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ABSTRAK 

Berdasarkan studi awal penelitian pada kompetensi guru SDN 

Kedungkendo dalam menyusun RPP belum mencapai kriteria yang dikehendaki. 

Hal ini disebabkan sebagian besar guru menyusun RPP hanya meng-copy paste 

dari teman maupun internet dengan sedikit perubahan-perubahan. Alternatif 

pemecahan masalah melalui IHT. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui 

peningkatan kompetensi guru SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP melalui 

In House Training. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan 

sekolah (PTS). Subyek penelitian yaitu guru SDN Kedungkendo dengan jumlah 10 

orang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Hasil penelitian dianalisis dengan teknik kuantitatif dan 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan In House 

Training dalam penyusunan RPP berbasis PPK terbukti kompetensi guru 

mengalami peningkatan. Pada pra tindakan sebesar 69 (cukup), siklus I sebesar 

81 (baik), dan siklus II sebesar 92 (amat baik). Hal ini terbukti bahwa In House 

Training dapat meningkatkan kompetensi guru SDN Kedungkendo dalam 

menyusun RPP berbasis PPK. 

 

Kata Kunci: Kompetensi Guru, RPP berbasis PPK, In House Training 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2005 tentang Guru dan 

Dosen mengemukakan bahwa 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.  

Berkaitan dengan tugas utama guru tersebut, guru merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Hal ini dikarenakan guru adalah orang yang berinteraksi langsung 

dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Tanpa seorang guru dalam 

dunia pendidikan, tidaklah mungkin peserta didik dapat menerima pengetahuan 

dengan baik. Maka dari itu kualitas guru akan sangat mempengaruhi kualitas 

peserta didik dan mutu pendidikan di sekolah.   
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Sedangkan perencanaan pembelajaran berperan untuk mengarahkan suatu 

proses pembelajaran agar dapat menghantarkan peserta didik kepada tujuan 

pendidikan yang telah ditargetkan. Peranan perencanaan pembelajaran sangat 

diperlukan,  karena itu merupakan keharusan yang harus dilalui oleh guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Perencanaan pembelajaran ini sangat 

penting menjadi pedoman bagi seorang guru agar mampu mengarahkan peserta 

didik untuk belajar dengan baik. Guru yang baik akan selalu membuat 

perencanaan dalam kegiatan pembelajarannya, maka tidak ada alasan mengajar di 

kelas tanpa perencanaan pembelajaran. 

Dengan demikian, perencanaan pembelajaran banyak tergantung kepada 

kompetensi guru mengembangkannya, karena tugas guru berkaitan dengan 

melaksanakan pembelajaran yang  menjadi tanggung  jawabnya. Oleh  karena  itu, 

diperlukan perencanaan pembelajaran yang dapat mencapai keefektifan 

pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan perencanaan pembelajaran guru akan 

mantap melaksana-kan pembelajaran di kelas. Perencanaan yang matang dapat 

menimbulkan banyak inisiatif dan daya kreatif guru dalam mengajar dan dapat 

meningkatkan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa, serta pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. 

Oleh karena itu, seharusnya kepala sekolah membantu guru memecahkan 

masalah dalam menyusun RPP guna meningkatkan kompetensi guru yang 

dipimpinnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2012:99), bahwa 

peran kepala sekolah adalah sebagai manajer, yaitu mengelola tenaga 

kependidikan salah satunya melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat 

memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk 

dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah atau melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah. 

Berdasarkan studi awal penelitian pada guru-guru SDN Kedungkendo, 

ditemukan fakta bahwa kompetensi guru dalam merencanakan pembelajaran 

khususnya penyusunan RPP masih rendah. Pada studi awal, nilai rata-rata 

kompetensi guru sebesar 69. Kategori baik dengan nilai antara 71-85 sebanyak 3 

orang guru atau 40%. Kategori cukup dengan nilai antara 55-70 sebanyak 4 orang 

guru atau 40%. Kategori kurang dengan nilai antara 0-54 sebanyak 3 orang guru 

atau 30%. Sedangkan kategori amat baik dengan nilai antara 86-100 tidak ada 

yang mencapainya. 

