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ABSTRAK 

Pengelolaan kurikulum di sekolah perlu mengacu pada Standar Nasional 

Pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, 

dan standar penilaian.Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

guru dalam menyusunRPP kurikulum 2013 dengan pendampinganPengawas SD 

pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 di Daerah Binaan I Kecamatan 

Jiken Kabupaten Blora. Dirumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah 

meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP kurikulum 2013 dengan 

pendampingan Pengawas SD pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 di 

Daerah Binaan I Kecamatan Jiken Kabupaten Blora? Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019, pada bulan Juli-

September 2018. Subjek penelitian adalah 10 orang guru dari 10 SD sasaran 

implementasi kurikulum 2013. Metode Penelitian Tindakan Sekolah  dengan dua 

siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan hasil tindakan, dan merefleksi hasil 

tindakan.Hasil pengamatan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran sudah 

melampaui indikator kinerja dalam penelitian ini yaitu ≥ 80.Oleh sebab itu 

penelitian ini diakhiri pada siklus II. Simpulan hasil penelitian menunjukkan, 

sudah memeroleh peningkatankemampuan gurudalam menyusun RPP Kurikulum 

2013dengan pendampinganPengawas SDpada Semester Ganjil Tahun 2018/2019 

di Daerah Binaan I Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

Kata Kunci:Supervisi, Pendampingan, RPP, Guru, PTS 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Fenomena dalam proses pembelajaran tanpa didukung dengan perencanaan 

yang baik terjadi pada SD sasaran kurikulum 2013, baik pada perorangan atau 

individu maupun pada lembaga sekolah. Tujuan rencana pembelajaran adalah 

penguasaan prinsip-prinsip fundamental, mengembangkan sikap yang positif 

terhadap program pembelajaran, meneliti dan menemukan pemecahan masalah 

pembelajaran. Identifikasi masalah ada tiga  guru  kurang mampu menyusun 

silabus dan RPP sesuai standar proses, kepala sekolah kurang mampu menyusun 

RKS, capaian 8 Standar Nasional Pendidikan masih dalam taraf minimal, penilaian 

kinerja guru dan kinerja kepala sekolah memiliki rendah.  
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Rencana pembelajaran yang dilakukan bersama mempunyai banyak manfaat 

antara lain: wadah peningkatan kompetensi sosial guru, tempat sharing 

pengetahuan antar teman sejawat, ajang inspirasi teman sejawat yang bersumber 

dari ide metode pembelajaran yang diangkat dari kegiatan dan sarana peningkatan 

kompetensi dasar guru mulai dari kemampuan mendengarkan, linguistik karena 

dalam forum ini ada unsur memberi saran, bertanya dan memberi masukan kepada 

pelaksana proses pembelajaran dan mengembangan kemampuan motorik guru 

serta tempat untuk meningkatkan karakter guru, mulai karakter saling menghargai, 

toleransi dan bersahabat. Rencana pembelajaran selain memberi manfaat untuk 

guru yang berpartisipasi juga sangat bermanfaat untuk keberhasilan proses 

pembelajaran, antara lain: sarana untuk memprediksi seberapa besar keberhasilan 

yang akan dicapai dalam pembelajaran.Proses bimbingan profesional yang 

diberikan oleh pengawas SD, yang difokuskan pada perbaikan pembelajaran yang 

dilakukan guru melalui siklus yang sistematis. Pemberian bantuan profesioanl 

didasarkan pada kebutuhan guru dan bersumber dari hasil observasi dan analisis 

yang sistematis atas perilaku nyata guru di dalam kelas.  

Indikator keberhasilan yang di harapkan adalah guru mampu menyusun 

silabus sesuai standar proses, dan guru  mampu menyusun RPP. Skenario kegiatan 

pengawas SD, sebagai penulis sekaligus praktisi yaitu : 1) Pengawas sekolah 

menjelaskan konsep konsep silabus dan RPP. 2) Pengawas sekolah membagikan 

lembar kerja tentang silabus dan RPP. 3) Pengawas sekolah melalkukan bimbingan 

kelompok penyusunan silabus dan RPP. 4) Guru menyusun silabus dan RPP. 5) 

Guru mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang silabus dan RPP. 6) 

