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ABSTRAK 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas mengajar guru di SMP 

Binaan Jember Tahun Pelajaran 2017/2018? Bagaimana implementasi 

pelaksanaan in house training dalam meningkatkan kualitas mengajar guru di 

SMP Binaan Jember Tahun Pelajaran 2017/2018? Tujuan penelitian ini Untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan 

kualitas mengajar guru di SMP Binaan JemberTahun Pelajaran 2017/2018. Untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelaksanaan In House Training 

dalam meningkatkan kualitas mengajar guru.  

Hasil penelitian ini pada pra-siklus rata-rata kualitas mengajar guru mata 

pelajaran bahasa indonesia oleh guru di kelas adalah sebesar 63.13% yang masuk 

dalam kategori cukup. Penilaian pada siklus I didapatkan hasil rata-rata kualitas 

mengajar guru sebesar 78.34% yang masuk dalam kategori baik, hasil tersebut 

meningkat dibandingkan dengan hasil pra-siklus dengan peningkatan sebesar 

15.21%. Penilaian pada siklus II didapatkan hasil rata-rata kualitas mengajar 

guru sebesar 86.46% yang masuk dalam kategori sangat baik, hasil ini meningkat 

sebesar 8.12% dibandingkan dengan siklus I. 

 

Kata Kunci : In House Training, Kualitas Mengajar guru  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Di Era globalisasi mutu pendidikan adalah masalah yang sejak dulu 

senantiasa diupayakan peningkatannya oleh pemerintah. Pengendalian mutu 

pendidikan pada dasarnya adalah pengendalian mutu SDM (sumber daya manusia) 

yang berada dalam sistem tersebut. Untuk mengetahui pengendalian ini 

dibutuhkan informasi mengenai keadaan peserta didik, apakah ada perubahan, 

apakah guru berfungsi, apakah sekolah mendukung terlaksananya progam-progam 

pendidikan sehingga hasilnya bisa dicapai secara optimal. 

Menurut peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa manusia 

sangat membutuhkan pendidikan dalam hidupnya, karena pendidikan merupakan 
usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pembelajaran 

atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pengembangan potensi 

diri tersebut pada dasarnya merupakan suatu upaya mengaktualisasikan kapabilitas 

manusia dalam menjalani kehidupannya di masyarakat.  
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Guru adalah seorang pendidik yang profesional, guru merupakan salah satu 

faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa. Menurut Djamarah dan 

Zain (2015: 281) Guru adalah seseorang yang berpengalaman dalam bidang 

profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat menjadikan anak didik 

menjadi orang yang cerdas. 

Guru merupakan seseorangyang mempunyai tanggung jawab memberkan 

pertolongan padapeserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, 

agar mencapai tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan memenuhi 

tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan. Menurut 

Undang-Undang nomor20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

1, mengenai ketentuan umum butir 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang 

berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tugas Kepala Sekolah 

sebagai Manager seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 13 tahun 2007 tendang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 

salahsatunya adalah mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia secara optimal. Oleh karena itu suru sebagai tenaga pendidikan 

sangat perlu untuk ditingkatkan kualitas mengajarnya. 

Untuk mewujudkan guru yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan 

keberhasilan mengajar guru di kelas salah satunya dengan cara melakukan in 

house training disekolahan. Model in house training bisa dilakukan dikelas atau 

pun sekolah sehingga guru dapat berlatih cara proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran salah satunya melalui In House Training penyusunan kelengkapan 

mengajar. 

Kegiatan in house training dapat dilaksanakan di sekolah dengan 

pertimbangan bahwa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kompetensi bersama guru lain yang memiliki kompetensi sesuai 

dengan tugasnya sebagai guru. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih 

menghemat waktu, biaya, dan dapat mendayagunakan potensi yang ada di sekolah. 

Menurut pendapat Sujoko, (2012:54) bahwa In house training merupakan 

program pelatihan yang diselenggarakan di tempat sendiri, sebagai upaya untuk 

meningkatkan kompetensi guru, dalam menjalankan pekerjaannya dengan 

mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. 

In House Training merupakan program pelatihan yang diselenggarakan di 

tempat sendiri, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru, dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. 