Kesulitan yang dialami guru dalam menyusun RPP dapat diidentifikasi 

beberapa kelemahan antara lain: 1) Sebagian besar guru membuat RPP hanya 

untuk memenuhi tuntutan administrasi kelas; 2) Sebagian besar guru kurang 

lengkap dalam menyusun RPP, terbukti dari tidak adanya LKS dan kunci 

jawaban, lembar penilaian, serta media pembelajaran; 3) Sebagian besar guru 

tidak pernah melihat RPP dalam melaksanakan proses belajar mengajar di dalam 

kelas, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kurang sesuai dengan 

RPP yang disusun; 4) Sebagian besar guru dalam menyusun RPP hanya meng-

copy paste dari teman maupun internet dengan sedikit perubahan-perubahan. 
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Kecenderungan tersebut disebabkan guru enggan menyusun RPP, karena 

banyak tugas yang harus dikerjakan sehingga dengan menyusun RPP dapat 

mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Guru belum mampu menyusun 

RPP disebabkan karena guru belum paham cara menyusun RPP yang baik. Guru 

jarang mendapatkan kesempatan mengikuti diklat, seminar, workshop, lokakarya, 

dan diskusi panel mengenai penyusunan RPP. 

Dari identifikasi masalah di atas, perlu dianalisis masalah yang dianggap 

penting dan harus segera dipecahkan atau akar permasalahan yang sesungguhnya. 

Masalah yang utama yang perlu dipecahkan dalam mengatasi masalah rendahnya 

kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) melalui In House Training (IHT). 

Sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter menjelaskan bahwa Penguatan Pendidikan 

Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir,dan olah raga dengan pelibatan 

dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian 

dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Penyelenggaraan PPK dapat 

diterapkan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode 

pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum, salah satunya dapat dirancang 

melalui penyusunan RPP. 

Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara 

internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk 

menyelengggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan 

berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan 

kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat 

dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum 

memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat 

waktu dan biaya. Ketentuan peserta dalam IHT minimal 4 orang dan maksimal 15 

orang (Depdikbud, 2012:19).  

Tujuan pelatihan dalam bidang pendidikan sebagaimana Nurtain (dalam 

Depdikbud, 2012:26-28) antara lain: 1) Peningkatan program pengajaran dan 

proses belajar mengajar sehingga dapat ikut mendorong perkembangan 

pendidikan; 2) Memperkenalkan guru-guru dengan berbagai sumber media dan 

materialnya (audio visual aid); 3) Memantapkan sedikitnya empat kompetensi, 

yaitu kompetensi pengetahuan akademis, kompetensi pengetahuan profesional, 

kompetensi seni dan keterampilan teknis, dan keterampilan bermasyarakat; 4) 

Belajar memperkembangkan, mencoba, menerapkan, dan menilai prosedur dan 

pelaksanaan praktik hal-hal yang baru dalam pengajaran; 5) Membekali guru 

secara konstan sesuai dengan perubahan-perubahan dalam pengembangan 

kurikulum sekolah; 6) Lebih memperluas horizon pengetahuan akademis, 

profesional dan teknis baik dalam bentuk isi, metode maupun keterampilan yang 

harus dikuasai; 7) Membuka kesempatan bagi guru-guru untuk mengembangkan 

dirinya sendiri secara profesional. 

Selain tujuan dari strategi pembinaan IHT, penulis memilih strategi 

pembinaan IHT dalam penelitian ini, karena penyelenggaraan kegiatan IHT 



Jurnal Mitra Pendidikan                                    Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

 

Endah Dwi Agustiani   394 

memiliki beberapa kelebihan dalam memecahkan masalah yang dihadapi guru di 

dalam kelas. Dalam kegiatan pembinaan IHT, guru dapat memecahkan masalah 

yang dihadapi di kelas khususnya mengenai penyusunan RPP berbasis PPK. Guru 

akan diberi pembinaan dan diberikan materi mengenai konsep, prinsip dan 

prosedur penyusunan oleh kepala sekolah sebagai manajer di sekolah. Dengan 

pelaksanaan pembinaan IHT diharapkan kompetensi guru dalam menyusun RPP 

berbasis PPK dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis berusaha 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kompetensi guru SDN 

Kedungkendo dalam menyusun RPP dengan mengadakan penelitian berjudul 

“Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menyusun RPP berbasis PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter) Melalui In House Training Di SDN Kedungkendo 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan permasalahan “Apakah In House Training dapat meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) di SDN Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter) melalui In House Training di SDN Kedungkendo 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kompetensi Guru 

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 

dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,  keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Sejalan dengan Permendiknas 

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru menyebutkan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi yaitu: 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional. 

