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ABSTRAK 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran melalui pelaksanaan workshop profesionalisme 

guru TK Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 di Kecamatan Bogorejo 

Kabupaten Blora. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui workshop 

profesionalisme guru TK Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 di 

Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Berdasarkan hasil olah data penelitian 

dalam peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran  melalui 

workshop profesionalisme guru TK Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018, 

di siklus I ada 1 orang (12,5%) guru yang bersedia,  siklus II ada 4 orang (50%) 

guru yang bersedia, siklus III ada 7 orang (87,5%) guru yang bersedia. Dari 

seluruh olah data penelitian dapat disimpulkan terjadi peningkatan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui pelaksanaan workshop 

profesionalisme guru TK dan telah berhasil meningkatkan kemampuan guru  

dalam pengelolaan pembelajaran. 

 

Kata Kunci: workshop, profesionalisme,  guruTK, pembelajaran 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Permeneg PAN dan RB Nomor 21 Tahun 

2010, penilaian dan penetapan angka kredit setiap kegiatan Pengawas Sekolah 

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh sebab itu untuk 

kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Sekolah wajib 

mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.  

Kegiatan pengawas sekolah dinilai oleh Tim Penilai sesuai dengan 

kewenangannya. Hasil penilaian tersebut merupakan prestasi kerja pengawas 

sekolah dalam kurun waktu tertentu (paling sedikit 1 tahun) atau sejak pengawas 

sekolah menduduki jabatan/pangkat terakhir. Mutu pendidikan di satuan 

pendidikan dapat dicapai apabila satuan pendidikan dapat memenuhi atau 

melampaui standar nasional pendidikan (SNP) secara bertahap dan berkelanjutan. 

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di 

seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUSPN Nomor 20 

Tahun 2003, Pasal 1 ayat (17). SNP meliputi delapan standar, yaitu 1) standar isi, 

2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan (SKL), 4) standar pendidik dan 
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tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) 

standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan. Dalam hal ini, kepala 

sekolah bertugas untuk meningkatkan mutu sekolah melalui pencapaian SNP 

sesuai dengan kewenangannya. Supervisi merupakan serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses 

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.Menurut Sergiovani ada tiga 

tujuan supervisi akademik yaitu: 1) Supervisi akademik dilakukan untuk 

membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami 

akademik, kehidupan kelas, mengembangkan ketrampilan mengajarnya dan 

menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 2) Supervisi 

akademik dilakukan untuk memonitor proses belajar mengajar di sekolah. 

Kegiatan ini bisa dilakukan melalui kunjungan ke kelas di saat guru sedang 

mengajar. Melakukan percakapan pribadi sebagai teman sejawat dengan guru dan 

sebagian siswa. 3) Supervisi akademik dilakukan untuk mendorong guru 

menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, 

mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar memiliki 

komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya.Penyusunan program supervisi 

akademik harus didasarkan pada kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. 

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan di sekolah, dilakukan penelitian 

tindakan sekolah. Tujuan penelitian tindakan sekolah adalah untuk:1) 

Memperbaiki situasi sekolah saat ini, 2)Meningkatkan danmengembangkan mutu 

input, proses, dan output sekolah,3) Meningkatkankinerja sekolah: mutu, inovasi, 

keefektifan, efisiensi, dan produktivitas sekolah, 4) Meningkatkan kemampuan 

profesional kepala sekolah, 5) Menumbuhkembangkan budaya akademik di 

lingkungan sekolah, 6) Membimbing guru dalam merencanakan, melaksanakan, 

melaporkan, dan menyusun rencana tindak lanjut penelitian tindakan sekolah, 

7) Mengembangkan ilmu terapan/praktis., 8) Adanya kolaborasi dalam 

pelaksanaannya, 9) Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi,10) 

Bertujuan memperbaiki atau meningkatkan praktik manajemen sekolah yang 

berfokus pada peningkatan mutu sekolah, 11) Dilaksanakan minimal dua siklus. 

Tindakan tahapan satu siklus yaitu  perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,dan 

refleksi. Langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penelitian 

tindakan sekolah. Dalam judul penelitian ini mengandung dua variabel, variabel 

pertama sebagai masalah (Y) sedangkan variabel kedua merupakan tindakan (X). 

Kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran (variable Y), workshop 

profesionalisme guru TK (variabel X) Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 

2017/2018 di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Data awal dalam pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran rendah. Faktor yang di duga sebagai penyebab  

permasalahan adalah belum dilakukan  upaya untuk meningkatkan kemampuan 

guru dalam pengelolaan pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

Pengawas TK merencanakan dan melaksanakan peningkatan kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran melalui workshop profesionalisme guru TK. 

Karakteristik kemampuan guru TK sebelum dilakukan tindakan oleh 

pengawas TK sekaligus sebagai peneliti kemampuan guru TK Dabin I Semester 2 

Tahun Ajaran 2017/2018 di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Bloradari 8 orang 

guru ada 1 orang (12,5%) bersedia meningkatkan kemampuan guru dalam 
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pengelolaan pembelajaran melalui workshop profesionalisme guru TK, dari 8 

orang guru hanya 2 orang guru (25%) pengelolaan pembelajaran sudah 

dilaksanakan dengan baik, dari 8 orang guru 75% atau 6 guru,  belum membuat 

rencana pembelajaran yang dibuat sendiri, dari 8 orang guru 50 % atau 4 guru, 

pembelajarannya masih berpusat pada guru. 

Pengawas TK sekaligus peneliti dan praktisi memberikan motivasi, 

bimbingan kepada para guru dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan uraian 

diatas, untuk mendukung kebenaran hasil penelitian Tindakan sekolah (PTS) 

Kepengawasan, dengan judul: “Peningkatan Kemampuan Guru Dalam 

Pengelolaan Pembelajaran Melalui Workshop Profesionalisme Guru TK di Dabin I 

Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 Blora”. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah peningkatan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui workshop 

profesionalisme guru TK Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 di 

Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora?. 

 

Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran melalui pelaksanaan workshop profesionalisme 

guru TK Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 di Kecamatan Bogorejo 

Kabupaten Blora.  

 

Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis bagi guru, 

kepala sekolah, pengawas, dapat meningkatkan kinerja, disiplin, dedikasi, 

kreativitas, inovasi guru dan profesionalisme guru TK. Manfaat praktis bagi siswa, 

melatih siswa agar terbiasa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bagi sekolah, 

peningkatan kualitas dan mutu pendidikan, dan bagi pengawas sekolah, penelitian 

ini untuk kenaikan pangkat/jabatan.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran 

Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama 

untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Pengelolaan 

kelas disesuaikan dengan model pembelajaran yang digunakan adalah 

menggunakan model pembelajaran berdasarkan area (minat). Rencana pengelolaan 

kelas mencakup penataan lingkungan belajar serta pengorganisasian anak dan 

kelas (dapat di dalam maupun di luar ruangan). Pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung yang terjadi secara 

terintegrasi  dan tidak terpisah.  

Majid (2008:5): secara umum kompetensi adalah sebagai seperangkat 

tindakan intelijen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu. Guru adalah salah satu bidang profesi atau pekerjaan yang juga 
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memperlihatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, 

kompetensi guru harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga guru memiliki 

makna dalam menjalankan tugasnya.  

Teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk 

mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah utuk menolong guru 

dalam mengatasi masalah di dalam kelas. Cara melaksanakan kunjungan kelas : 1) 

Dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 2) Atas permintaan guru yang 

bersangkutan, 3) Telah memiliki instrumen atau catatan, 4) Tujuan kunjungan 

harus jelas. Tahapan kunjungan kelas: Persiapan dalam merencanakan waktu, 

sasaran, dan cara mengobservasi, pengamatan selama kunjungan, akhir kunjungan 

dengan perjanjian untuk membicarakan hasil observasi dan tindak lanjut. 

Observasi kelas : mengamati proses pembelajaran secara teliti di kelas. Tujuan 

untuk memperoleh data objektif tentang situasi pembelajaran, kesulitan guru, 

perbaikan proses pembelajaran . 

Karakteristik supervisi klinik dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) 

diwujudkan dalam bentuk hubungan tatap muka antara supervisor dan guru; (2) 

lebih memusatkan perhatian pada tingkah laku guru yang aktual di kelas; (3) 

memperhatikan performansi guru pada waktu mengajar; (4) hubungan guru dengan 

supervisornya dalam suasana yang akrab; (5) untuk memperoleh data yang akurat 

dilakukannya observasi yang cermat; (6) analisis data berdasarkan peristiwa aktual 

di kelas; (7) bertujuan memperbaiki pengajaran guru di kelas dan 

perbaikan/peningkatan performansi guru; (8) menangani satu per satu atau kasus 

per kasus pada guru-guru yang sangat lemah sampai semua kasus lemah menjadi 

baik; dan (9) atas kesadaran sendiri guru datang ke supervisor untuk minta bantuan 

mengatasi masalahnya. Supervisi klinis tidak terlepas dari penilaian kinerja guru 

dalam mengelola pembelajaran.  