Kegiatan in house training dapat dilaksanakan di sekolah dengan pertimbangan 

bahwa kegiatan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan 

kompetensi bersama guru lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya 

sebagai guru. Strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu, biaya, dan 

dapat mendayagunakan potensi yang ada di sekolah. 
Perilaku pengajar atau pembelajar yang ditampilkan guru di depan kelas 

akan menjadi acuan mutu pembelajaran, mengapa demikian, karena guru adalah 

orang yang memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran pada diri siswa, 
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disamping itu kreativitas yang ditampilkan guru biasanya mendorong siswa untuk 

kreatif belajar (Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses).  

Berdasarkan penjabaran masalah diatas maka Pengawas mengambil 

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan in house training dalam meningkatkan 

kualitas mengajar guru di SMP Binaan Jember Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya Kepala Sekolah dalam meningkatkan kualitas mengajar 

guru di SMP Binaan JemberTahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana implementasi pelaksanaan in house training dalam meningkatkan 

kualitas mengajar guru di SMP Binaan JemberTahun Pelajaran 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan Penelitian  

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kualitas mengajar guru diSMP Binaan JemberTahun Pelajaran 

2017/2018. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelaksanaan In House 

Training dalam meningkatkan kualitas mengajar guru di SMP Binaan Jember 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari Penelitian antara lain : 

1.  Untuk medapatkan informasi tentang metode In House Trainingdalam 

meningkatkan kualitas mengajar guru SMP Binaan JemberTahun Pelajaran 

2017/2018. 

2.  Untuk refrensi bagi guru dalam pemberian metode pembelajaran dikelasdengan 

menggunakan metode In House Training. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

In House Training  

In House Training (IHT) terdiri dari dua kata in house dan training, dalam 

kamus bahasa Inggris in house artinya di dalam rumah sedangkan training artinya 

latihan. Adapun istilah training menurut Noe (2011: 267) mempunyai banyak 

makna. dalam buku “Human Resource Management”,  training secara umum 

adalah refers to a planned effort by a company to facilitate employees’ learning of 

job related competencies. The job competencies include knowledge, skill or 

behaviors that are critical for successful job performance” (pelatihan mengacu 

pada upaya yang direncanakan oleh perusahan untuk mengfasilitasi pembelajaran 
pada karyawan tentang kompetensi kerja terkait, kompetensi kerja 

meliputiketerampilan pengetahuan atau perilaku yang penting untuk kinerja yang 

sukses).  
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As’ad dalam Sutrisno, (2012:67) mengemukakan pelatihan sebagai usaha-

usaha yang berencana yang diselenggarakan agar tercapai penguasaan akan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap-sikap yang relevan terhadap pekerjaan. 

Sementara trainingmenurut Meldona, (2012:232) adalah proses sistematis 

pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan 

upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Pelatihan berkaitan dengan keahlian 

dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki 

orientasi saat ini dan membantu pegawai mencapai keahlian dan kemampuan 

tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya). 

Kesimpulannya, In House Training yang dimaksud dalam Penelitian  ini 

adalah pelatihan guru yang dilaksanakan berdasarkanpermintaan pihak sekolah, 

pesertanya berasal dari satu sekolah, dengan materi pelatihan yang disesuaikan 

oleh pihak sekolah khususnya dalam penggunaan alat peraga, dan dilaksanakan di 

sekolah tempat guru tersebut bekerja 

Menurut M. Ngalim Purwanto, (2013: 96) Program In-house Education 

atau In House Training adalah suatu usaha pelatihan atau pembinaan yang 

memberi kesempatan kepada seseorang yang mendapat tugas jabatan tertentu 

dalam hal tersebut adalah guru, untuk  mendapat pengembangan kinerja. 

in house training atau In House Training juga bisa dikatakan sebagai suatu 

program sekaligus metode pelatihan dan pendidikan dalam jabatan yang 

dilaksanakan dengan cara langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru 

suatu pekerjaan dibawah bimbingan seorang pengawas. In House 

Training  diberikan kepada guru-guru yang dipandang perlu  meningkatkan 

ketrampilan/pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang pendidikan. 