Kompetensi pedagogik yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Menguasai 

karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual; 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik; 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 4) Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik; 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; 6) Memfasilitasi pengembangan 

potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; 7) 

Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan  peserta didik; 8) 

Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 9) 
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Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk  kepentingan pembelajaran; 10) 

Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Bertindak sesuai 

dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; 2) 

Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat; 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; 5) Menjunjung 

tinggi kode etik profesi guru. 

Kompetensi sosial yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Bersikap inklusif, 

bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, 

agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; 2) 

Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 3) Beradaptasi di tempat 

bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya; 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

Kompetensi profesional yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diampu; 3) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; 4) Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif; 5) Mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; 6) Memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi/mengembangkan diri. 

 

RPP Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter menjelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter yang 

selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab 

satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi 

olah hati, olah rasa, olah pikir,dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama 

antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

PPK memiliki tujuan : 1) membangun dan membekali peserta didik 

sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan 

pendidikan  karakter  yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa 

depan; 2) mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan 

pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi 

peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui 

pendidikan jalur  formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan 

keberagaman budaya Indonesia; 3) merevitalisasi dan memperkuat potensi dan 

kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan 

lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. 

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin,  

bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
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cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca,  

peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungiawab. 

PPK dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :       

1) berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan 

terpadu; 2) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-

masing lingkungan pendidikan; 3) berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang  

waktu dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyelenggaraan PPK dapat diterapkan melalui kegiatan penguatan materi  

pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Dari 

kegiatan tersebut, dapat dirancang melalui penyusunan RPP. Menurut Sanjaya 

(2010:60) mengemukakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan 

pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Sebagaimana 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses menyebutkan RPP 

disusun untuk setiap KD yang dapat  dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan 

dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

Dalam menyusun RPP harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan 

RPP, antara lain: 1) memperhatikan perbedaan individu siswa; 2) mendorong 

partisipasi aktif siswa; 3) mengembangkan budaya membaca dan menulis; 3) 

memberikan umpan balik dan tindak lanjut; 4) keterkaitan dan keterpaduan; 5) 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.  

Begitu juga dalam menyusun RPP harus memperhatikan komponen-

komponen RPP yang memuat: identitas mata pelajaran, SK, KD, indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, sumber belajar, metode 

pembelajaran, alokasi waktu, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 

 

In House Training (IHT) 

In House Training (IHT) merupakan program pelatihan yang 

diselenggarakan di tempat sendiri sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi 

guru dalam menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi 

yang ada (Sujoko, 2012:40). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang 

dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang 

ditetapkan untuk menyelengggarakan pelatihan. Menurut Depdikbud (2012:19) 

menjelaskan bahwa strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan 

pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan 

karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru 

yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. 

Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. 

Tujuan pelatihan dilihat dari segi peningkatan/pengembangan pengetahuan 

dan keahlian menurut Meldona (2009:234-236) antara lain: 1) Meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja atau didayagunakan oleh  

instansi  terkait; 2) Memperbaiki kinerja, bagi karyawan yang bekerja secara tidak 

memuaskan karena kurang keterampilan maka diikutkan pelatihan yang dapat 

memungkinkan perbaikan kinerjanya; 3) Memutahirkan keahlian para karyawan 

sejalan dengan kemajuan teknologi; 4) Mempersiapkan karyawan untuk promosi. 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Penelitian Tindakan 

Sekolah (PTS). Menurut Arikunto (2010:135), mengemukakan bahwa penelitian 

tindakan sekolah (school action research) adalah penelitian yang dilakukan oleh 

pihak pengelola sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan untuk 

meningkatkan kinerja, proses, dan produktivitas lembaga. 