Pengawas sekolah dan kelompok lain memberikan tanggapan, dan, 7) 

Mengumpulkan hasil karya tentang silabus dan RPP. Pada kenyataanya penulis 

belum menemukan tindakan untuk menyelesaikan  permasalahan tentang 

rendahnya pengelolaan pembelajaran.  Hasil pengamatan pengawas SD dalam 

meningkatkan kemampuan guru kelas satu dalam menyusun RPP bagi guru 

sasaran kurikulum 2013 Semester Ganjil  tahun pelajaran 2018/2019 di Dabin I 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang sekaligus sebagai peneliti menunjukkan 

permasalahan rendahnya kemampuan guru dalam menyusun RPP.  

Dari sekolah binaan sasaran pengawas SD diperoleh data bahwa kemampuan 

guru kelas dalam menyusun RPP masih rendah. Setelah melihat, mengamati, hasil 

pembinaan pada 10 (sepuluh) SD, memeroleh data 7 (tujuh) atau 70 %sekolah  

sasaranbelum ada peningkatan kemampuan guru menyusun RPP Kurikulum 2013. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mendukung kebenaran hasil penelitian dan 

melakukan tindakan sekolah, judul: “PendampinganPengawas SD Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Guru Menyusun RPPKurikulum 2013Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran  2018/2019 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora”.  

 

Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah meningkatkan 

kemampuan guru dalam menyusun RPP kurikulum 2013 dengan pendampingan 
Pengawas SD pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 di Daerah Binaan 

I Kecamatan Jiken Kabupaten Blora? 
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Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam 

menyusunRPP kurikulum 2013 dengan pendampinganPengawas SD pada 

Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 di Daerah Binaan I Kecamatan Jiken 

Kabupaten Blora. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pendekatan Dan Teknik Pembinaan Pengawas Sekolah  

Pelaksanaan supervisi akademik pada dasarnya merupakan aktivas yang 

dilakukan oleh pengawas sekolah atau kepala sekolah dalam rangka memfasilitasi 

guru untuk mengembangkan kompetensinya sehingga dapat melaksanakn tugas 

pokok secara professional. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam supervisi 

akademik adalah membandingkan antara kondisi objektif pelaksanaan tugas pokok 

guru dengan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan tututan regulasi yang 

berlaku. Hasil supervisi ditindak lanjuti dengan pemberian feed backyang 

berfungsi untuk memperbaiki kinerja guru agar dapat memperkecil kesenjangan 

antara kondisi objektif dengan tuntutan standar (regulasi). Tujuan pemberian feed 

back  dalam pelaksanaan supervisi akademik antara lain : (1) peningkatan kualitas 

proses pembelajaran, (2) mendukung peran pengawas sekolah sebagai inovator, 

fasilitator, motivator, inisiator, dan inspirator. Pelaksanaan supervisi akademik 

oleh pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru di 

orientasikan pada kondisi objektif pelaksanaan tugas guru dalam pembelajaran 

sehingga mendapatkan gambaran tentang profil kompetensi guru terutama dalam 

mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Profil kompetensi guru, diperoleh 

berdasarkan data hasil supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah pada 

tahun sebelumnya yang diselaraskan dengan tugas pokok guru dalam kegiatan 

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar 

merujuk pada kurikulum yang berlaku.Dalam konteks implementasi kurikulum 

yang berlaku saat ini, instrumen supervisi akademik perlu dikembangkan sesuai 

dengan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan penilaian yang secara 

esensial berorientasi pada pembentukan karakter, pengembangan kreativitas dan 

inovasi. Sebagai contoh, penyusunan perangkat pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran oleh guru harus mengacu pada pendekatan saintifik yang 

merefleksikan aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

mengkomunikasikan. Perangkat penilaian mengacu pada penilaian otentik yang 

terpadu meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dimana pelaksanaan 

penilaian berbasis proses, produk, dan portofolio. Dengan demikian, dalam 

implementasi kurikulum yang berlaku saat ini diperlukan pengawas sekolah yang 

dapat melaksanakan supervisi akademik dan berperan sebagai; 1) inisiator, 2) 

