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ABSTRAK 

Perangkat pembelajaran harus disiapkan oleh seorang guru pada setiap 

awal tahun pembelajaran, karena perangkat tersebut juga sebagai bagian dari 

dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan.Namun, dari semua perangkat 

pembelajaran yang harus disiapkan, penetapan KKM yang jarang sekali 

dirancang oleh guru.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

metode diskusi dapat meningkatkan kinerja guru dalam menetapkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SDN 006 Kelawat. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keaktifan pada suklus I didapatkan 8 guru atau 66,6% guru 

aktif dan 4 guru (33,4%) belum dapat mengikuti kegiatan diskusi dengan baik. 

Pada Siklus II keaktifan dari guru meningkat dari 66,6% menjadi 91,66% . Dari 

hasil pengamatan kemampuan guru dalam menetapkan KKM pada siklus I belum 

menunjukkan hasil sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 

hanya 61,71%. Kemudian rata-rata kemampuan guru dalam menetapkan KKM 

meningkat pada siklus II hingga 86,11%. Berdasarkan analisis dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan bahwa metode diskusi dapat meningkatkan kinerja guru 

dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SDN 006 Kelawat.  

 

Kata Kunci : Kinerja Guru, KKM, Metode Diskusi 

 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan salah satu komponen yang penting dalam pelaksanaan 

pendidikan dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Untuk 

melaksanakan tugas utamanya menjadi lebih terarah, guru harus memiliki 

keterampilam dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang baik. Berdasarkan 

KTSP 2006 ada beberapa administrasi perencanaan pembelajaran yang harus 

disiapkan seorang guru, antara laian: (1) kaleder pendidikan, (2) rincian minggu 

efektif; (3) program tahunan; (4) program semester; (5) silabus; (6) Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM); (7) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; (8) dan lain-

lain. 

Perangkat pembelajaran tersebut harus disiapkan oleh seorang guru pada 
setiap awal tahun pembelajaran, karena perangkat tersebut juga sebagai bagian dari 

dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan.Namun, dari semua perangkat 
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pembelajaran yang harus disiapkan, penetapan KKM yang jarang sekali dirancang 

oleh guru. Guru merasa kurang penting untuk menetapkan KKM tersebut. 

 Pada hal penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) harus dilakukan 

pada setiap awal tahun pembelajaran, karena merupakan acuan kriteria dalam 

penilaian. KKM sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta 

didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti.Setiap kompetensi dasar 

dapat diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan.KKM juga 

sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata 

pelajaran, karena setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator sudah ditetapkan 

KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, menyebutkan bahwa; Penilaian 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: Penilaian 

hasil belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.Salah satu prinsip penilaian adalah 

menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam 

rnenentukan kelulusan peserta didik.Kriteria paling rendah untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

Menetapkan kriteria ketuntasan minimal juga sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Fungsi kriteria ketuntasan minimal diantaranya yaitu : 

sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Setiap kompetensi dasar dapat 

diketahui ketercapaiannya berdasarkan KKM yang ditetapkan.Pendidik harus 

memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam 

bentuk pemberian layanan remedial atau layananpengayaan; sebagai acuan bagi 

peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. 

Setiap kompetensi dasar (KD) dan indikator ditetapkan KKMyang harus 

dicapai dan dikuasai oleh peserta didik.Peserta didik diharapkan dapat 

mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi 

KKM.Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui KD-

KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan; dapat digunakan sebagai bagian dari 

komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah. 

Evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari 

keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur. Oleh karena itu hasil 

pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk 

mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah atau 

sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun pemenuhan sarana 

prasarana belajar di sekolah. 

Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan 

bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang 

tua. Pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses 
pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM 

dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas 

yang telah didesain pendidik.Orang tua dapat membantu dengan memberikan 
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motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan pimpinan satuan pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di 

sekolah; merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi 

tiapmata pelajaran.  

Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui 

KKM yang ditetapkan.Keberhasilan pencapaian KKM merupakan salah satu tolok 

ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program 

pendidikan.Satuan pendidikan dengan KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara 

bertanggung jawab dapat menjadi tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi 

masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti masih ada guru yang belum 

melaksananakan kewajiban seperti yang diharapkan, oleh karena peneliti tertarik 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Sekolah dengan judul “Peningkatan Kinerja 

Guru Dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Metode Diskusi di 

SDN 006 Kelawat kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu TahUN 

Pelajaran 2017 /2018” 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah metode diskusi dapat 

meningkatkan kinerja guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) di SDN 006 Kelawat? “  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode diskusi 

dapat meningkatkan kinerja guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) di SDN 006 Kelawat.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Metode Diskusi 

Metode (method) Secara harafiah berarti cara. metode atau metodik berasal 

dari bahasa Yunani (metha), yang berarti melalui atau melewati. Secara umum 

metode atau metodik bisa diartikan berarti ilmu tentang jalan yang dilalui untuk 

mengajar kepada anak didik supaya dapat tercapai tujuan belajar dan mengajar. 

(Djamarah, 2000: 2).  

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja 

atau sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya 

untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan 

termasuk keabsahannya Ruslan (2003: 24).  

Kerada Emzir (2007: 3) mengatakan metode adalah prosedur atau cara yang 

ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, supaya dapat tercapai tujuan belajar dan 

mengajar. Surachmad (dalam Hamalik. 2003: 4) Secara umum metode berarti ilmu 

tentang jalan yang dilalui untuk mengajarkan kepada anak didik supaya dapat 

tercapai tujuan belajar dan mengajar dengan cara sistematik. Berdasarkan beberapa 
pendapat di atas peneliti menyimpulkan metode adalah suatu cara kerja atau 

sistematis untuk memahami suatu subjek atau objek agar tercapai tujuan 

pembelajaran.  
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Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang 

berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau 

sasaran yang sudah ditentukan melalui cara tukar menukar informasi, 

mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. Sedangkan metode diskusi 

adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana guru memberi kesempatan 

kepada siswa (kelompokkelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah 

guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai 

alternatif pemecahan atas suatu masalah (Taniredja, 2011: 23) . 

 

Kinerja Guru  

Kinerja (performance) menurut Bangun (2012:231) adalah hasil pekerjaan 

yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job 

requirement).Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan 

dan tujuan yang telah ditetapkan(Supardi, 2014:45). 

Kinerja sering disebut dengan prestasi yang merupakan hasil atau apa yang 

keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi sumber daya manusia 

terhadap organisasi. Bila diaplikasikan dalam aktivitas pada lembaga pendidikan 

berdasarkan pendapat di atas, maka kinerja yang dimaksud adalah: (a) prestasi 

kerja pada penyelenggara lembaga pendidikan dalam melaksanakan program 

pendidikan mampu menghasilkan ulusan atau output yang semakin meningkat 

kualitasnya; (b) mampu memperlihatkan/ mempertunjukkan kepada masyarakat 

(dalam hal ini peserta didik) berupa pelayanan yang baik; (c) biaya yang harus 

dikeluarkan masyarakat untuk menitipkan anaknya sebagai peserta didik dalam 

memenuhi kebutuhan belajarnya tidak memberatkan dan terjangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat; dan (d) dalam melaksanakan tugasnya para pengelola lembaga 

pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikannya semakin baik 

dan berkembang serta mampu mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat yang 

selalu berubah sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman (Supardi, 2014: 46). 

Whitmore secara sederhana mengemukakan, kinerja adalah pelaksanaan 

fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang (dalam Uno, 2012:59-60).Pengertian 

yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling 

minim untuk berhasil.Kinerja menuntut adanya pengekspresian potensi seseorang, 

dan tanggung jawab atau kepemilikan yang menyeluruh. Jika tidak, maka hal ini 

tidak akan menjadi potensi seseorang, tetapi sebagian akan menjadi milik orang 

lain. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang 

disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai dengan norma dan etika yang 

telah ditetapkan. 

