Pencapaian (IP) pada KD yang terkait, karena IP menjadi acuan pembuatan 
soal ulangan. 

 Hasil penelitian tindakan sekolah ini terdiri dari dua hal yakni pelaksanaan 
proses yang berupa pengamatan terhadap aktivitas guru dalam diskusi dan hasil 
penilaian terhadap hasil KKM. Dengan penerapan dua siklus ada dua hal yang diamati 

oleh kolaborator dan kepala sekolah selaku peneliti, di antaranya pada awal 
pelaksanaan diskusi terlihat banyak guru yang kurang memperhatikan  penjelasan  

kolaborator.  Hal  ini  tentunya  berpengaruh terhadap jalannya penelitian. Namun 
demikian, setelah kepala sekolah mendampingi kolaborator suasana menjadi lebih 
baik. Dan aktivitas guru mulai tumbuh dan meningkat ketika pembelajaran siklus II 

karena kepala sekolah selaku peneliti selalu mendampingi peserta diskusi dan 
sebelumnya sempat melakukan pembinaan terkait masalah penentuan KKM. Namun 

yang lebih memotivasi adalah pemasangan hasil atau nilai guru dalam menyusun 
KKM di papan pengumuman. Sebagian guru memang tampak cuek akan tetapi 
sebagian guru yang lain merasa malu. Oleh karena itu, dari hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti tampak bahwa ada peningkatan aktivitas guru. Peningkatan 
tersebut sebagaimana dalam tabel 3 di bawah ini.  

Tabel 3 Peningkatan Aktivitas guru dalam Pembelajaran 

No. Aspek 
Prosentase 

Peningkatan 
Siklus I Siklus II 

1 Mengikuti diskusi dengan serius 60 80 20 

2 Berani bertanya atau merespon pertanyaan 73 100 27 

3 Berusaha mencari rujukan untuk menyusun KKM 46 80 34 

4 Memiliki catatan mengenai hasil diskusi 73 73 0 

5 Menyusun KKM dengan langkah yang benar 67 100 33 

6 Memiliki hasil akhir berupa draf KKM 53 87 34 

Rata-Rata 62 87 25 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel 3 maka dapat dijelaskan bahwa aktivitas guru dalam 
diskusi dari siklus I selalu mengalami peningkatan yakni jika siklus guru yang 
tampak mengikuti diskusi dengan serius sebanyak 60% meningkat menjadi 80% 

pada siklus II, jika siklus I yang memiliki keberanian bertanya atau merespon 
pertanyaan sebanyak 73% pada siklus II meningkat menjadi 100%, jika siklus 1 yang 

berusaha mencari rujukan untuk menyusun KKM sebanyak 46% maka pada siklus II 
meningkat menjadi 80%, Jika siklus I yang memiliki catatan mengenai hasil diskusi 
sebanyak 73% maka pada siklus II hasil sama, jika siklus I yang mencoba menyusun 

KKM dengan langkah yang benar sebanyak 67% maka pada siklus II menjadi 100% 
dan jika siklus I yang memiliki hasil akhir berupa draf KKM sebanyak 53% maka 

pada siklus II meningkat menjadi 87%. Dan jika dirata-rata aktifltas guru dalam 
pelaksanaan diskusi mengalami peningkatan yakni jika siklus I sebanyak 62% 
kemudian pada siklus II meningkat sebesar 25% menjadi 87%. Dengan hasil ini 

maka dapat dikatakan bahwa metode diskusi kelompok mampu meningkatkan 
aktivitas guru dalam menyusun KKM.  

Hasil penilaian penyusunan KKM dalam penelitian tindakan sekolah ini 
menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 
ada peningkatan nilai kemampuan melaksanakan pembelajaran. Peningkatan tersebut 

dapat dipaparkan sebagaimana tabel 4 di bawah ini. 
Tabel 4 Peningkatan Nilai Pelaksanaan Pembelajaran 

No Rentang Nilai Nilai Siklus I Nilai Siklus II 

1 50-59 0 0 
2 60-69 6 0 
3 70-79 17 13 
4 80-89 7 17 
5 90-100 0 0 
 Jumlah 30 30 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai penyusunan KKM 

guru SMA Panca Bhakti Magetan  mengalami peningkatan yakni dari 30 guru, jika 
siklus I guru yang dinyatakan tuntas sebanyak 57% maka pada siklus II meningkat 

menjadi 87%. Artinya jika pada siklus I ketidaktuntasan sebesar 43% maka setelah 
penerapan siklus II menurun menjadi 13%. Dengan hasil ini maka dapat dipastikan 
bahwa dengan penerapan metode diskusi kelompok maka kemampuan menyusun 

KKM dapat ditingkatkan. 
 Dengan hasil penerapan siklus I dan siklus II baik dilihat dari aktivitas dan nilai 

penyusunan KKM maka hipotesis tindakan yang berbunyi kemampuan guru di 
SMA Panca Bhakti Magetan  dalam menentukan KKM dapat ditingkatkan melalui 
diskusi kelompok MGMP, dapat diterima. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka jawaban yang 
diharapkan adalah mampukan diskusi kelompok MGMPS itu meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyusun KKM, oleh karena itu dari hasil analisis dapat 
ditarik kesimpulan yaitu telah terjadi aktivitas guru dalam diskusi kelompok yakni 

jika siklus I rata-rata aktivitas sebanyak 60.5% kemudian pada siklus II meningkat 
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sebesar 20% menjadi 80.5%. Dengan hasil ini maka dapat dikatakan bahwa metode 
diskusi kelompok mampu meningkatkan aktivitas guru dalam menyusun KKM. 
Dengan penerapan diskusi kelompok ternyata mampu meningkatkan kemampuan 

guru dalam menyusun KKM. Peningkatan tersebut tampak jika siklus I guru yang 
dinyatakan tuntas atau mampu menyusun KKM sebesar 57% maka pada siklus II 

meningkat menjadi 87%. Artinya jika pada siklus I ketidaktuntasan sebesar 43% maka 
setelah penerapan siklus II menurun menjadi 13%. Dengan hasil ini maka dapat 
dipastikan bahwa dengan penerapan metode diskusi kelompok maka kemampuan 

menyusun KKM dapat ditingkatkan. 
 

Saran 

 Dengan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran yang perlu peneliti 
sampaikan, di antaranya: 

Kepada guru SMA Panca Bhakti Magetan  

 Dengan hasil ini kepada semua guru hendaknya semua guru benar-benar 

memahami bagaimana menyusun KKM karena setiap semester KKM ini akan 
berubah sesuai dengan KD, intake, daya dukung, kompleksitas yang ada sehingga 
nantinya guru bisa menyusun KKM dengan benar.  

Kepada Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini hendaknya bisa dijadikan dasar untuk melakukan 

penelitian sejenis sehingga hasil ini bisa diperkuat dengan penemuan-penemuan baru 
sehingga memperkaya khasanah pengetahuan kepemimpinan suatu lembaga 
pendidikan 
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