fasilitator, 3) motivator, dan 4) inspirator.Penggunaan instrumen hasil 

pengembangan yang disesuaikan dengan impelementasi kurikulum yang berlaku 

saat ini dalam pelaksanaan supervisi akademik dapat menghasilkan profil 

kompetensi guru berdasarkan tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini.Pendekatan 
dan teknik pembinaan sangat tergantung kepada kondisi yang meliputi tingkat 

kompetensi dan motivasi guru. Guru dengan kondisi kompetensi 

(IQ/abstraksi/kreativitas) rendah dan motivasi (komitmen/dedikasi) rendah 
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pembinaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan direktif. Guru dengan 

kompetensi rendah dan motivasi tinggi pembinaannya dengan pendekatan 

kolaboratif. Guru dengan kompetensi tinggi dan motivasi rendah menggunakan 

pembinaan dengan pendekatan kolaboratif. Guru dengan kompetensi tinggi dan 

motivasi tinggi menggunakan pembinaan dengan pendekatan indirektif. 

Pendekatan dan teknik pembinaan pengawas sesuai kompetensi guru dapat dilihat 

pada gambar berikut. 

 
Gambar.1 Abstraksi Kompetensi Guru 

Sumber : Dokumen PTS, diolah 2018 

 

Pendampingan Pengawas Sekolah  

Supervisi memiliki karakteristik berikut: Perbaikan dalam pembelajaran 

mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku 

berdasarkan keterampilan tersebut.Fungsi utama supervisor adalah 

menginformasikan beberapa keterampilan, seperti: (1) keterampilan menganalisis 

proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan, (2) keterampilan 

mengembangkan kurikulum, terutama bahan pembelajaran, (3) keterampilan 

dalam mengelola proses pembelajaran.Fokus supervisi klinis adalah: (1) perbaikan 

proses pembelajaran, (2) keterampilan penampilan pembelajaran yang memiliki 

arti bagi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkan untuk 

dilaksanakan, dan (3) didasarkan atas kesepakatan bersama dan pengalaman masa 

lampau.Makna yang terkandung dalam istilah klinis merujuk pada unsur-unsur 

khusus, sebagai berikut: 1) Adanya hubungan tatap muka antara pengawas dan 

guru didalam proses supervisi. 2) Terfokus pada tingkah laku yang sebenarnya 

didalam kelas. 3) Adanya observasi secara cermat. 4) Deskripsi pada observasi 

secara rinci. 5) Fokus observasi sesuai dengan permintaan kebutuhan guru. 

Secara umum tujuan supervisi klinis adalah:Menciptakan kesadaran guru 

tentang tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kualitas proses 

pembelajaran.Membantu guru senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran.Membantu guru mengidentifikasi dan menganalisis masalah 

yang muncul dalam proses pembelajaran. Membantu guru agar dapat menemukan 

cara pemecahan masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran. Membantu 

guru mengembangkan sikap positif dalam mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. 

Laporan hasil pelaksanaan supervisi ditujukan kepada pimpinan dan kepada 

orang yang disupervisi. Laporan hasil supervisi dimaksudkan untuk memberikan 
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laporan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari kegiatan supervisi dan 

selanjutnya dijadikan bahan untuk melakukan pembinaan kompetensi profesional 

bagi guru yang disupervisi.Laporan untuk pihak yang disupervisi dimaksudkan 

sebagai balikan dalam upaya menyadarkan posisi kinerja dan meningkatkan 

kompetensi profesionalnya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam laporan 

supervisi untuk pihak yang disupervisi perlu memperhatikan aspek-aspek 

psikologis, fisiologis, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan aspek lainnya 

yang berhubungan dengan harga diri pihak yang disupervisi.Pelaksanaan supervisi 

klinis akan berhasil baik jika terjadi hubungan kolegial yang baik antara pengawas 

dan guru. Tanpa prasyarat tersebut guru akan segan untuk meminta pengawas 

melakukan supervisi klinis terhadap berbagai permasalahan pembelajaran yang 

dihadapinya.Selain itu, keberhasilan supervisi klinis juga akan sangat tergantung 

kepada sejauhmana pengawas memberikan bimbingan sesuai kemampuan 

profesional yang dimilikinya dan sejauhmana guru secara terbuka melaksanakan 

masukan yang diberikan pengawas.Penyusunan program supervisi akademik harus 

didasarkan pada kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Materi 

Supervisi Akademik menguraikan tentang Pengertian, Prinsip-prinsip,Pendekatan, 

Metode dan Teknik, dan Proses Supervisi. Pengawasan akademik merupakan salah 

satu fungsi pengawas dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, 

pembimbingan, dan pelatihan professional guru. 