Menurut undang-undang No. 14 Tahun 2005 tantang Guru dan Dosen Pasal 

1 ayat (1), guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Guru sebagai pendidik menurut Sagala (2013: 6) adalah tokoh yang 
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paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan 

para personel lainnya di sekolah. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan 

pelatihan, melakukan penelitian dan pengkajian, dan membuka komunikasi dengan 

masyarakat. 

Kinerja guru menurut Supardi (2014:54) merupakan kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru itu dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

di madrasah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan ang ditampilkan guru 

dalam atau selama melakukan aktivitas pembelajaran. Guru yang memiliki kinerja 

baik dan profesional dalam implementasi kurikulum memiliki ciri-ciri: mendesain 

program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil belajar 

peserta didik (Basyirudin dan Usman, 2002:83). 

Perencanaan pembelajaran dibuat oleh guru meliputi: (1) penentuan tujuan 

pembelajaran, (2) pemilihan materi sesuai dengan waktu, (3) strategi optimum, (4) 

alat dan sumber, serta (5) kegiatan belajar peserta didik, dan (6) evaluasi 

(Rasyidin, 1988: 63-64, Nurdin dan Usman, 2002: 86 dalam Supardi, 2014:60). 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran menurut Standar Proses 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi: kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup (Lampiran Permendiknas RI nomor 41 tahun 

2007, dalam Supardi, 2014:60). 

Selain perencanaan, proses pembelajaran dan kemampuan membina 

hubungan dilakukan juga terhadap kemampuan guru dalam melakukan penilaian. 

Penilaian yang dilakukan guru pada saat awal, proses maupun pada akhir 

pembelajaran. Pada awal pembelajaran penilaian dapat dilakukan 

melalui pre test dan apersepsi. Penilaian pada proses pembelajaran dapat dilakukan 

melalui observasi, tanya jawab dan diskusi. Dan penilaian pada akhir kegiatan 

proses pembelajaran dapat dilakukan melalui post test, pemberian tugas, dan 

sebagainya. Penilaian yang dilakukan meliputi hasil belajar dan prestasi 

belajar (Supardi, 2014:64). 

Penilaian awal, proses dan akhir pembelajaran adalah awal proses 

pembelajaran dilakukan penilaian mengenai peserta didik untuk mengetahui 

tingkat perkembangan kognitif, afektif dan kesiapan mempelajari bahan baru, 

bahan yang telah dipelajari sebelumnya (entering behavior), pengalaman 

berhubungan dengan bahan pelajaran. Selama berlangsungnya proses 

pembelajaran, peserta didik harus dipantau dan dinilai terus menerus, untuk 

mengetahui hingga manakah bahan telah dikuasai, bahan manakah yang harus 

dipahami, apa sebab kegagalan memahami bahan tertentu, metode dan alat 

manakah yang ternyata paling besar atau paling kecil manfaatnya, dan bahan 

manakah yang harus diajarkan kembali, kepada peserta didik mana. Pada akhir 
pelajaran perlu lagi diadakan penilaian untuk mengetahiu: Apakah yang telah 

mereka kuasai dari seluruh pelajaran, apa yang tak berhasil mereka kuasai, apakah 
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masih perlu diberikan ulangan, latihan inforcement bagi peserta didik tertentu 

(Nurdin dan Usman, 2014:64-65). 

Selain perencanaan, pelaksanaan, kemampuan membina hubungan dan 

evaluasi pembelajaran, pada KTSP kinerja seorang guru dinilai dalam program 

remedial dan pengayaan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pebelajaran. Program 

pengayaan merupakan program belajar yang diberikan kepada peserta didik yang 

cepat dalam menguasai kompetensi dan materi pokok bahan pelajaran.Pemberia 

pengayaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

memiliki kecepatan dalam belajar dapat lebih ditingkaatkan lagi hasil belajarnya 

serta dapat mempertahankan hasil belajar yang telah dicapai serta memperoleh 

kesempatan berkembang secara optimal.Melalui program pengayaan peserta didik 

diberikan kesempatan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang mata pelajaran yang digelutinya (Supardi, 2014: 67). 