 

Subyek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian guru-guru SDN 

Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 10 guru yang 

terdiri dari 3 guru laki-laki dan 7 guru perempuan. Penelitian ini dilaksanakan 

pada semester II Tahun Pelajaran 2016-2017 bulan Januari sampai dengan Maret 

2017. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Kedungkendo yang berlokasi di Jalan 

Raya Kedungkendo Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dokumentasi foto, dan catatan lapangan. Teknik observasi digunakan 

untuk mengamati kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui In 

House Training yang dilaksanakan pada siklus I dan siklus II.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Uraian 

tentang teknik kuantitatif dan kualitatif. Teknik kuantitatif digunakan untuk 

menganalisis hasil kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui 

In House Training pada siklus I dan siklus II. Adapun langkah perhitungannya 

adalah menghitung skor kumulatif, menghitung skor rata-rata dan menghitung 

persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

Keterangan:  

SP   : Skor Persentase  

SK   : Skor Kumulatif  

R : Jumlah Responden 

 

Hasil penghitungan tersebut dari masing-masing siklus pada kompetensi 

guru dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui In House Training 

dibandingkan, sehingga diketahui peningkatan kompetensi guru. Indikator 

keberhasilan jika kompetensi guru SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP 

berbasis PPK melalui In House Training, memperoleh skor minimal sebesar 71 

atau kategori sekurang-kurangnya Baik dan mencapai 85% secara klasikal. 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi foto, dan catatan lapangan. Hasil observasi kompetensi 

SP = 
R

SK
x 100% 
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guru dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui In House Training dari siklus I 

dan siklus II dibandingkan. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui 

kelebihan dan kelemahan RPP berbasis PPK  melalui In House Training yang 

disusun guru.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Berdasarkan analisis instrumen peningkatan kompetensi guru dapat 

diketahui hasil peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK 

melalui in house training pada siklus I, sebagai berikut. 

Tabel 1. Hasil Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun RPP 

berbasis PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) Pada Siklus I 

No Kategori Interval Subjek Skor Persen NA 

1 Amat Baik 86 – 100 3 274 30% 807 

 10 

= 81 

Kategori: 

Baik 

2 Baik 71 – 85 4 325 40% 

3 Cukup 55 – 70 3 208 30% 

4 Kurang 0 – 54 0 0 0% 

Jumlah 10 807 100% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil peningkatan kompetensi 

guru SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP berbasis PPK setelah diberikan 

tindakan siklus I melalui in house training mendapatkan rata-rata nilai klasikal 

sebesar 81 yang termasuk dalam kategori Baik yaitu berada pada rentang nilai 71-

85. Kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK yang memperoleh 

kategori amat baik dengan nilai antara 86-100 sebanyak 3 orang guru atau 30%. 

Kategori baik dengan nilai antara 71-85 sebanyak 4 orang guru atau 40%. 

Kategori cukup dengan nilai antara 55-70 sebanyak 3 orang guru atau 30%. 

Kategori kurang dengan nilai antara 0-54 sebanyak 0 orang guru atau 0%.  

 

Siklus II 

Berdasarkan analisis instrumen peningkatan kompetensi guru dapat 

diketahui hasil peningkatan kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK 

melalui in house training pada siklus II, sebagai berikut. 

Tabel 2. Hasil Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun RPP 

berbasis PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) Pada Siklus II 

No Kategori Interval Subjek Skor Persen NA 

1 Amat Baik 86 - 100 8 749 80% 919 

 10 

= 92 

Kategori: 

Amat Baik 

2 Baik 71 - 85 2 170 20% 

3 Cukup 55 - 70 0 0 0% 

4 Kurang 0 - 54 0 0 0% 

Jumlah 10 919 100% 

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa hasil peningkatan kompetensi 

guru SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP berbasis PPK setelah diberikan 

tindakan siklus II melalui in house training mendapatkan rata-rata nilai klasikal 
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sebesar 92 yang termasuk dalam kategori Amat Baik yaitu berada pada rentang 

nilai 86-100. Kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK yang 

memperoleh kategori amat baik dengan nilai antara 86-100 sebanyak 8 orang guru 

atau 80%. Kategori baik dengan nilai antara 71-85 sebanyak 2 orang guru atau 

20%. Kategori cukup dengan nilai antara 55-70 sebanyak 0 orang guru atau 0%. 

Kategori kurang dengan nilai antara 0-54 sebanyak 0 orang guru atau 0%.  

 

Pembahasan 

Setelah diberikan tindakan siklus I melalui in house training, kompetensi 

guru SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP berbasis PPK mendapatkan rata-

rata nilai klasikal sebesar 81 yang termasuk dalam kategori Baik yaitu berada 

pada rentang nilai 71-85. Secara keseluruhan hasil tindakan siklus I dapat 

dikatakan Baik, namun masih ada 3 orang guru yang memiliki kompetensi 

kategori cukup padahal kompetensi yang dikehendaki secara klasikal minimal 

sebesar 85 atau kategori Baik. 

