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ABSTRAK 

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan dalam 

setiap kegiatan penilaian, ujungnya adalah pengambilan keputusan. Penilaian 

kinerja seorang guru tidak hanya berkisar pada aspek karakter individu 

melainkan juga pada hal-hal yang menunjukkan proses dan hasil kerja yang 

dicapainya seperti kefektifan dalam proses pembelajaran, ketepatan waktu dalam 

penyampaian materi selama satu tahun, model dan media pembelajaran yang 

digunakan dan sebagainya. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru meliputi 

penilaian formatif dan sumatif. Dalam satu tahun pelajaran, sekurang-kurangnya 

pelaksanaan penilaian kinerja sebanyak dua kali yakni awal tahun pelajaran dan 

akhir tahun pelajaran. Artinya setiap semester guru akan dinilai kinerjanya. 

Penilaian Kinerja Guru merupakan aspek yang sangat penting dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. Jika ingin memiliki siswa yang cerdas baik secara jasmani 

maupun rohani (akal dan akhlak) maka diperlukan kualitas yang baik dalam 

proses pembelajarannya. Dan proses pembelajaran yang baik ditentukan dari 

unsur pengelolaan pembelajaran dan tak kalah penting dalam pengembangan 

kompetensi guru. Penilaian Kinerja Guru SDN Plumpang dan SDN Surabayan di 

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan di akhir semester I 

tahun pelajaran 2017/2018. Sebanyak 10 guru memperoleh hasil skor di siklus I 

Kompetensi guru SDN Plumpang sebesar 71% dan SDN Surabayan sebesar 71 %, 

hasil ini masih di bawah KKM yaitu 86, setelah diadakan supervisi dan 

pendampingan melalui kegiatan KKG, maka pada siklus ke II ada peningkatan 

kompetensi guru-guru di SDN Plumpang yaitu sebesar 86,6% dan SDN Surabayan 

sebesar 88%. Sudah berada di atas KKM, walau di atas sedikit tidak menjadi 

masalah, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan pelaksanaan penilaian kinerja 

guru mampu meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah binaan yaitu SDN 

Plumpang dan SDN Surabayan kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan. 

 

Kata Kunci : Kompetensi Guru, Administrasi Pembelajaran, Penilaian Kinerja 

Guru  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan 
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demikian, dalam setiap kegiatan penilaian, ujungnya adalah pengambilan 

keputusan. Penilaian kinerja seorang guru tidak hanya berkisar pada aspek karakter 

individu melainkan juga pada hal-hal yang menunjukkan proses dan hasil kerja 

yang dicapainya seperti kefektifan dalam proses pembelajaran, ketepatan waktu 

dalam penyampaian materi selama satu tahun, model dan media pembelajaran 

yang digunakan dan sebagainya. 

Mulai tahun ini pemerintah akan menilai kinerja guru yang akan 

mempengaruhi tunjangan profesi dan kenaikan pangkat, Dengan diterapkannya 

Penilaian Kinerja Guru 2013, para guru dituntut untuk mempersiapkan diri 

terutama di beberapa aspek dalam lingkup kompetensi pedagogik dan profesional 

mereka. Diantara aspek yang dimaksud adalah kegiatan perancangan, pelaksanaan 

yang mencakup kegiatan awal, inti dan akhir. Sedangkan aspek yang ketiga adalah 

evaluasi. 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru meliputi penilaian formatif dan sumatif. 

Dalam satu tahun pelajaran, sekurang-kurangnya pelaksanaan penilaian kinerja 

sebanyak dua kali yakni awal tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran. Artinya 

setiap semester guru akan dinilai kinerjanya. 

Penilaian Kinerja Guru merupakan aspek yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan. Jika ingin memiliki siswa yang cerdas baik secara 

jasmani maupun rohani (akal dan akhlak) maka diperlukan kualitas yang baik 

dalam proses pembelajarannya. Dan proses pembelajaran yang baik ditentukan 

dari unsur pengelolaan pembelajaran dan tak kalah penting dalam pengembangan 

kompetensi guru. 

Tantangan kami sebagai pengawas di sekolah binaan yaitu masih sering 

menemukan dokumen perangkat pembelajaran yang belum sempurna, kalaupun 

ada itupun masih banyak yang kurang sempurna dalam memnyusun perangkat 

pembelajaran. Untuk itulah dalam Penelitian Tindakan Sekolah ini, kami meneliti 

dengan memberikan pendampingan melalui PK Guru dikandung maksud 

memberikan pembinaan dan penampingan dalam menyusun perangkat 

pembelajaran di kelas. Sehingga dapat tersusunnya perangkat pembelajaran kelas 

yang lengkap dan sempurna sehingga dapat membantu mempermudah proses 

belajar mengajar. 