 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah 

menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam 

menentukan kelulusan peserta didik.Kriteria paling rendah untuk menyatakan 

peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun 

besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak 

mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus 

pembelajaran.  

Acuan kriteria tidak diubah secara serta merta karena hasil empirik 

penilaian. Pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan 

ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. 

Nilai akhir sering dikonversi dari kurva normal untuk mendapatkan sejumlah 

peserta didik yang melebihi nilai 6,0 sesuai proporsi kurva. Acuan kriteria 

mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil 

penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau 

layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. 

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan 

pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik 

atau forum KKG secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan 

KKM.Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi 

sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus).Angka maksimal 100 

merupakan kriteria ketuntasan ideal.Target ketuntasan secara nasional diharapkan 

mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan 

minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria 

ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik, dan orang tua 

peserta didik.Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian 

di sekolah berhak untuk mengetahuinya.Satuan pendidikan perlu melakukan 
sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau 

orang tuanya.Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil 

Belajar (LHB) sebagai acuan dalam menyikapi hasil belajar peserta didik. 
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METODE PENELITIAN 

Subjek, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru SD Negeri 006 Kelawat sebanyak 

12 orang. Lokasi penelitian adalah di SD Negeri 006 Kelawat yang terletak di 

Jalan Jendral Sudirman. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2017. 

 

Jenis Penelitian 

Adapun penelitian yang diterapkan adalah Penelitian Tindakan Sekolah 

(PTS). Mulyasa (2007:34) bahawa Penelitian Tindakan Sekolah merupakan upaya 

peningkatan kinerja sistem pendidikan dan meningkatkan menejemen sekolah agar 

menjadi produktif, efektif dan efisien. jenis penelitian ini perlu diperkenalkan 

kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah nelalui pendidikan dan pelatihan 

(diklat) PTS.  

 

Prosedur Penelitian Tindakan 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri atas: 

Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan repleksi. Secara rinci prosedur penelitian 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

Dalam siklus 1 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi 

yang akan diuraikan sebagai berikut yaitu perencanaan menempuh beberápa 

langkah-langkah yaitu semua guru kelas dan mapel yang berjumlah 12 orang 

dikumpulkan di dalam satu ruangan, Guru membawa bahan penetapan KKM 

seperti, silabus, kalkulator dan laptop, Guru menyimak informasi tentang teknik 

penetapan KKM, Guru membentuk kelompok, Guru mulai menyusun penetapan 

KKM  

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan rencana tindakan dan perencanaan 

selanjutnya ditentukan tempat penelitian di SDN 006 Kelawat. Selanjutnya 

observasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan seperti dari 

membawa bahan, mengkaji KKM dan penentuan KKM mata pelajaran.  

Pedoman dalam memberi skor dengan memberi skor 5 jika unsur yang 

dinilai sangat sesuai dengan kriteria,diberi skor 4 jika unsur yang dinilai sesuai 

dengan kriteria, diberi skor 3 jika unsur yang dinilai cukup sesuai dengan kriteria, 

diberi skor 2 jika unsur yang dinilai kurang sesuai dengan kriteria, diberi skor 1 

jika unsur yang dinilai tidak sesuai dengan criteria dan total skor masksimal = 15  

Nilai= total skor Perolehan X100 

total skor 

Kategori nilai  

86 -100 = sangat baik( A ) 

66 – 85 = baik( B ) 

55 – 65 = cukup( C ) 

44 – 55 = kurang( D ) 

25 – 45 = sangat kurang ( E ) 

 