In House Training adalah program pelatihan/training yang diselenggarakan 

oleh suatu perusahaan atau organisasi dengan menggunakan tempat pelatihan 

sendiri, peralatan sendiri, menentukan peserta dan dengan mendatangkan Trainer 

sendiri. Jadi, anda menyiapkan tempat (baik itu di kantor, di hotel, dll) kemudian 

menyediakan peralatan dan mendatangkan Trainer yang sesuai dengan topik 

tertentu yang dibutuhkan. Pelatihan sangat diperlukan untuk diberikan kepada 

karyawan sebagai bagian dari persyaratan legislatif untuk kinerja industri dan 

standar keselamatan atau persyaratan pendidikan berkelanjutan. Hal ini pun sangat 

dibutuhkan untuk menjaga kualitas SDM untuk memaksimalkan potensi yang 

mereka miliki dan relevan dengan yang mereka hadapi dalam bekerja. 

1. Fungsi In House Training 

Muhammad Saroni dalam bukunya personal branding guru 

mengemukakan beberapa fungsi In House Training, sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

b. Meningkatkan kualitas proses dan hasil 

c. Penguasaan materi lebih baik 

d. Guru lebih kompeten dibidangnya 
e. Pemenuhan standar kualitas guru 

f. Meningkatnya profesionalisme guru 

g. Banyak ilmu yang didapat untuk di implementasikan dalam proses 

pembelajaran 
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h. Mendapat motivasi untuk diri sendiri dan selalu melakukan perbaikan 

i. Selalu mengikuti perubahan pada konsep pembelajaran 

j. Guru lebih kompeten dibidangnya. 

 

Kualiatas Pembelajaran Guru. 

1. Pengertian Kualitas Pembelajaran. 

Istilah kualitas berasal dari bahasa inggris (Quality) dan sepadan dengan 

kata mutu dalam bahasa Indonesia, merupakan istilah yang sudah tidak asing 

atau dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini biasanya didahului atau 

dibarengi dengan kata lain, seperti kualitas ekspor, kualitas impor, kualitas 

keimanan, kualitas kecerdasan, guru yang berkualitas, siswa yang berkualitas, 

dan lain sebagainya. Jadi kualitas adalah tingkatan atau baik buruknya sesuatu 

baik yang berupa benda atau manusia. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas adalah ukuran baik 

buruk, mutu, taraf, kadar, atau derajat dari kecerdasan, kepandaian dan 

sebagainya. Sedangkan menurut Nana Sudjana, (2016:45), pengertian secara 

umum dapat diartikan suatu gambaran yang menjelaskan mengenai baik buruk 

hasil yang dicapai para siswa dalam proses pendidikan yang dilaksanakan. 

Adapun pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha mempengaruhi emosi, 

intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan sendiri. Melalui 

pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, 

dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. 

Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan 

aktivitas guru,sedangklan pembelajaran  menggambarkan aktivitas peserta 

didik. 

Mengajar pada tipe ini dianggap berhasil jika peserta didik menguasai 

pengetahuan yang ditransferkan oleh guru sebanyak-banyaknya. Kedua, 

mengajar adalah menyampaikan kebudayaan kepada peserta didik. Definisi 

kedua ini pada intinya sama dengan definisi pertama yang menekankan pada 

guru sebagai pihak yang aktif. Ketiga, mengajar adalah suatu aktivitas 

mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar. 

Definisi mengajar model pertama dan kedua pada sebagian besar masyarakat 

tradisional masih banyak digunakan. Hasilnya adalah peserta didik banyak 

menguasai bahan pelajaran, namun mereka tidak tahu cara menggunakan dan 

mengembangkannya. Sementara itu, mengajar model ketiga, kini mulai banyak 

digunakan, terutama pada lembaga-lembaga pendidikan modern. Hasilnya 

adalah peserta didik tidak hanya menguasai bahan pelajaran tersebut, melainkan 

mengetahui asal usulnya, cara mendapatkan dan mengembangkanya. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah guru diartikan sebagai orang 