 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang kami kemukakan di atas maka 

dapat kami rumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah pelaksanaan 

Penilaian Kinerja Guru dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun 

perangkat pembelajaran di kelas ?”  

 

Tujuan Penelitian 

Selain perumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran serta 

memberikan kemudahan guru dalam membuat perangkat pembelajaran. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat dari penelitian diatas yang pertama untuk Guru, 

Kepala Sekolah, dan Sekolah. Yang pertama yaitu Penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi Guru SDN Plumpang dan SDN Surabayan yaitu sebagai berikut 

Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan penyusunan perangkat 

pembelajaran, Dengan Pembinaan secara intensif dan berkala akan menumbuhkan 

semangat melengkapi administrasi kelas, Meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Merupakan penghargaan atas 

prestasi kerja guru, sehingga dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan 

karir guru, Menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah 

berkualitas, Menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara 

professional, Terkait langsung dengan kompetensi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Selain bagi guru adapun manfaat yang kedua yaitu bagi Kepala Sekolah 

adalah , Meningkatkan kinerja Kepala Sekolah sebagai managerial dan 

Meningkatkan Kualitas Lembaga Sekolah menjadi Sekolah yang Unggul dari 

sekolah khusus lainnya serta Menciptakan sistem Manajemen yang berkualitasagar 

dapat Terselenggaranya Kurikulum 2013 yang lebih baik dan yang terakhir adalah 

Terpenuhinya kewajiban Kepala sekolah sebagai Managerial dalam menyusun 

delapan Standar Nasional Pendidikan. 

Manfaat yang terakhir yaitu bagi Sekolah adalah Memberikan masukan bagi 

peningkatan mutu di Lembaga Sekolah Dasar dan Tersusunnya perangkat 

pembelajaran yang tertuang dalam standart isi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Perangkat Pembelajaran  

Perangkat pembelajaran merupukan hal yang harus disiapkan oleh guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, Menurut 

Zuhdan, dkk (2011: 16) perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan 

untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan 

bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di 

luar kelas. Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat 

pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada 

standar isi. Selain itu, dalam perencanaan pembelajaran juga dilakukan penyiapan 

media dan sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran.  

 

Silabus 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 65 

Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan 

bahwa silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menegah 

sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus 
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digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Silabus untuk mata pelajaran Sekolah dasar secara umum berisi 

tentang Identitas mata pelajaran, Identitas sekolah meliputi nama satuan 

pendidikan dan kelas, Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

harus dipelajari peserta didik untuk semua jenjang pendidikan, kelas dan mata 

pelajaran, Kompetensi dasar, berkaitan dengan kemampuan spesifik yang 

mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaran, Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan 

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian 

kompetensi, Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, Penilaian, merupakan 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian 

hasil belajar peserta didik, Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran 

dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun, dan Sumber belajar, 

dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar 

lain yang relevan. 

 

RPP 
Menurut Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, bahwa tahap pertama dalam 

pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang 

diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Selanjutnya dijelaskan bahwa RPP adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus. RPP mencakup beberapa hal yaitu: (1) Data sekolah, mata 

pelajaran, dan kelas/ semester; (2) Materi Pokok; (3) Alokasi waktu; (4) Tujuan 

pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) Materi pembelajaran; 

metode pembelajaran; (6) Media, alat dan sumber belajar; (7) Langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran; dan (7) Penilaian. 

 

Program Tahunan (Prota) 

Di awal tahun ajaran baru, seorang guru seharusnya sibuk menelaah 

Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajarannya dan juga Kalender Akademik (Kaldik). Saat itu seorang guru akan 

menyusun Prota dan Promes. 

Prota merupakan rencana penetapan alokasi waktu satu tahun pembelajaran 

untuk mencapai Kompetensi Inti, kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. 

Prota berdasarkan Kurikulum 2013 merupakan program umum pembelajaran 

untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Prota tersebut sebagai rencana 

umum pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran 

efektif dalam satu tahun. Prota perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru 

sebelum tahun pelajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan 

program-program berikutnya, yakni Program Semester, Silabus, dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran. 
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Langkah-langkah perancangan Prota yaitu Menelah kalender pendidikan dan 

ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan, 

Menelaah jumlah Kompetensi Dasar (KD) suatu mata pelajaran, Menandai hari-

hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, Menghitung jumlah Minggu 

Belajar Efektif (MBE) dalam satu tahun, Minggu Belajar Efektif adalah hitungan 

hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung, Mendistribusikan 

alokasi waktu Minggu Belajar Efektif (MBE) ke dalam KD, Materi Pokok, dan 

Sub Materi Pokok. Penentuan alokasi waktu harus mempertimbangkan: jumlah 

jam pelajaran, struktur kurikulum, dan tingkat kedalaman materi yang harus 

dikuasai peserta didik. 