Keterampilan utama yang dituntut dari seorang pengawas adalah melakukan 

penilaian dan pembinaan kepada guru secara terus menerus untuk meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan agar berdampak pada kualitas 

hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut pengawas 

diharapkan dapat melakukan pengawasan akademik yang didasarkan pada metode 

dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru. Dalam 

melaksanakan supervisi akademik, seorang pengawas hendaklah membuat 

perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan program supervisi akademik merupakan 

dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan 

pemantauan dalam rangka membantu guru mengembangkan kemampuannya 

dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Tujuan rencana 

pembelajaran adalah penguasaan prinsip-prinsip fundamental, mengembangkan 

sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti dan menemukan 

pemecahan masalah pembelajaran. Rencana pembelajaran yang dilakukan bersama 

mempunyai banyak manfaat antara lain: wadah peningkatan kompetensi sosial 

guru, tempat sharing pengetahuan antar teman sejawat, ajang inspirasi teman 

sejawat yang bersumber dari ide metode pembelajaran yang diangkat dari kegiatan 

dan sarana peningkatan kompetensi dasar guru mulai dari kemampuan 

mendengarkan, linguistik karena dalam forum perencanaan ada unsur memberi 

saran, bertanya dan memberi masukan kepada pelaksana proses pembelajaran dan 

mengembangan kemampuan motorik guru serta tempat untuk meningkatkan 

karakter guru, mulai karakter saling menghargai, toleransi dan 

bersahabat.Karakteristik supervisi klinis 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 
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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. Supervisi merupakan serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses 

pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran.Pendekatan Supervisi 

akademikdalam penelitian ini meliputi : Pendekatan Langsung (Direktif). 

Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat 

langsung. Supervisor memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku 

supervisor lebih dominan. Oleh karena guru ini mengalami kekurangan, maka 

perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Supervisor dapat menggunakan 

penguatan (reinforcement) atau hukuman (punishment). Pendekatan seperti ini 

dapat dilakukan dengan menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, 

menetapkan tolok ukur, dan/atau menguatkan.Pendekatan Tidak Langsung (Non-

direktif). Pendekatan tidak langsung (non-direktif) adalah cara pendekatan 

terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak 

secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan 

secara aktif apa yang dikemukakan guru-guru. Ia memberi kesempatan sebanyak 

mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. 

Supervisor mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan 

turut memecahkan masalah. 

Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, 

pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses 

belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka 

pembinaan guru. Kunjungan kelas ini bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan 

atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari 

guru itu sendiri.Observasi Kelas. Observasi kelas merupakan teknik yang secara 

sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala 

yang nampak selama proses pembelajaran berlangsung. Secara umum, aspek-

aspek yang diamati selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung 

adalah:usaha-usaha dan aktivitas guru-siswa dalam proses pembelajaran, cara 

penggunaan media pembelajaran, reaksi mental para siswa dalam proses belajar 

mengajar, media pembelajaran yang dipakai. Pertemuan Individual. Pertemuan 

individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara 

pembina atau supervisor dengan guru membicarakan tentang usaha meningkatkan 

kemampuan profesional guru.  Dalam percakapan individual ini supervisor harus 

berusaha mengembangkan segi-segi positif guru, mendorong guru mengatasi 

kesulitan-kesulitannya, dan memberikan pengarahan terhadap hal-hal yang masih 

meragukan sehinggaterjadi kesepakatan konsep tentang masalah/situasi 
pembelajaran yang sedang dihadapi.Kunjungan Antar Kelas. Kunjungan antarkelas 

dapat juga digolongkan sebagai supervisi individual. Guru saling berkunjung ke 

kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri untuk memperoleh 
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pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai pelaksanaan proses 

pembelajaran pengelolaan kelas, dan sebagainya. Pengawas/ supervisor melakukan 

pendampingan dan memfasilitasi agar tujuan tercapai.Menilai Diri Sendiri. 