yang pekerjaannya (Mata Pencahariannya) mengajar. Selain itu terdapat kata 

tutor yang berarti guru pribadi yang mengajar dirumah mengajar ekstra, 
memberi les tambahan pelajaran. Dan dalam istilah bahasa Arab banyak kata 

yang mengacu kepada pengertian guru dan sangatlah beragam mulai dari kata 

“Muallim” yang berarti orang yang mengetahui. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. 
Dalam hal pembelajaran harus ditunjang dengan sebaik-baiknya dan 

selengkap-lengkapnya agar proses pembelajaran menjadi lancar, adapun hal-hal 
yang dapat menunjang proses pembelajaran tersebut diantaranya adalah : 
a. Pengetahuan 
b. Kemampuan Membuat Perencanaan Pembelajaran. 
c. Kemampuan Menggunakan Media atau Alat Bantu Pelajaran 
d. Kemampuan Menggunakan Metode 
e. Kemampuan Mengelola Kelas. 
f. Kemampuan Mengevaluasi 

 
METODE PENELITIAN 
Lokasi, Subjek dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di SMP 1 Jember, SMP 8 Jember dan di 
SMP 12 Jember. Subjek Penelitian ini adalah guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMP 1 Jember, SMP 8 Jember dan di SMP 12 Jembersebanyak 
15orang.Penelitian ini difokuskan pada kualitas mengajar guru. Penelitian ini 
dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 2017/2017, yang di mulai sejak tanggal 
12 Juni sampai dengan 27 November 2017. 

 
Prosedur Penelitian  

Penelitian inimerupakanPenelitian tindakan sekolah (School Action 
Research), karena Penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah proses 
pembelajaran di sekolah. Penelitian tindakan sekolah menurut Sukmadinata 
(2013:56) adalahPenelitian yang diarahkanpada pemecahan masalah atau 
perbaikan. Guru-guru mengadakan pemecahan terhadap masalah-masalah yang 
dihadapi dalam kelasnya, kepala sekolah mengadakan perbaikan terhadap  
managemen  di sekolahnya.  Penelitian   ini  difokuskan  pada  perbaikan kualitas 
mengajar guru.Penelitian tindakan merupakan cara ilmiah yang sistematis dan  
bersifat  siklus  untuk  mengkaji situasi sosial,  memahami  permasalahan dan 
selanjutnya menemukan pengetahuan yang berupa tindakan untuk memperbaiki  
situasi  sosial  tersebut.  (Sugiyono,  2014:697-698). 

Sebelum masuk pada tindakan siklus I dilakukan tindakan pendahuluan 
yang berupa identifikasi permasalahan atau refleksi pra-siklus. Penggambaran 
Siklus tahap-tahap Penelitian tindakan sekolah dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 1. Penelitian Tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2011:187) 
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Suharsimi Arikunto, (2011:137) menjelasakan ada empat langkah pokok 

dalam Penelitian  Tindakan Sekolah dalam satu siklus yaitu sebagai berikut:  

1. Perencanaan tindakan 

2. Pelaksanaan tindakan 

3. Pengamatan (observasi) 

4. Refleksi 

 

Indikator Keberhasilan 
Indikator keberhasilan guru dalam peningkatan kualitas mengajar di SMP 1 

Jember, SMP 8 Jember dan SMP 12 Jemberadalah dengan mangacu pada 

Depdiknas (2010:8) yang menjelaskan bahwa  

1. Materi pembelajaran yang berkualitas meliputi : (1) Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, (2) ada keseimbangan antara keluasan dan kedalaman materi 

dengan waktu yang tersedia, (3) materi pembelajaran sistematis dan 

kontekstual, (4) dapat mengakomodasi partisipasi aktif siswa, (5) dapat menarik 

manfaat yang optimal, dan (6) materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, 

profesional, psiko-pedagogis dan praktis. 

2. Jumlah skor yang diperoleh masing–masingguru minimal 81%kategori sangat 

baik. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari pelaksanaan 

aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan berupa data nilai observasi kualitas 

mengajar guru. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh sejumlah keterangan dari 

guru tentang kualitas mengajar guru dilihat dari materi pembelajaran. Adapun 

daftar pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh in 

house training terhadap kualitas mengajar guru melalui penerapannya di sekola. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai dokumen yang 

berupa data nama guru, nama observer, dan jadwal kegiatan pelatihan in house 

traininguntuk memperkuat perolehan data dari teknik observasi dan teknik 

wawancara. 