Pendidikan berkualitas bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat,berilmu,cakap, kreatif, mandiri,dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Guru profesional sebagai agen 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam penyusunan perencanaan program 

pembelajaran, penyajian program pembelajaran, penilaian program pembelajaran.  

Kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran di kelas dalam upaya 

untuk peningkatan proses dan hasil belajar. Karena kemampuan siswa yang 

terbatas untuk mencapai indikator pembelajaran baik dari aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Keterbatasan disebabkan karena faktor yang kompleks, 

diantaranya kemampuan siswa merasakan pengalaman belajar.Guru perlu 

memiliki strategi dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan 

zaman, serta pemahaman tentang materi dan media yang mendukung. Pembagian 

kelompok belajar. Penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. 

Kegiatan Inti merupakan rangkaian proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi inti/kompetensi dasar, dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, menggunakan metode 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Proses 

pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok, yaitu: mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mempresentasikan. 



Jurnal Mitra Pendidikan                                         Volume V, Nomor 3, Juli 2018 

Suwaibatun   342  

 

Kegiatan Penutup : Kegiatan guru mengarahkan peserta didik untuk membuat 

rangkuman/simpulan.Pemberian tes atau tugas, dan memberikan arahan tindak 

lanjut pembelajaran, kegiatan di luar kelas, di rumah, tugas sebagai bagian 

remidi/pengayaan. 

 

Pelaksanaan Workshop Profesionalisme Guru TK   

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru 

menunjuk pada performance yang dapat diamati maupun mencakup sesuatu yang 

tidak tampak mata. Lebih lanjut, dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa 

guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Kinerja guru akan 

tampak dari pelaksanaan tugas sehari-hari guru. 

Majid (2008:5) Pengertian kompetensi secara umum adalah sebagai 

seperangkat tindakan intelijen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki 

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam 

bidang pekerjaan tertentu. Guru adalah salah satu bidang profesi atau pekerjaan 

yang juga memperlihatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Oleh 

karena itu, kompetensi guru harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga guru 

memiliki makna dalam menjalankan tugasnya.  

Broke dan Stone dalam Mulyasa (2009:25) bahwa kompetensi guru 

merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh 

arti.Sikap atau perilaku profesional bagi guru sangat penting agar mengajar diakui 

dan dihargai sebagai profesi. Profesi tidak mungkin ada tanpa keseriusan dan 

komitmen kelompok individu yang menjadi anggota profesi itu. Guru tidak hanya 

harus mengikuti standar, tetapi juga harus mendukung dan meningkatkan dimensi 

moral yang menjadi bagian dari melayani orang. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir 

kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan 

jabatannya. Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban 

sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Guru berwenang 

memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran/bimbingan 

dan alat penilaian/evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan 

untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi 

Guru (Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional 

guru dan angka kreditnya, Bab III kewajiban, Tanggungjawab dan wewenang  

Pasal 7 dan Pasal 8). 

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. 
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Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan memenuhi 24 (dua puluh empat) jam 

tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari 

Pemerintah atau Pemerintah daerah. Beban kerja guru pada satuan pendidikan 

yang memberlakukan kurikulum yang berbeda pada setiap rombongan belajar 

dihitung berdasarkan alokasi waktu sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada 

rombongan belajar tersebut.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitan Tindakan 

Penelitian dilaksanakan pada Guru-guru TK Dabin I Semester 2 Tahun 

Ajaran 2017/2018 di Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Data diperoleh 

bersumber dari dua hal, yaitu: 1) Dokumen RPP, 2) Guru. Model penelitiannya 

menempuh langkah: perencanaan tindakan – pelaksanaan tindakan - observasi/ 

pengamatan – refleksi, dilakukan secara siklik dua sampai tiga siklus.   