Menilai diri sendiri merupakan satu teknik individual dalam supervisi pendidikan 

karena merupakan salah satu teknik pengembangan profesional guru. Penilaian diri 

sendiri memberikan informasi obyektif kepada guru tentang peranannya di kelas 

dan memberikan kesempatan kepada guru melakukan tindakan reflektif. Metode 

supervisi kelompok. Metode supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan 

program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang 

diduga, sesuai dengan analisis kebutuhan, memiliki masalah atau kebutuhan atau 

kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi 

satu/bersama-sama. Kemudian kepada mereka diberikan layanan supervisi sesuai 

dengan permasalahan atau kebutuhan yang mereka hadapi.Teknik supervisi 

kelompok merupakan satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan 

pada dua orang atau lebih. Guru-guru yang akan disupervisi dikelompokkan 

berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan analisis kemampuan kinerjanya. Langkah 

selanjutnya supervisor memberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan 

atau kebutuhan guru.Teknik supervisi kelompok meliputi: (1) pertemuan atau 

rapat, (2) diskusi kelompok, (3) pelatihan.Dalam menetapkan teknik-teknik 

supervisi akademik yang tepat, seorang pengawas selain mengetahui bidang 

keterampilan yang akan dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik 

yang akan digunakan serta sifat atau kepribadian guru, sehingga teknik yang 

digunakan betul-betul sesuai dengan guru yang sedang dibina. 

 

Kemampuan Guru Menyusun RPP Kurikulum 2013 

Pengelolaan Kurikulum merupakan pengaturan kewenangan Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kurikulum. Pengelolaan kurikulum di sekolah perlu mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan khususnya standar kompetensi lulusan, standar isi, 

standar proses, dan standar penilaian.Komponen pada standar SKL seperti dimensi 

kompetensi sikap, pengetahuan maupun keterampilan sebagai acuan dalam 

menentukan tujuan dan indikator pencapaian kompetensi. Komponen pada standar 

isi yang memuat tingkat kompetensi setiap jenjang dan satuan pendidikan serta 

ruang lingkup materi setiap muatan pembelajaran sebagai acuan dalam 

menentukan materi atau bahan ajar. Komponen standar proses yang meliputi 

pengembangan silabus dan RPP yang mencakup pendekatan, model, metode, 

strategi, dan teknik pembelajaran merupakan acuan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Sedangkan komponen standar penilaian pendidikan yang mencakup 

penilaian proses dan hasil pembelajaran merupakan acuan untuk mengukur 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.Materi kegiatan belajar tiga 

ini memuat tugas pokok pengawas dalam pelaksanaan kurikulum oleh satuan 

pendidikan yaitu: Merencanakan pembelajaran: Guru memformulasikan tujuan 

pembelajaran dalam RPP sesuai dengan kurikulum/silabus dan memperhatikan 
karakteristik peserta didik. Guru menyusun bahan ajar secara runtut, logis, 

kontekstual, dan mutakhir. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang 

efektif . Guru memilih sumber belajar/media pembelajaran sesuai dengan materi 
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dan strategi Pembelajaran.Melaksanakan pembelajaran: Guru memulai 

pembelajaran dengan efektif. Guru menguasai materi pembelajaran. Guru 

menerapkan pendekatan/strategi pembelajaran yang efektif. Guru memanfaatkan 

sumber belajar/ media dalam pembelajaran. Guru memotivasi dan /atau 

memelihara keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Guru menggunakan bahasa 

yang benar dan tepat dalam pembelajaran. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

efektif. Menilai hasil pembelajaran: Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur 

kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik. Guru menggunakan berbagai 

strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuandan hasil belajar peserta 

didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP. 

Diskusi kelompok adalah suatu kegiatan belajar untuk memecahkan persoalan 

secara bersama-sama, sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain PenelitianTindakan 

Desain penelitian tindakan (action research): (1) perencanaan,(2) 

pelaksanaan, (3) pengamatan , (4) refleksi (reflection) dalam tiap-tiap siklus.  