 

Teknis Analisis Data 
Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data Penelitian deskriptif 

kuantitatif, Suharsimi Arikunto (2011:282) data kuantitatif berupa angka-angka. 

Data yang sudah terkumpul melalui beberapa teknik pengumpul data, data 
kuantitatif diperoleh dari tabulasi kemudian dianalisis dengan cara 

mendeskripsikan data, data yang dimaksud yakni data nilai kualitas mengajar guru 

di sekolah. 
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Penentuan pemberian nilai adalah berdasarkan kualitas mengajar guru di 

kelas dengan nilai 1 untuk guru dengan materi pembelajaran yang tidak 

berkualitas. Perolehan nilai 2 untuk guru dengan materi pembelajaran yang kurang 

berkualitas. Perolehan nilai 3 untuk guru dengan materi pembelajaran yang 

berkualitas dan perolehan nilai 4 untuk guru dengan materi pembelajaran yang 

sangat berkualitas.  

Dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai yang kurang dari 40% berada dalam 

kategori kurang. Rata-rata nilai antara 41-60% berada dalam kategori cukup. Rata-

rata nilai antara 61-80% berada dalam kategori baik. Rata-rata nilai antara 81-

100% berada dalam kategori sangat baik. 

Analisis data yang dilakukan dalam penilaian kualitas mengajar guru dan 

penentuan kategori dilakukan untuk setiap siklus. 

 

Kriteria Keberhasilan 

Kriteria yang digunakan dalam Penelitian Tindakan Sekolah ini untuk 

mengukur kualitas mengajar guru adalah jika kualitas mengajar guru dari hasil 

obsevasi mencapai nilai minimal 81 % yaitu masuk dalam kategori sangat baik. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Pra-Siklus 

Sebelum dilakukan tindakan siklus I dilakukan pengamatan oleh Pengawas 

ke kelas masing-masing sehingga didapatkan hasil tentang kualitas Peningkatkan 

kualitas mengajar guru oleh guru yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.Hasil Penilaian Peningkatan Kualitas Mengajar Guru Refleksi 

Awal/Pra Siklus 

Nama Guru Nilai (%) Ket. 

A 71.88 Baik 

B 71.88 Baik 

C 59.38 Cukup 

D 65.63 Cukup 

E 62.5 Cukup 

F 71.88 Baik 

G 62.5 Cukup 

H 68.75 Cukup 

I 59.38 Cukup 

J 62.5 Cukup 

K 50 Kurang 
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Lanjutan Tabel 1.Hasil Penilaian Peningkatan Kualitas Mengajar Guru 

Refleksi Awal/Pra Siklus 

Nama Guru Nilai (%) Ket. 

L 59.38 Cukup 

M 62.5 Cukup 

N 59.38 Cukup 

O 59.38 Cukup 

JUMLAH 946.92 
 

RATA-RATA 63.13 Baik 

Sumber : Hasil Penelitian  (2017) diolah 

Berdasarkan hasil data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa responden 

adalah mewakili nama guru pada setiap kelas untuk responden A adalah untuk 

guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Irene Sri Sunarni 

untuk responden B adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Tutut Winarni untuk responden C adalah untuk guru mata 

pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Karina Dwi Nugraheni untuk 

responden D adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Siti Maulidah untuk responden E adalah untuk guru mata 

pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Tryas Oemi Widaningroem 

untuk responden F adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Dyah Manik Kumoro untuk responden G adalah untuk guru 

mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Efi Riwajatiuntuk 

responden H adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Fatimah Puspita Arum untuk responden I adalah untuk guru 

mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Sugiarti. untuk 

responden J adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia Tri Istihandari untuk responden K adalah untuk guru mata pelajaran 

bahasa indonesia bahasa indonesia  yaitu  Hadiri untuk responden L adalah 

untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  St. Julaeha 

untuk responden M adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu  Supatemi untuk responden N adalah untuk guru mata pelajaran 

bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  Tri Asih Rindajani untuk responden O 

adalah untuk guru mata pelajaran Bahasa Indonesia bahasa indonesia yaitu  

Maftyin Amalia Sintawati. 