Jadi dapat dikatakan kompetensi guru sudah dapat menyusun RPP 

berbasis PPK sendiri, namun guru belum mampu menggunakan kata kerja 

operasional (kognitif, afektif, psikomotor) dalam merumuskan indikator 

pecapaian kompetensi. RPP berbasis PPK yang disusun guru belum memuat 

bahan ajar tersendiri, dikarenakan guru hanya menggunakan bahan ajar dari Buku 

BSE maupun LKS. Penilaian yang digunakan guru hanya penilaian kognitif siswa 

saja, guru belum menggunakan penilaian afektif dan psikomotor siswa. Hal 

tersebut sesuai pendapat Meldona (2009:234-236) bahwa tujuan pelatihan yaitu 

dapat memperbaiki kinerja, guru yang bekerja secara tidak memuaskan karena 

kurang keterampilan maka diikutkan pelatihan yang dapat memungkinkan 

perbaikan kinerjanya. Kendati pelatihan tidak dapat memecahkan semua 

permasalahan kinerja, tetapi program yang baik sering kali dapat meminimalkan 

permasalahan tersebut.  

Hasil observasi aktivitas tindakan siklus I hasilnya selama mengikuti in 

house training  guru-guru serius dan sungguh-sungguh dalam menyusun RPP 

berbasis PPK, meskipun masih ada sebagian guru yang belum paham dalam 

merumuskan indikator, menyusun bahan ajar dan menyusun penilaian hasil 

belajar (kognitif, afektif dan psikomotor). Dari hasil wawancara, guru-guru 

merasakan senang dengan kegiatan in house training menyusun RPP berbasis 

PPK yang dilakukan fasilitator (kepala sekolah). Salah satu guru yang mewakili 

mengatakan ia merasa terbantu dengan penjelasan materi dan diskusi kelompok 

dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui kegiatan in house training. Sebagian 

guru juga mengatakan masih kesulitan dalam merumuskan indikator, menyusun 

bahan ajar dan menyusun penilaian hasil belajar (kognitif, afektif dan 

psikomotor), hal ini dikarenakan fasilitator kurang memberi motivasi dan 

membimbing guru-guru dalam menyusun RPP berbasis PPK secara individu. 

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa kompetensi guru SDN Kedungkendo 

dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui in house training sudah banyak 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 12 dari rata-rata skor 

kompetensi awal. 
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Setelah diberikan tindakan siklus II melalui in house training, kompetensi 

guru SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP berbasis PPK mendapatkan rata-

rata nilai klasikal sebesar 92 yang termasuk dalam kategori Amat Baik yaitu 

berada pada rentang nilai 86-100. Secara keseluruhan hasil tindakan siklus II 

sudah dapat dikatakan Amat Baik dan sudah melebihi kompetensi yang 

dikehendaki secara klasikal sebesar 85 atau kategori Baik. Kompetensi guru 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 23 dari rata-rata skor 

kompetensi awal. 

Peningkatan yang terjadi terutama pada beberapa aspek yang dianggap 

paling lemah seperti: indikator pencapaian kompetensi, bahan ajar, dan instrumen 

penilaian. Pada siklus II guru sudah merumuskan indikator melalui pemilihan kata 

kerja operasional. Guru juga mampu menyusun bahan ajar yang berisi ringkasan 

materi, lembar kerja siswa beserta kunci jawaban, dan rangkuman diharapkan 

dapat memudahkan siswa dalam belajar. Selain itu guru juga sudah mampu 

menyusun penilaian kognitif, afektif dan psikomotor beserta rubrik penilaiannya 

sehingga penilaian yang digunakan sudah memuat pendidikan karakter. 

Peningkatan tersebut juga disebabkan karena guru yang sudah mampu menyusun 

RPP berbasis PPK, membantu rekan kerja yang belum mampu menyusun RPP 

berbasis PPK. Dengan tindakan pemberian bantuan dari sesama rekan kerja, guru 

yang dibantu terlihat tidak malu dan lebih serius mendengarkan rekannya 

membimbing guru-guru yang belum mampu sampai menjadi mampu dalam 

menyusun RPP berbasis PPK. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Depdikbud 

(2012:19) bahwa strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan 

pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan 

karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru 

yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. 