 

Subjek Lokasi dan Waktu Penelitian  

Subjek dalam penelitan adalah guru kelas TK sejumlah 8 orang dari 8 TK 

Dabin I Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018 di Kecamatan Bogorejo Kabupaten 

Blora.  Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Januari – Maret  2018.  

 

Indikator Kinerja/Indikator Keberhasilan  

Target ketuntasan penelitian sesuai indikator indikator kinerja dalam 

penelitian sebagai berikut : 1) Sikap belajar persentase aktif telah mencapai > 75%, 

2) Pengetahuan belajar siswa tuntas persentase telah mencapai KKM > 85%, 3) 

Ketrampilan belajar telah mencapai >  60 %, dan 4) Peningkatan hasil kinerja pada 

tiap siklus menunjukkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

 

Prosedur Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan sekolah selama 3 

siklus. Masing-masing siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Perencanaan Awal. Langkah awal yang direncanakan pada 

penilitian tindakan sekolah ini, terdiri dari beberapa kegiatan, yakni (1) identifikasi 

masalah, pengajuan proposal, (2) mempersiapkan instrument.  

Siklus pertama (1) perencanaan, pada tahap ini, peneliti merencanakan 

langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi jumlah guru yang sudah 

membuat silabus dan RPP, meminta guru untuk mengumpulkan perangkat 

pembelajaran, peneliti memeriksa administrasi guru secara kuantitas dan kualitatif, 

dan meneliti mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan serta menyusun 

rencana tindakan (berupa penjadwalan supervisi individual atau kelompok 

disesuaikan dengan temuan pada identifikasi masalah);  (2) pelaksanaan, pada 

tahap ini peneliti melaksanakan rencana tindakan supervisi individual/kelompok 

untuk menilai administrasi guru yang sudah dikumpulkan sebelumnya. 

Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan pertemuan individual office-conference. 

Hal ini dilakukan terutama kepada guru yang tidak mengumpulkan perangkat 

pembelajaran, untuk mengetahui penyebab/masalahnya. Tahap ini berlangsung 
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selama 2 minggu dan dilaksanakan bersama-sama dengan kolaborator; (3) 

Observasi, pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan observasi terhadap seluruh 

kejadian yang terjadi selama tahap pelaksanaan dan mengobservasi hasil awal 

yang dicapai pada pelaksanaan tindakan siklus 1. Selain itu peneliti juga 

mengidentifikasi masalah-masalah lanjutan yang timbul dari pelaksanaan tindakan 

di siklus 1; (4) Refleksi, pada tahap refleksi, peneliti melakukan evaluasi terhadap 

tindakan dan data-data yang diperoleh. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 

bersama kolaborator untuk membahas hasil evaluasi dan penyusunan langkah-

langkah untuk siklus kedua. 

Siklus kedua (1) perencanaan; tahap perencanaan pada siklus kedua ini, 

peneliti melakukan pertemuandengan kolaborator untuk menyusun penjadwalan 

supervisi kelas danmenyiapkan instrument supervisi untuk siklus kedua; (2) 

pelaksanaan; pada tahap ini, guru-guru yang sudah siap perangkat perencanaan 

pembelajarannya disupervisi kelas oleh peneliti. Hal ini untuk melihat kesesuaian 

perencanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran; (3) Observasi; di 

tahap observasi siklus kedua, peneliti mengobservasi kesesuaian perencanaan 

pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran serta melihat keberhasilan siswa 

dalam proses belajar mengajar. Peneliti mengumpulkan data-data yang terjadi 

selama tahap pelaksanaan; (4) refleksi; peneliti melakukan evaluasi bersama guru 

yang disupervisi terhadap hasil observasi di siklus kedua.Untuk melihat kesesuaian 

perencanaan tindakan tersebut, maka peneliti melaporkan pelaksanaan tindakan 

sebagai berikut: 1. Tahap perencanaan Awal. Langkah awal yang direncanakan 

pada penilitian tindakan sekolah ini terdiri dari beberapa kegiatan,yakni: (1) 

identifikasi masalah, pengidentifikasian masalah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan data penyerahan perangkat pembelajaran tahun pelajaran 2017/ 

2018. (2) pelaksanaan; guru-guru yang sudah siap perangkat perencanaan 

pembelajarannya disupervisi kelas oleh peneliti/Kepala Sekolah. (3) 

mempersiapkan instrument. Peneliti/Pengawas Sekolah menyiapkan seluruh 

instrument penelitian berupa lembar pengamatan supervisi yang terdiri dari data 

jumlah guru yang membuat silabus dan RPP dan data kualitas silabus dan RPP 

yang dibuat oleh guru. 