Instrumen Peningkatkan Kualitas Mengajar Guru dilambangkan dengan 

huruf seperti pada data diatas, huruf A untuk instrumen Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, B untuk instrumenmateri dengan waktu yang tersedia 

Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman, C untuk instrumen Materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual, D untuk instrumen Mengakomodasi 

partisipasi aktif siswa, E untuk instrumen Menarik manfaat yang optimal, F 

untuk instrumen Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psiko-pedagogis dan praktis, Berdasarkan hasil rekapitulasi mengenai kualitas 

mengajar guru pada pra-siklus didapatkan hasil rata-rata persentase kualitas 

mengajar guru adalah sebesar 63.13% yang berada dalam kategori cukup.  
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Siklus I 

Pada pelaksanaan Siklus I dilakukan empat tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Berdasarkan 

pengamatan dan penilaian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut:  

Tabel 2. Hasil Penilaian Peningkatan Kualitas Mengajar Guru  

Refleksi Siklus I 

Nama Guru Nilai (%) Ket. 

A 71.88 Baik 

B 71.88 Baik 

C 87.5 Baik Sekali 

D 75 Baik 

E 75 Baik 

F 81.25 Baik 

G 81.25 Baik 

H 78.13 Baik 

I 78.13 Baik 

J 81.25 Baik 

K 78.13 Baik 

L 84.38 Baik 

M 71.88 Baik 

N 78.13 Baik 

O 81.25 Baik 

JUMLAH 1,134.20 Baik 

RATA-RATA 78.34 
 

    Sumber : Hasil Penelitian  (2017) diolah 

Berdasarkan hasil data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa responden 

adalah mewakili nama guru pada setiap kelas untuk responden A adalah untuk 

guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Irene Sri Sunarni 

untuk responden B adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Tutut Winarni untuk responden C adalah untuk guru mata 

pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Karina Dwi Nugraheni untuk 

responden D adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Siti Maulidah untuk responden E adalah untuk guru mata 

pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Tryas Oemi Widaningroem 

untuk responden F adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Dyah Manik Kumoro untuk responden G adalah untuk guru 

mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Efi Riwajati untuk 

responden H adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Fatimah Puspita Arum untuk responden I adalah untuk guru 

mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Sugiarti. untuk 

responden J adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia Tri Istihandari untuk responden K adalah untuk guru mata pelajaran 

bahasa indonesia bahasa indonesia  yaitu  Hadiri untuk responden L adalah 
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untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  St. Julaeha 

untuk responden M adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu  Supatemi untuk responden N adalah untuk guru mata pelajaran 

bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  Tri Asih Rindajani untuk responden O 

adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  

Maftyin Amalia Sintawati. 

Instrumen Peningkatkan Kualitas Mengajar Guru dilambangkan dengan 

huruf seperti pada data diatas, huruf A untuk instrumen Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, B untuk instrumenmateri dengan waktu yang tersedia 

Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman, C untuk instrumen Materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual, D untuk instrumen Mengakomodasi 

partisipasi aktif siswa, E untuk instrumen Menarik manfaat yang optimal, F 

untuk instrumen Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psiko-pedagogis dan praktis, Berdasarkan hasil rekapitulasi mengenai kualitas 

mengajar guru pada pra-siklus didapatkan hasil rata-rata persentase kualitas 

mengajar guru adalah sebesar 78.34% yang berada dalam kategori Baik.  

 

Siklus II 

Pada pelaksanaan Siklus II dilakukan empat tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi. Berdasarkan 

pengamatan dan ponilaian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.Hasil Penilaian Kualitas Peningkatkan 

Kualitas Mengajar Guru Siklus II 

Nama Guru Nilai (%) Ket. 