Hasil observasi aktivitas tindakan siklus II hasilnya selama mengikuti in 

house training  guru-guru sangat serius dalam menyusun RPP berbasis PPK, 

bahkan ketika salah satu kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, rekan 

kerjanya lain ikut memberikan masukan agar RPP berbasis PPK diperbaiki agar 

lebih sempurna. Dari hasil wawancara, guru-guru merasakan senang dengan 

kegiatan in house training menyusun RPP berbasis PPK yang dilakukan fasilitator 

(kepala sekolah). Sebagian besar guru mengatakan tidak mengalami kesulitan dan 

merasa terbantu dengan penjelasan materi, bimbingan dan diskusi kelompok 

dalam menyusun RPP berbasis PPK melalui kegiatan in house training yang 

diberikan fasilitator (kepala sekolah). 

Peningkatan tersebut merupakan hasil dari usaha pembinaan yang 

diberikan kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan in house training 

penyusunan RPP berbasis PPK. Pembinaan tersebut merupakan tugas dan fungsi 

kepala sekolah membina dan mengembangkan kompetensi guru dalam 

peranannya sebagai manager di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Mulyasa (2004:99), bahwa peran kepala sekolah adalah sebagai manajer, yaitu 

kepala sekolah seyogyanya dapat memfasiltasi dan memberikan kesempatan yang 

luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi 

melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di 

sekolah atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa 

kompetensi guru dalam menyusun RPP berbasis PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) meningkat setelah diberikan tindakan melalui In-House Training, 

terbukti dari hasil tindakan tiap siklus yang menunjukkan adanya peningkatan dan 

sudah melebihi kompetensi yang dikehendaki. Hal tersebut diperkuat hasil 

penelitian yang dilakukan Sujoko (2012) bahwa In-House Training terbukti dapat 

meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran dalam mengimplementasikan 

RPP. Hal ini berarti penelitian ini sudah dapat dikatakan berhasil dan dihentikan 

sampai pada siklus II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penerapan in house training terbukti dapat meningkatkan kompetensi guru 

SDN Kedungkendo dalam menyusun RPP berbasis PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter). Pada kondisi awal/pra tindakan nilai rata-rata kompetensi guru sebesar 

69 (Cukup), pada siklus I sebesar 81 (Baik), dan pada siklus II sebesar 92 (Amat 

Baik). Terbukti ada peningkatan nilai rata-rata kompetensi sebesar 23%. Pada 

siklus I kepala sekolah menggunakan strategi pembinaan in house training, guru 

sudah dapat menyusun RPP berbasis PPK sendiri, namun guru belum 

menggunakan kata kerja operasional dalam merumuskan indikator, belum 

memuat bahan ajar tersendiri, penilaian yang digunakan hanya penilaian kognitif 

siswa saja. Sedangkan pada siklus II, guru sudah dapat menyusun RPP berbasis 

PPK sendiri, guru sudah paham cara merumuskan indikator pencapaian 

kompetensi, mengembangkan bahan ajar, dan menyusun instrumen penilaian. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, ada beberapa saran yang hendak 

penulis sampaikan, yaitu: Guru hendaknya menyusun RPP sendiri meskipun 

masih dalam taraf belajar dan guru harus menyusun RPP secara berkala/kontinyu 

pada waktu selesai mengajar maupun pada kegiatan in house training sehingga 

proses belajar mengajar yang dirancang dapat diterapkan pada peserta didik dan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kepala sekolah harus 

lebih sering mengadakan kegiatan in house training guna meningkatkan 

kompetensi guru khususnya kompetensi dalam menyusun RPP maupun proses 

pembelajaran sehingga diharapkan dapat berdampak pada mutu pembelajaran di 

kelas. Sekolah diharapkan melaksanakan kegiatan atau program peningkatan 

kompetensi guru sehingga wawasan dan pengetahuan guru mengenai dunia 

pendidikan dapat bertambah dan secara otomatis akan berdampak pada mutu 

pendidikan di sekolah. Bagi peneliti lain dapat melaksanakan penelitian yang 

lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dikembangkan kegiatan in house training 

dengan pembahasan yang lain dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.  
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