Siklus ketiga, (1) perencanaan, peneliti merencanakan langkah-langkah 

sebagai berikut: mengidentifikasi jumlah guru yang sudah membuat silabus dan 

RPP, meminta guru untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran, peneliti 

memeriksa administrasi guru secara kuantitas dan kulitatif dan meneliti 

mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan serta menyusun rencana tindakan 

(berupa penjadwalan supervisi individual atau kelompok disesuaikan dengan 

temuan pada identifikasi masalah); (2) pelaksanaan, pada tahap ini peneliti 

melaksanakan rencana tindakan supervisi kelas PTS. Hal ini dilakukan terutama 

kepada guru yang tidak mengumpulkan perangkat pembelajaran, untuk 

mengetahui penyebab/masalahnya. Tahap ini berlangsung selama 2 minggu dan 

dilaksanakan bersama-sama dengan kolaborator; (3) Observasi, pada tahap ini 

peneliti melakukan kegiatan observasi terhadap seluruh kejadian yang terjadi 

selama tahap pelaksanaan dan mengobservasi hasil awal yang dicapai pada 

pelaksanaan tindakan siklus 2. Selain itu peneliti juga mengidentifikasi masalah-

masalah lanjutan yang timbul dari pelaksanaan tindakan di siklus 2; (4) Refleksi, 
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peneliti melakukan evaluasi terhadap tindakan dan data-data yang diperoleh dalam 

PTS Guru Kelas TK, dilanjutkan dengan pertemuan bersama kolaborator untuk 

membahas hasil hasil penelitian selanjutnya ditentukan kesimpulan penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian menggunakan kuisioner pedomanmonitoring dan studi 

dokumentasi. Data yang diperoleh dihimpun untuk dilakukan analisis dan diolah 

dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, guna mengetahui kondisi 

kemampuan guru dalam perencanaan pembelajaran. (a.) Monitoring dilakukan 

terhadap penyusunan perencanaan pembelajaran dikerjakan kelompok yang belum 

selesai pada tindakan tiga di masing-masing siklus. (b) Studi Dokumentasi untuk 

mengungkap data kuisioner dan data penilaian dokumen di awal tindakan dan hasil 

penilaian masing-masing siklus. Data kuisioner dan penilaian dokumen di awal 

tindakan digunakan sebagai dasar awal kemampuan guru dalam menyusun 

perencanaan pembelajaran tematik, Sedangkan data hasil pelaksanaan persiklus 

digunakan untuk menentukan tingkat keberhasian setiap siklus, selanjutnya 

ditentukan kesimpulan penelitian.1)  Reduksi data.Pada tahap ini data yang sudah 

terkumpul diolah dengan tujuan untuk mendapatkan hal-hal pokok hasil tindakan 

yangdilakukan terhadap kemampuan penyusunan perencanaan pembelajaran, 2) 

Display data. Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman temuan tindakan secara 

sitematis sehingga kemampuan penyusunan perencanaan pembelajarandapat 

diketahui. Data diberi makna sesuai fokus penelitian tindakan. 3) Verifikasi data. 

Pada tahap verifikasi data peneliti melakukan pengajuan atau kesimpulan yang 

telah diambil dan membandingkan dengan teori-teori yang relevan. Pemantapan 

pengajuan kesimpulan dihubungkan dengan data awal kuisioner, data penilaian 

awal tindakan. Meliputi data siklus pertama, data siklus kedua, data siklus ketiga. 

 

Intrumen Penelitian 

Instrumen penelitian terdiri dari:1) Kuisioner yang digunakan sebelum 

pelaksanaan tindakan dan setelah tindakan, 2) Intrumen penilaian dokumen awal 

tindakan,3) Instrumen monitoring yang digunakan untuk memantau, membina dan 

membimbing subjek pada pada penyusunan perencanaan pembelajaran tematik, 4) 

Instrumen tindakan siklus 1. 5) Instrumen tindakan siklus 2, 6) Instrumen 

tindakansiklus3.Instrument tersebut mencakup bagaimana guru melaksanakan 

persiapan pembelajaran, kegiatan awal, inti, dan penutup, serta peningkatan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran guru kelas TKDabin I Semester 

2 Tahun Pelajaran 2017/2018. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pembahasan mengenai hasil penelitian ini akan diuraikan sesuai dengan 

pelaksanaan setiap siklus, dengan mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan 

tahapan penelitian tindakan sekolah, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan evaluasi dan tahap refleksi. 