A 84.38 Baik 

B 87.5 Baik Sekali 

C 84.38 Baik 

D 81.25 Baik 

E 84.38 Baik 

F 90.63 Baik Sekali 

G 81.25 Baik 

H 81.25 Baik 

I 90.63 Baik Sekali 

J 90.63 Baik Sekali 

K 90.63 Baik Sekali 

L 84.38 Baik 

M 90.63 Baik Sekali 

N 84.38 Baik 

O 90.63 Baik Sekali 

JUMLAH 1,305.90   

RATA-RATA 86.462 Baik Sekali 

Sumber : Hasil Penelitian  (2017) diolah 
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Berdasarkan hasil data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa responden 

adalah mewakili nama guru pada setiap kelas untuk responden A adalah untuk 

guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Irene Sri Sunarni 

untuk responden B adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Tutut Winarni untuk responden C adalah untuk guru mata 

pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Karina Dwi Nugraheni untuk 

responden D adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Siti Maulidah untuk responden E adalah untuk guru mata 

pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Tryas Oemi Widaningroem 

untuk responden F adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Dyah Manik Kumoro untuk responden G adalah untuk guru 

mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Efi Riwajati untuk 

responden H adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu Fatimah Puspita Arum untuk responden I adalah untuk guru 

mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu Sugiarti. untuk 

responden J adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia Tri Istihandari untuk responden K adalah untuk guru mata pelajaran 

bahasa indonesia bahasa indonesia  yaitu  Hadiri untuk responden L adalah 

untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  St. Julaeha 

untuk responden M adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa 

indonesia yaitu  Supatemi untuk responden N adalah untuk guru mata pelajaran 

bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  Tri Asih Rindajani untuk responden O 

adalah untuk guru mata pelajaran bahasa indonesia bahasa indonesia yaitu  

Maftyin Amalia Sintawati. 

Instrumen Peningkatkan Kualitas Mengajar Guru dilambangkan dengan 

huruf seperti pada data diatas, huruf A untuk instrumen Kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, B untuk instrumenmateri dengan waktu yang tersedia 

Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman, C untuk instrumen Materi 

pembelajaran sistematis dan kontekstual, D untuk instrumen Mengakomodasi 

partisipasi aktif siswa, E untuk instrumen Menarik manfaat yang optimal, F 

untuk instrumen Materi pembelajaran memenuhi kriteria filosofis, profesional, 

psiko-pedagogis dan praktis. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kualitas  Mengajar 

Guru pada siklus II didapatkan hasil rata-rata persentase tingkat kualitas 

kualitas mengajar guru adalah sebesar 86.46% yang masuk dalam kategori 

sangat baik. Pada siklus II semua guru yang berada dalam kategori sangat baik  

 

Pembahasan 

1. Pembahasan Empirik 

Berdasarkan Pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

melakukan observasi dan kunjungan ke Sekolahdiperoleh hasil Pengawasan 

pada pra-siklus, siklus I, siklus II dapat dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Kualitas Mengajar Guru  

Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Nama Guru 
Jumlah skor 

Keterangan 
Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

1 A 71.88 71.88 84.38 Meningkat 

2 B 71.88 71.88 87.5 Meningkat 

3 C 59.38 87.5 84.38 Meningkat 

4 D 65.63 75 81.25 Meningkat 

5 E 62.5 75 84.38 Meningkat 

6 F 71.88 81.25 90.63 Meningkat 

7 G 62.5 81.25 81.25 Meningkat 

8 H 68.75 78.13 81.25 Meningkat 

9 I 59.38 78.13 90.63 Meningkat 

10 J 62.5 81.25 90.63 Meningkat 

11 K 50 78.13 90.63 Meningkat 

12 L 59.38 84.38 84.38 Meningkat 

13 M 62.5 71.88 90.63 Meningkat 

14 N 59.38 78.13 84.38 Meningkat 

15 O 59.38 81.25 90.63 Meningkat 

 Rata-Rata 63.13  78.34 86.46 Meningkat 

Sumber : Hasil Penelitian  (2017) diolah 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil kualitas mengajar 

guru oleh guru sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan in 

house training berbasis kualitas mengajar guru oleh kepala sekolah terlihat 

mengalami peningkatan yang signifikan. Pada pra-siklus rata-rata kualitas 

mengajar guru mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh guru di kelas adalah 

sebesar 63.13% yang masuk dalam kategori cukup. Penilaian pada siklus I 

didapatkan hasil rata-rata kualitas mengajar guru sebesar 78.34% yang masuk 

dalam kategori baik, hasil tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil pra-

siklus dengan peningkatan sebesar 15.21%. Penilaian pada siklus II didapatkan 

hasil rata-rata kualitas mengajar guru sebesar 86.46% yang masuk dalam 

kategori sangat baik, hasil ini meningkat sebesar 8.12% dibandingkan dengan 

siklus I.  