 

Program Semester (Promes) 

Program semester merupakan penjabaran dari Prota sehingga program 

tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusun Prota. Program semester berisikan 

garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 

semester tersebut. 

Langkah-langkah perancangan program semester setelah menyusun Prota 

yaitu, Menghitung jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) dan Jam Belajar Efektif 

(JBE) setiap bulan dan semester dalam satu tahun, Mendistribusikan alokasi waktu 

yang disediakan untuk suatu KD serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan 

serta review materi. Sedangkan Target yang harus dicapai pada pemahaman KD 

adalah Materi pokok yang sesuai dengan kompetensi dasar yang bersesuaian, 

Tingkat kedalaman materi yang dibahas pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang bersesuaian, Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membuat siswa 

kompeten terhadap kompetensi dasar yang bersangkutan. 

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 
Menurut Depdiknas (2007), LKS adalah lembaran yang berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa. Tugas yang diperintahkan dalam LKS harus mengacu 

pada kompetensi dasar yang akan dicapai siswa. Tugas tersebut dapat berupa tugas 

teoritis dan tugas praktis (Abdul Majid, 2008: 176-177). LKS digunakan sebagai 

sarana untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik dan meningkatkan 

keterlibatan peserta didik dalam proses belajar-mengajar. 

 

Instrumen Penilaian 
Penilaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan 

belajar peserta didik. Dalam Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran dijelaskan bahwa 

penilaian dalam setiap mata pelajaran meliputi kompetnsi pengetahuan, 

kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Penilaian dilakukan berdasarkan 

indikator-indikator pencapaian hasil belajar dari masing-masing domain tersebut. 

Ada beberapa teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk 

mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik baik berupa tes maupun 

non-tes antara lain tes tertulis, penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian 

hasil karya, penilaian portofolio dan penilaian diri.  

 



Jurnal Mitra Pendidikan                                    Volume V, Nomor 4, Oktober 2018 

 

Jamiati   502 

Pengertian Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)  

Penilaian kinerja guru (PKG) dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk 

memperoleh gambaran tentang pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan dalam penampilan, 

perbuatan, dan prestasi kerjanya. Menurut Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, 

Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir 

kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan 

jabatannya. Badan PSDMPPMP Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru. 

(Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) Dalam hal ini 

kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi 

pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian, sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Standar Kompetensi Guru.  

Hal ini sesuai pendapat dari (Musfah, Jejen : 2011 hal 134) Penguasaan 

kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan sangat menentukan 

tercapainya kualitas proses pembelajaran, pembimbingan peserta didik, dan 

pelaksanaan tugas tambahan yang relevan yang sesuai dengan fungsi 

sekolah/madrasah. Untuk itu, perlu dikembangkan sistem penilaian kinerja guru.  

Penilaian kinerja guru memiliki tujuan, salah satunya yaitu meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Apabila didalam profil kinerja 

guru memiliki angka kredit (nilai) yang baik maka akan tercapainya pendidikan 

berkualitas dan juga berpengaruh terhadap peningkatan karir guru tersebut. 

Manfaat dari penilaian kinerja guru adalah untuk menentukan berbagai kebijakan 

yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru sebagai ujung tombak 

proses pendidikan dalam menciptakan insan yang cerdas dan berdaya saing tinggi. 

 

Tujuan Penilaian Kinerja Guru ( PKGuru ) 

Tujuan penilaian kinerja guru adalah untuk mengetahui apakah suatu 

program pendidikan,pengajaran ataupun pelatihan tersebut telah dikusai 

pesertanya atau belum. Angka atau nilai tertentu biasanya dijadikan patokan, untuk 

menentukan penguasaan program tersebut. Jika dianggap belum menguasai, maka 

ia dinyatakan tidak lulus. 

Menurut Martinis Yamin dan Maisah (2010) kedudukan penilaian sangat penting 

bagi penunaian tugas keberhasilan melaksanakan utamanya, yakni melaksanakan 

pembelajaran. Penilaian kinerja guru tentunya sangat penting dilakukan dalam 

suatu sekolah Dengan penialaian ini kita akan tahu sejauh mana target yang 

sebelumnya direncanakan tercapai atau belum.  

Secara umum, PK GURU memiliki fungsi utama, yaitu untuk menilai 

kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang 

diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas 

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.  

Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan 

kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau 

audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk 
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merencanakan PKB. Inilah yang termasuk dalam bagian tes ujian penilaian kinerja 

guru. 

 

Bidang Kompetensi Guru Dalam Penilaian Kinerja 

Ada beberapa kompetensi guru yang dinilai dalam PKG itu sendiri 

diantaranya yaitu Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi 

Sosial, Kompetensi Profesional. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dilakukan di Sekolah Binaan SDN 

Plumpang dan SDN Surabayan kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Waktu 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Sekolah ini membutuhkan 2 siklus, dimulai pada 

tanggal 25 September sampai dengan 28 Oktober 2017.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Cara yang digunakan oleh peneliti didalam mengumpulkan data. Metode 

pengumpulan data diantaranya (1) Observasi, (2) Dokumentasi, (3) pengisian 

instrument perangkat pembelajaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

meliputi menurut Kamus Ilmiah Populer dalam Suardeyasasri (2010:9) pendapat 

kata Observasi berarti suatu pengamatan yang diteliti dan sistematis, dilakukan 

secara berulang-ulang. Menurut Sugiono (2013: 240) Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang penyusunan tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang.  

 

Teknik Analisis Data 

Berdasarkan penelitian, peneliti melihat dokumen perangkat pembelajarn di 

sekolah binaan SDN PLumpang dan SDN Surabayan pada tanggal 18 sampai 20 

September 2017 meliputi : Perangkat Rencana Pelksanaan Pembelajaran (RPP), 

silabus, Prota, Promes, kalender pendidikan, analisis kurikulum/pemetaan KI-KD, 

Jadwal tatap muka, Rencana pekan efektif, jurnal/agenda harian, daftar nilai, 

kreteria ketuntasan minimal/KKM, daftar hadir peserta didik, daftar buku 

pegangan guru dan penunjang pembelajaran. Peneliti menemukan masih banyak 

perangkat pembelajaran yang belum dimiliki oleh guru di sekolah binaaan.  

 

Desain Penelitian 

 Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Untuk melihat sejauh 

mana kelengkapan dokumen komponen perangkat pembelajaran di kelas,maka 

perlu dilakukan tes dengan cara supervisi/pendampingan secara berkala dengan 

mengisi btir-butir instrument dan dicocokkan dengan dokumen yng ada di Sekolah 

Binaan. Hasil pengisian instrument dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 

tindakan yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perangkat 

pembelajaran 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Prasiklus 

Nilai rata-rata yang diperoleh dewan guru di SDN Plumpang dan SDN 

Surabayan di lembar instrument Pra siklus adalah 66 dan 64,6. Skor yang 

diperoleh adalah penjumlahan skor masing-masing guru dibagi jumlah guru 

sebagai berikut yaitu SDN Plumpang, Jumlah skor/jumlah guru menjadi 

(65+67+67+69+65+63) : 6 = 66%. SDN Surabayan, Jumlah skor/Jumlah guru 

menjadi (61+67+63+69+65+63) : 6 = 64,6 % 

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pra siklus, Kelengkapan Dokumen 

perangkat pembelajaran di SDN Plumpang mendapatkan rata – rata 66% dan di 

SDN Surabayan mendapatkan rata-rata akhir 64,6%, sedangkan kreteria yang 

memenuhi persyaratan/ketentuan adalah 85, Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh 

bahwa di pra siklus dokumen perangkat pembelajaran di SDN Plumpang dan SDN 

Surabayan masih di bawah KKM, yaitu sebesar 66% dan 64,6 % dengan sebutan C 

( Cukup) 

 

Siklus I 

Nilai rata-rata yang diperoleh dewan guru di SDN Plumpang dab SDN 

Surabayan di lembar instrument siklus I adalah 71 dan 71. Skor yang diperoleh 

adalah penjumlahan skor masing-masing guru dibagi jumlah guru sebagai berikut 

yaitu SDN Plumpang, Jumlah skor/jumlah guru menjadi (73+71+73+69+69+71) : 

6 = 71 %. SDN Surabayan, Jumlah skor/Jumlah guru menjadi 

(75+73+67+75+65+71) : 6 = 71 % 

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan siklus I, Kelengkapan Dokumen 

perangkat pembelajaran di SDN Plumpang mendapatkan rata – rata 71% dan di 

SDN Surabayan mendapatkan rata-rata akhir 71%, walau sudah berkreteria Baik 

sedangkan kreteria yang memenuhi persyaratan/ketentuan adalah 86 ( Baik 

Sekali), Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa di siklus I dokumen 

perangkat pembelajaran di SDN Plumpang dan SDN Surabayan masih di bawah 

KKM, yaitu sebesar 71% dan 71 % dengan sebutan B ( Baik)  