Dalam refleksi akan menempuh beberapa kegiatan sebagai berikut : Apabila 

85% guru dapat menetapkan KKM mata pelajaran matematika sesuai dengan 

ketentuan dikategorikan berhasil, bila kurang dari 85% guru belum dapat 
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menetapkan KKM sesuai ketentuan dikatagorikan gagal sehingga wajib mengikuti 

siklus selanjutnya. Selanjutnya pada siklus II memiliki prosedur yang sama dengan 

siklus I, hanya saja diadakan perbaikan pada hal-hal yang dilihat ada kelemahan 

serta memperhatikan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Tidak menutup 

kemungkinan juga dilakukan modifikasi terhadap hal-hal sudah baik supaya 

tindakan yang diberikan tidak membosankan. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut yaitu 

melaksanakan kegiatan penyusunan KKM, melakukan tahapan-tahapan 

pelaksanaan seperti dari membawa bahan, mengkaji KKM dan penentuan KKM 

mata pelajaran. Selanjutnya disiapkan pedoman observasi persiapan, keaktifan 

guru dan hasil kerja guru  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penulis 

melaksanakan kegiatan sebagai berikut dengan total skor masksimal = 15  

Nilai= total skor Perolehan X100 

total skor 

Kategori nilai  

86 -100 = sangat baik( A ) 

66 – 85 = baik( B ) 

55 – 65 = cukup( C ) 

44 – 55 = kurang( D ) 

25 – 45 = sangat kurang ( E ) 

Apabila 85% guru dapat menetapkan KKM mata pelajaran sesuai dengan 

ketentuan dikategorikan berhasil, bila kurang dari 85% guru belum dapat 

menetapkan KKM sesuai ketentuan dikatagorikan gagal sehingga wajib mengikuti 

siklus selanjutnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus 1  

Penelitia Tindakan Sekolah siklus I dilaksanakan tangggal 22 Juli 2017, 

dengan perencanaan menempuh beberápa langkah-langkah yaitu semua guru kelas 

dan mapel yang berjumlah 12 orang dikumpulkan di dalam satu ruangan, guru 

membawa bahan penetapan KKM seperti, silabus, kalkulator dan laptop, guru 

menyimak informasi tentang teknik penetapan KKM, guru membentuk kelompok, 

serta guru mulai menyusun penetapan KKM  

Dalam pelaksanaan tindakan, guru dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk 

mengadakan diskusisekolah. Diskusi sekolah diawali dengan mendengarkan 

informasi tentang teknik penetapan KKM dilanjutkan dengan guru membentuk 

kelompok sesuai dengan jenis bidang mata pelajaran kemudian guru mulai 
menyusun penetapan KKM mata masing-masing 

Pada tahap ini, kepala sekolah sebagai peneliti melakukan pemantauan 

selama kegiatan diskusi sekolah berlangsung dengan lembar observasi yang telah 
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tersedia. Aktivitas yang diamati dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan dan 

hasil kerja guru. Selanjutnya didapatkan hasil bahwa guru aktif sebanyak 66,6% 

dan pasif 33,4%.  

Berdasarkan data tersebut menunjukkan keaktifan guru sebesar 66,6% yang 

mengandung arti bahwa diskusi sekolah diikuti secara aktif oleh semua guru. 

Sedangkan dari pengamatan hasil kerja didapatkan 4 guru (33,4%) belum dapat 

mengikuti kegiatan diskusi dengan baik.  

Rata-rata pada penilaian Kerja guru dalam menetapkan KKM siklus 1 adalah 

61,17. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan guru dalam 

menetapkan KKM pada siklus I belum menunjukkan hasil sesuai dengan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diadakan refleksi terhadap hasil yang 

diperoleh, diputuskan untuk memperbaiki dari segi kegiatan diskusi terutama 

memperjelas tentang aspek-aspek yang belum sesuai dengan indikator kinerja yang 

telah ditetapkan. Dari masalah tersebut, diputuskan untuk memperbaiki beberapa 

langkah dalam siklus I yang diadakan pada siklus II. 

 

Siklus II 

Siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2017 dengan 12 orang guru 

yang diundang untuk mengikuti diskusi sekolah dan diminta membawa bahan 

penyusunan KKM seperti, silabus, kalkulator atau disediakan laptop.  