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 
Di setiap penelitian memerlukan subjek untuk dijadikan sasaran penelitian 

tersebut, subyek dalam penelitian ini  ádalah guru kelas I yang berjumlah 10 orang, 

dari 10 SD sasaran kurikulum Daerah Binaan  I Kecamatan Jiken Kabupaten 

Blora. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-September 2018 dan berlokasi di 

daerah binaan I Kecamatan Jiken Kabupaten Blora 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  observasi, catatan data 

lapangan, dan catatan hasil refleksi/diskusi yang dilakukan oleh peneliti dan kepala 

sekolah. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, 

peneliti menggunakan teknik validasi. 

 

Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah mencari dan merangkum dan menyusun secara 

sistimatis data yang diperoleh dari catatan hasil lapangan dan bahan – bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisaikan data, 

menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain dengan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono,2008 : 337) 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

     Kondisi awal sekolah sasaran binaan Pengawas SD, adalah semua guru kelas 

satu belum pernah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, hal 

ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kemampuan guru untuk 

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Selama ini guru lebih 

banyak menggunakan buku paket dan alat peraga yang dimiliki sekolah sebagai 

sumber belajar untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian pula 

kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat jarang dan bahkan tidak pernah 

dilakukan dengan alasan tidak cukup waktu, masalah keamanan dan keselamatan 

siswa. Hal ini sudah tentu kurang sesuai dengan pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan yang harus 

dilaksanakan dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).  

 

Siklus I 

Pelaksanaan kegiatan dalam siklus I ini, pendampingan pengawas SD 

dengan arahan, pembinaan, pembimbingan secara umum dan dilanjutkan dengan 

kegiatan dialog individu guru kelas I SD tentang permasalahan kemampuan guru 

menyusun RPP Kurikulum 2013dan implementasinya dalam proses belajar 

mengajar.  

Tabel 1. Data Hasil PenilaianPendampingan  

Pembuatan RPP Guru Kelas 1 SD  Siklus I 

Keterangan 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 
Jumlah 
Nilai 

Katagori 
1 2 3 4 

                    

Jumlah 45 39 33 37 160 800  

                     

Rata-rata  4.50 3.90 3.30 4.70 16.00 70.00 C 

Sumber : Dokumen PTS di olah (2018) 

 

Berdasarkan data tabel 1 diatas dari sepuluh orang sebagai subjek tindakan 

pada siklus I, mendapatkan rata-rata nilai sebesar 70 dan masuk dalam kategori 

cukup. Selanjutnya data kemampuan guru dalam menyusun RPP dapat dilihat pada 

tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Data Kemampuan Guru Dalam Menyusun RPP Kurikulum 2013 

Keterangan 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Nilai 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 

                    

Jumlah 35 28 32 32 30 33 240 632.67  

Rata-rata  3.5 2.8 3.2 3.2 3.0 3.3 24 63.267 C 

Sumber : Dokumen PTS di olah (2018) 

Data Tabel 2. dari sepuluh orang sebagai subjek tindakan Siklus I, rata-rata 

nilai sebesar 63,267 kategori cukup. Data penelitian tindakan sekolah yang  

diperoleh dari hasil observasi sikap guru dalam kegiatan diskusi kelompok kerja 

guru pada siklus I, hasilnya termasuk katagori “cukup” dengan rata-rata nilai 
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63.267. Hal ini menunjukkan bahwa guru dalam berdiskusi belum menampakkan 

kerjasama,aktivitas dan perhatian yang baik terhadap permasalahan pemanfaatan 

lingkungan sekolah sebagai sumber belajar,sehingga diperlukan  bimbingan yang 

lebih intensif.  

Siklus II 

Pada siklus II, kegiatan yang dilaksanakan adalah mendiskusikan hambatan- 

hambatan yang dialami dalam menyusun skenario pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas satau pada siklus I. Adapun secara rinci uraian kegiatannya 

sebagai berikut :Dalam penyusunan skenario pembelajaran khususnya pada aspek  

1, 2 dan 4 guru melakukan revisi, dipandu oleh guru yang sudah mampu,dengan 

bimbingan peneliti/pengawas. Sebagaimana kegiatan peneliti pada siklus I, maka 

kegiatan pada  siklus II, dilakukan observasi,evaluasi dan penilaian. Hasil 

observasi terhadap sikap guru dalam berdiskusi pada siklus II dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Data Hasil Penilaian Pendampingan  