Siklus I. Siklus I dilaksanakan mulai minggu pertama bulan Februari 2018 

sampai minggu kedua bulan Februari 2018. Tepatnya dari tanggal 5 sampai 17 

Februari 2018. Perencanaan (Planning): Peneliti membuat perencanaan tindakan 
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yang dilaksanakan pada siklus I. Tahapan perencanaan siklus I meliputi 

membuat lembar wawancara, membuat format/instrumen penilaian 

keterampilan mengajar guru dalam pelaksanaan pembelajaran, membuat 

instrumen observasi siswa pada proses pembelajaran Bahasa Indonesia, 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan membuat jadwal supervisi 

kunjungan kelas.Pelaksanaan Tindakan (acting): Pelaksanaan tindakan sekolah 

Siklus I mensupervisi 8 orang guru  selama 3 kali pertemuan. Pada tahap ini 

dilaksanakan pembimbingan pada setiap guru sesuai dengan jadwal, 

diantaranya melaksanakan bimbingan/pendampingan pengembangan PTK 

terhadap guru kelas TK Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora pada Semester 2 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Berdasarkan kuisioner yang digunakan sebelum pelaksanaan tindakan 

sekolah dan setelah tindakan dalam PTS, ada 4 orang (50%) dan guru yang belum 

pahamdalam pengelolaan kelas (50%). Pertanyaan bagaimana melakukan refleksi, 

guru yang paham ada 5 orang (62,5%), sedangkan yang belum paham ada 3 orang 

(37,5%). Pertanyaan tujuanpengelolaan kelas, guru yang paham ada 7 orang 

(87,5%), dan guru yang belum paham ada 1 orang (12,5%). Pertanyaan 

manfaatpengelolaan kelasguru yang paham ada 8 orang (100%), dan tidak ada 

yang belum paham (0%). Pengamatan (Observation): Peneliti menggunakan 

instrumen penilaian kemampuan guru dalam metode mengajar, strategi 

pembelajaran, evaluasi hasil atau proses, pemahaman sikap, perancangan 

pembelajaran, pengelolaan, motivasi, adminsitrasi perangkat pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengembangan PTK. Refleksi 

(Reflection): Berpijak pada hasil observasi Siklus I: Penilaian kemampuan guru 

dalam pengelolaan pembelajaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Sudah terjadi keberhasilan penelitian sesuai pada rumusan indikator kinerja 

penelitian.Namun masih perlu diperbaiki pada siklus II. 

Siklus II. Siklus II dilaksanakan mulai minggu ketiga bulan Februari 2018 

sampai minggu pertama bulan Maret 2018. Tepatnya tanggal 19 Februari sampai 3 

Maret 2018. Perencanaan (Planning) ; Peneliti membuat perencanaan tindakan 

yang dilaksanakan pada siklus II. Tahapan perencanaan siklus II meliputi  (1) 

membuat lembar wawancara, (2) membuat format/instrumen penilaian 

keterampilan mengajar guru dalam pelaksanaan pembelajaran, (3) membuat 

instrumen observasi siswa pada proses pembelajaran dan (4) membuat jadwal 

supervisi. Pelaksanaan Tindakan (acting) : Pelaksanaan Tindakan Siklus II: 

mensupervisi 8 orang guru TK sesuai jadwal yang telah direncanakan di Dabin 

I Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora pada Semester 2 Tahun Pelajaran 

2017/2018. Berdasarkan kuisioner yang digunakan, instrumen monitoring yang 

digunakan untuk memantau, membina dan membimbing subjek pada penyusunan 

perencanaan pembelajaran tematik, instrumen tindakan persiklus. Kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan desain yang dibuat guru dan langkah- 

langkah pengelolaan kelas sudah berhasil. Pemahaman guru mengalami peningkatan, 

berimplikasi kepada peningkatan pelaksanaan proses pembelajaran.  

Memeroleh data dampak tindakan pada berbagai aspek pada diri subjek 

tindakan, kelancaran pelaksanaan tindakan, hasil nyata pada diri subjek tindakan. 