Dalam pelaksanaan tindakan, guru dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk 

mengadakan diskusi sekolah. Diskusi sekolah diawali dengan mendengarkan 

informasi tentang teknik penetapan KKM dilanjutkan dengan membentuk 

kelompok kemudian guru mulai menyusun penetapan KKM mata pelajaran 

masing-masing didampingi operator sekolah yang mampu mengoperasikan 

komputer. Hasil pengamatan keaktifan guru, semua guru aktif mengikuti kegiatan 

didapatkan hasil bahwa keaktifan dari guru meningkat dari 66,6% menjadi 91,66% 

yang mengandung arti bahwa diskusi sekolah diikuti secara lebih aktif oleh semua 

guru. Sedangkan dari pengamatan hasil kerja didapatkan semua guru mampu 

menetapkan KKM mata pelajaran seperti tertera pada pengamatan hasil kerja guru.  

Rata-rata Kerja guru dalam menetapkan KKM siklus II adalah 86,11. Pada 

siklus ini telah dilaksanakan berbagai usulan perbaikan yang disarankan pada 

siklus sebelumnya.Hasil pengamatan menunjukkan adanya peningkatan komptensi 

guru dalam menetapkan KKM.mata pelajaran masing-masing sudah melampau 

batas indikator 85%. Hal ini bisa dibuktikan dengan semua guru mampu 

menyelesaikan penetapan KKM mata pelajaran dengan langkah-langkah penetapan 

yang sesuai. 

 

Pembahasan  
Kurikulum yang menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, 

mengharuskan pendidik dan satuan pendidikan menetapkan KKM dengan analisis 

dan memperhatikan mekanisme, yaitu prinsip dan langkah-langkah penetapan. 

Kenyataan dilapangan guru dalam menetapkan KKM tidak berdasarkan analisis 
dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan, oleh karena itu 

perlu ada kegiatan pada awal tahun pelajaran yang dapat memberikan informasi 

kepada guru yang dijadikan pedoman dalam penetapan KKM. 
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Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan tahapan awal 

pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.menggunakan acuan kriteria dalam 

penilaian, mengharuskan pendidik dan satuan pendidikan menetapkan KKM 

dengan analisis dan memperhatikan mekanisme, yaitu prinsip dan langkah-langkah 

penetapan. Kenyataan dilapangan guru dalam menetapkan KKM tidak berdasarkan 

analisis dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan, oleh 

karena itu perlu ada kegiatan pada awal tahun pelajaran yang dapat memberikan 

informasi kepada guru yang dijadikan pedoman dalam penetapan KKM. 

setelah melaksanakan kegiatan diskusi dalam beberapa kali pertemuan, 

diperoleh bahwa keaktifan guru mengikuti kegiatan diskusi sekolah meningkat dari 

66,66% menjadi 91,66%. Kemudian dapat dilhat adanya peningkatan keterampilan 

guru dalam pembuatan KKM mata pelajaran dari sejumlah 61,17% guru menjadi 

86,11%. Hal ini menunjukkan bahwa diskusisekolah benar-benar efektif untuk 

meningkatkan kemampuan professional guru khususnya dalam pembuatan KKM, 

hal ini sesuai dengan diskusi. Hasil penelitian ini sekalipun sangat sederhana 

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menguasai TIK sangat penting untuk 

membantu kelancaran tugas-tugas profesinya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa diskusi sekolah dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SDN 006 

Kelawat. Diskusi adalah wadah pertemuan profesional para guru yang bersifat 

aktif, kompak dan akrab dalam membahas berbagai masalah profesional keguruan 

dengan prinsip dari guru, olehguru, dan untuk guru dalam rangka pelaksanaan 

tugasnya 

 

Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan kepada Kepala Sekolah 

disarankan dalam menetapkan KKM mata pelajaran hendaknya menyelenggarakan 

diskusi sekolah agar kerja sama guru dan saling tukar informasi dapat terbina 

dengan baik dalam mewujudkan peningkatan mutu sekolah. Kepada semua guru 

dalam melaksanakan tugas untuk menetapkan KKM mata pelajaran sangat perlu 

mengadakan kerja sama dan bertukar pikiran dengan guru sejenis atupun guru 

mata pelajaran lain. 
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