 

Siklus II  
Nilai rata-rata yang diperoleh dewan guru di SDN Plumpang dab SDN 

Surabayan di lembar instrument siklus II adalah 86,6 % dan 88%. Skor yang 

diperoleh adalah penjumlahan skor masing-masing guru dibagi jumlah guru 

sebagai berikut yaitu SDN Plumpang, Jumlah skor/jumlah guru menjadi 

(90+86+82+88+84+90) : 6 = 86,6 % SDN Surabayan, Jumlah skor/Jumlah guru 

menjadi (90+88+88+86+86+90) : 6 = 88 % 

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan siklus II, Kelengkapan Dokumen 

perangkat pembelajaran di SDN Plumpang mendapatkan rata – rata 86,6%% dan 

di SDN Surabayan mendapatkan rata-rata akhir 88 %, berkreteria Baik Sekali, 

sedangkan kreteria yang memenuhi persyaratan/ketentuan adalah 86 ( Baik 

Sekali), Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa di siklus II dokumen 

perangkat pembelajaran di SDN Plumpang dan SDN Surabayan sudah di atas 

KKM, yaitu sebesar 68,6% dan 88 % dengan sebutan BS ( Baik Sekali) 
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Pembahasan 

Grafik 1. Ketuntasan Penyusunan perangkat pembelajaran 

 
Berdasarkan tabel di atas, kegiatan Pra siklus , kompetensi guru SDN 

Plumpang dan SDN Surabayan dalam menyusun perangkat pembelajaran 

mendapatkan nilai jauh di bawah KKM yang diharapkan yaitu 66% dan 64,6% ini 

berdasarkan masih banyak kelengkapan dokumen perangkat pembelajaran yang 

belum tertata dengan sistematis, kemudian peneliti memberikan pembinaan 

supervisi ke sekolah binaan yaitu SN Lumpang dan SDN Surabayan kecamatan 

Sukodadi Kabupaten Lamongan, pada siklus 1 kompetensi guru SDN Plumpang 

diperoleh skor sebesar 71% dan SDN Surabayan sebesar 71 % nilai ini juga masih 

belum memenuhi KKM yang diharapkan, selanjutnya pada tahap siluks II peneliti 

memberikan pendampingan secara intensif kepada guru-guru di sekolah binaan 

yaitu SDN Plumpang dan SDN Surabayan kecamatan SUkodadi Kabupaten 

Lamongan, melalui forum KKG, skor kompetensi guru SDN Plumpang pada 

siklus II adalah 86,6% dan SDN Surabayan sebesar 88%, nilai tersebut sudah di 

atas KKM yaitu 86, Walau nilai di siklus ke II di atas KKM sedikit. 

Kesimpulan yang dapat peneliti tarik adalah dengan pembinaan 

berkala/supervisi komponen perangkat pembelajaran di sekolah binaan SDN 

Plumpang dan SDN Surabayan Kecamatan sukodadi kabupaten Lamongan dapat 

meningkatkan Kompetensi penyusunan administrasi perangkat pembelajaran 

Kurikulum 2013 . 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembinaan oleh pengawas wilayah kepada sekolah binaan dapat meningkatkan 

kompetensi guru. Dengan melaksanakan pendampinngan secara berkala dan 

berkesinambungan mampu meningkatkan kualitas penyusunan administrasi 

pembelajaran di kelas di Sekolah Binaan SDN Plumpang dan SDN Surabayan 

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan serta Kurikulum Tingkat satuan 
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pendidikan adalah Ruh nya pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, untuk 

itu harus disusun dengan sistematika yang tepat dan sesuai kondisi riil di 

lapangan/lembaga. Penyusunan administrasi pembelajaran dibuat per tahun ajaran 

dan untuk Penilaian dari tiap-tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka 

pembinaan karier kepangkatan dan jabatanny guru dituntut untuk melakukan 

Penyusunan administrasi pembelajaran mengacu pada syarat hakekat tertentu, 

Merupakan penghargaan atas prestasi kerja guru, sehingga dikaitkan dengan 

peningkatan dan pengembangan karir guru. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

oleh guru untuk meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran 

sebagai tugas profesional. Saran yang diberikan penulis seperti berikut : 

1. Dalam Penyusunan administrasi pembelajaran harus dibuat pertahun ajaran  

2. Aktif mengikuti penyusunan perangkat pembelajaran baik dengan teman sebaya 

maupun ditingkat KKG  

3. Mengikuti pelatihan-pelatihan kaitannya dengan administrasi kelas  

4. Brosing di internet tentang perlengkapan administrasi pembelajaran 
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