Sedangkan kelancaran pelaksanaan tindakan kelas siklus I sebesar 50 %, siklus II 



Jurnal Mitra Pendidikan                                         Volume V, Nomor 3, Juli 2018 

Suwaibatun   347  

 

sebesar 87,5%, terjadi peningkatan sebesar 12,5%. Pengamatan (Observation),  

peneliti menggunakan instrumen penilaian kinerja guru dalam pelaksanaan 

proses. Refleksi (Reflection): Refleksi pada Siklus II dapat disimpulkan 

peningkatan kemampuan guru TK sudah memberikan dampak positif  pada 

pengelolaan pembelajaran di Dabin I Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora pada 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. Sudah terjadi keberhasilan penelitian 

sesuai pada rumusan indikator kinerja penelitian. Namun masih perlu diperbaiki 

pada siklus III. 

Siklus III. Siklus III dilaksanakan mulai minggu kedua bulan Maret 2018 

sampai minggu ketiga bulan Maret 2018. Tepatnya tanggal 5 Maret 2018 sampai 

17 Maret 2018. Perencanaan (Planning) : Peneliti membuat perencanaan 

tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus III. Tahapan perencanaan siklus 

III meliputi membuat lembar wawancara, membuat format/instrumen yang 

digunakan dalam pelaksanaan pengembangan PTK, jadwal supervisi dalam 

pengelolaan pembelajaran. Pelaksanaan Tindakan (acting): Pelaksanaan 

tindakan Siklus III adalah mensupervisi 8 orang guru selama 3 kali pertemuan. 

Melaksanakan bimbingan/pendampingan pengelolaan kelas terhadap guru kelas 

TK Dabin I Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora pada Semester 2 Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Bukti pelaksanaan tentang penjelasan proses dengan foto, 

semua instrumen pengumpul data yang sudah diisi – bukan kosong, dan lembar 

pengamatan secara rinci. Untuk kesiapan guru model di siklus I ada 1 orang 

(12,5%) bersedia, siklus II, 4 orang (50%) guru bersedia, siklus III ada 7 orang 

(87,5%) guru bersedia. Untuk kesesuaian antara rencana RPP yang disusun dari 8 

orang guru hanya 2 orang guru (25%) pengelolaan pembelajaran dengan kriteria 

cukup baik, dari 8 orang guru 75% atau 6 guru, sudah dilaksanakan dengan criteria 

baik. Semuanya sudah sesuai antara RPP yang didesain dengan pelaksanaannya. 

Pengamatan (Observation): Peneliti menggunakan instrumen penilaian 

kemampuan pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi hasil atau proses, 

pemahaman sikap, perancangan pembelajaran, pengelolaan, motivasi, adminsitrasi 

perangkat pembelajaran. Instrumen olah data yang digunakan dalam pelaksanaan 

pengelolaan kelas. Peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran  

melalui workshop profesionalisme Guru. Refleksi (Reflection): Berpijak pada 

hasil observasi Siklus III. Penilaian kemampuan guru TK dalam pengelolaan 

pembelajaran. Pemantapan pengajuan kesimpulan dihubungkan dengan data awal 

kusioner, data penilaian awal tindakan, data siklus pertama, data siklus kedua, dan 

data siklus ketiga sudah terjadi keberhasilan penelitian sesuai pada rumusan 

indikator kinerja penelitian. Pada Siklus III, sudah memeroleh hasil dalam 

meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui 

workshop profesionalisme GuruTK sesuai rumusan dan tujuan penelitian ini.  

 

Pembahasan  
Penyempurnaan atau perbaikan dari tindakan tiap siklus. Setiap siklus ada 3 (tiga) kali 
pertemuan.Indikator Kinerja pada tindakan yaitu sikap belajar pencapain persentase aktif 
telah mencapai > 75%, pengetahuan belajar siswa pencapain tuntas persentase telah 
mencapai KKM > 85%, ketrampilan belajar pencapain telah mencapai >60%, dan 

peningkatan hasil kinerja pada tiap siklus menunjukkan peningkatan kemampuan guru 
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dalam pengelolaan pembelajaran. Setelah dilakukan penelitian tindakan sekolah. 

Kepala sekolah mengadakan desiminasi hasil Supervisi Akademik yang meliputi 

membina/membimbing, memantau, menilai, mensupervisi melaporkan 

kemampuan guru dalam peninkatan kompetensi guru, pemahaman KTSP (standar 

isi), pemahaman tupoksi guru, pengimlentasian standar proses dalam 

pengembangan silabus RPP. 