Pembuatan RPP Guru Kelas 1 SD  Siklus II 

Keterangan 
Aspek yang dinilai Jumlah

Skor 

Jumlah 

Nilai 
Katagori 

1 2 3 4 

                    

Jumlah 41 40 40 44 165 825  

                     

Rata-rata  4.10 4.00 3.75 4.40 16.50 82.50 B 

Sumber : Dokumen PTS di olah (2018) 

Berdasarkan data Tabel 3. dari sepuluh orang sebagai subjek tindakan Siklus 

II, rata-rata nilai sebesar 82.50 kategori baik. Berikutnya data kemampuan guru 

dalam menyusun pada RPP dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4. DataKemampuan Guru Dalam Menyusun RPP Kurikulum 2013 

Keterangan 
Aspek yang dinilai Jumlah 

Skor 

Jumlah 

Nilai 
Ket 

1 2 3 4 5 6 

                    

Jumlah 45 39 42 41 40 44 251 836.68  

                     

Rata-rata  4.5 3.9 4.2 4.1 4 4.4 2.510 83.668 B 

Sumber : Dokumen PTS di olah (2018) 

Berdasarkan data pada tabel 4. dari sepuluh orang sebagai subjek tindakan 

Siklus II, rata-rata nilai sebesar 83,668 kategori baik. Data yang diperoleh dari 

observasi sikap guru pada siklus II, Data Hasil Penilaian Pendampingan 

Pembuatan RPP Guru Kelas 1 SD  Siklus II,dari sepuluh orang sebagai subjek 

tindakan Siklus II, rata-rata nilai sebesar 82.50 kategori baik.DataKemampuan 

Guru Dalam Menyusun RPP Kurikulum 2013. dari sepuluh orang sebagai subjek 

tindakan Siklus II, rata-rata nilai sebesar 83,668 kategori baik.Refleksi terhadap 

hasil yang diperoleh peneliti pada siklus II ini adalah adanya peningkatan 

kemampuan guru menyusun RPP. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang 

diperoleh dalam memprogramkan pembelajaran serta dalam implementasinya di 
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kelas yang sudah menunjukkan adanya peningkatan kemampuan guru. Sedangkan 

dari jumlah guru ,75% sudah mencapai kriteria yang ditetapkan.Hasil refleksi 

siklus II ini sangat memuaskan dan terjadi peningkatan kemampuan mengajar. 

Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran sudah melampaui indikator kinerja 

dalam penelitian ini yaitu ≥ 80.Oleh sebab itu penelitian ini diakhiri pada siklus 

II.Pada siklus II, dari 10 orang, 2 orang guru mendapat skor dengan kategori 

”sangat baik” 7 orang guru sudah mendapat skor dengan katagori ”baik” 

sedangkan 1 orang dengan katagori ”cukup”. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasan pada tujuan penelitian telah memeroleh pencapaian kemampuan 

guru dalam menyusunRPP kurikulum 2013 dengan pendampinganPengawas SD 

pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 di Daerah Binaan I Kecamatan 

Jiken Kabupaten Blora. Hasil belajar siswa yang diperoleh dari temuannya sendiri  

mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami setiap materi yang 

disampaikan oleh guru, sehingga hasil belajar IPA yang diperoleh siswa 

mengalami peningkatan.Simpulan hasil penelitian menunjukkan, sudah memeroleh 

peningkatankemampuan gurudalam menyusun RPP Kurikulum 2013 dengan 

pendampinganPengawas SDpada Semester Ganjil Tahun 2018/2019 di Daerah 

Binaan I Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

Saran 

Berdasarkan pada simpulan penelitian ini, maka saran penelitian iniadalah 

sebagai berikut: (1) PelaksanaanpendampinganPengawas SDpencapaian 

kemampuan guru dalam menyusunRPP kurikulum 2013, dilaksanakan dalam 

rangkameningkatkan hasil belajar dan kinerja guru. (2)Pencapaian kemampuan 

guru dalam menyusunRPP kurikulum 2013 dengan pendampinganPengawas SD 

pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 di Daerah Binaan I Kecamatan 

Jiken Kabupaten Blora, dapat dilaksanakan dengan perencanaan dan dilaksanakan 

dengan efektif. 
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