Tabel 1 Peningkatan Kemampuan Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran 

Melalui Workshop Profesionalisme GuruTK 

Taraf 

Kemampuan (%) 
Kualifikasi Nilai 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

f % f % f % 

77-100 Sangat Aktif  1 12,5 4 50,0 7 87,5 

60-76 Aktif 1 12,5 2 25,5 1 12,5 

43-59 Cukup Aktif 2 25,0 2 25,5 0 0,00 

26-42 Kurang Aktif  4 50,0 0 0,00 0 0,00 

        0-25 Tidak Aktif 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jumlah 8 100 8 100 8 100 

Sumber : Data PTS diolah 2018 

Dari Tabel 1 tampak terjadi peningkatan Berdasarkan hasil olah data 

penelitian dalam peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

melalui workshop profesionalisme guru TK, di siklus I ada 1 orang (12,5%) guru 

sangat aktif, siklus II ada 4 orang (50%) guru sangat aktif, siklus III ada 7 orang 

(87,5%) guru sangat aktif. Karakteristik penelitian untuk aspek keterlaksanaan 

langkah-langkah peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran 

melalui workshop profesionalisme guru TK, memeroleh data di siklus I, ada 6 

tindakan, 3 aspek tidak terlaksana, sedangkan di siklus II, ada 2 aspek tidak 

terlaksana dan di siklus III ada 6 aspek tindakan semua telah terlaksana dengan 

baik. Dari data penelitian, dapat dikatakan bahwa tindakan pengawas sekolah telah 

berhasil meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Dari 

seluruh data yang diolah, dari semua aspek yang diamati, maka terlihat bahwa 

tidak ada lagi aspek tindakan yang keterlaksanannya kurang dari 85%. Semua 

aspek yang diamati dan sesuai dengan indikator keberhasilan dalam penelitian ini, 

maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindakan pengawas sekolah dalam 

peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui workshop 

profesionalisme guru TK telah berhasil meningkatkan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran guru TK Dabin I Kecamatan Bogorejo Kabupaten 

Blora pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. Menurut hasil penelitian 

mulai dari siklus I sampai dengan siklus III diperoleh hasil penelitian tindakan 

sekolah ini sesuai tujuan penelitian untuk peningkatan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran. Kesimpulan PTS bahwa terjadi peningkatan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran melalui pelaksanaan workshop 

profesionalisme guru TK telah berhasil meningkatkan kemampuan guru  dalam 

pengelolaan pembelajaran. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa : Terjadi peningkatan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran terutama kepada guru TK yang telah menyusun dan 

mengumpulkan perangkat pembelajaran. Guru sudah baik dalam mengetahui 

penyebab/masalah pembelajaran guru kelas dan guru mata pelajaran serta alternatif 

pemecahan masalah melalui workshop profesionalisme Gurun TK dengan 

tindakan PTS dengan tahapan siklus. Peneliti yang sekaligus pengawas TK 

ternyata dapat menyiapkan seluruh instrument penelitian berupa lembar 

pengamatan supervisi yang terdiri dari data jumlah guru yang membuat silabus dan 

RPP dan data kualitas silabus dan RPP yang dibuat oleh guru. Pengelolaan 

pembelajaran meliputi  perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan program 

pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran guru TK. 

Keberhasilan tindakan PTS untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

melaksanakan persiapan pembelajaran, kegiatan awal, inti dan penutup, serta 

peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. Supervisor 

membimbing, mengarahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan 

peningkatan kemampuan guru baik rencana pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, peningkatan kemampuan guru TK dalam 

pengelolaan pembelajaran melalui pelaksanaan workshop profesionalisme guru 

TK telah berhasil meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaranan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian.  

 

Saran 

Berdasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian tindakan sekolah 

(PTS), maka penulis memberikan saran untuk guru dan kepala sekolah dalam 

mengembangkan kegiatan penelitian tindakan kelas oleh guru dan tindakan 

sekolah oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah. Untuk penjaminan mutu 

dalam peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. 

Mengembangkan profesionalisme guru dan pengembangan  rencana pelaksanaan 

pembelajaran pada setiap akan mengajar 
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