Sehingga dinilai tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah berhasil 

memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan, untuk itu tidak perlu 

adanya perlakukan tindakan pada siklus berikutnya. Sehingga proses in house 

training berbasis kualitas mengajar guru mata pelajaranyang dilakukan oleh 

kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas mengajar guru mata 

pelajaranberakhir pada siklus II. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, Pengawas mendapatkan beberapa 

temuan yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pada umumnya guru masih belum maksimal dalam Mengidentfikasi 
permasalahan mengenai kualitas mengajar guru kurang berfariasi dalam 
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membuat suatu metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta 

perencana bahan ajaa yang menarik siswa. 

b. Pada umumnya kualitas mengajar guru sudah baik, guru sudah dapat 

membentuk kualitas mengajar guru dengan teknologi secara baik. Mendesain 

Menetapkan upaya yang tepat saat melakukan in house training untuk 

meningkatkan kualitas mengajar guru, namun perlu adanya peningkatan 

supaya dapat lebih menjadikan kualitas mengajar guru yang berkualitas.. 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dapat dijelaskan bahwa 

penerapan in house training berbasis TIK kepala sekolah untuk meningkatkan 

kualitas mengajar guru dapat dikatakan berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil penilaian yang dilakukan oleh Pengawas  maupun observer, dimana pada 

pra-siklus didapatkan hasil bahwa tingkat kualitas kualitas mengajar guru mata 

pelajaranoleh guru dalam kategori cukup.  

Setelah dilakukan tindakan siklus I hasil tingkat kualitas kualitas 

mengajar guru masuk dalam kategori baik meningkat dari kategori yang 

sebelumnya namun pada siklus I terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan 

untuk mencapai isntrumen keberhasilan sehingga dilakukan siklus II sebagai 

tindakan untuk menyempurnakan dan mencapai isntrumen keberhasilan yang 

telah ditentukan. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II didapatkan hasil 

rata-rata kualitas mengajar guru berada dalam kategori sangat baik hasil 

tersebut meningkat dari siklus I yang masuk kategori baik. Pada siklus II 

kesalahan dan kekurangan yang dilakukan oleh guru telah diperbaiki dengan 

baik melalui aktivitas in house training sehingga Pengawas  tidak perlu lagi 

melakukan tindakan lanjutan karena pada siklus II hasil yang didapatkan sudah 

sesuai dengan nilai minimal yang telah ditetapkan pada isntrumen keberhasilan, 

sehingga Penelitian  yang dilakukan berakhir pada siklus II. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

mengajar guru dilakukan dengan pelaksanaan in house training dengan 

pemberian beberapa nasehat yang dilakukan secara diskusi dengan observer dan 

guru sehingga guru juga dapat melakukan koreksi serta perbaikan dan dapat 

meningkatkan kualitas mengajarnya dengan baik. 

2. Proses in house training yang dilakukan oleh kepala sekolah dinilai dapat 

meningkatkan kualitas mengajar guru, hal tersebut dapat dilihat melalui hasil 

observasi dan penilaian yang dilakukan oleh Pengawas meningkat secara 

signifikan mulai dari pra-siklus dengan hasil cukup meningkat menjadi baik 

pada siklus I dan menjadi sangat baik pada siklus II. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan in house training berbasis kualitas 
mengajar guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat meningkatkan kualitas 

mengajar guru. 

 

 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

Mohamad Jais  139 

Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian dan kesimpulan, Pengawas dapat mengajukan 

beberapa saran yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pelaksanaan in house trainingberbasis kualitas mengajar guru 

yang berkesinambungan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk dapat lebih 

meningkatkan kualitas mengajar guru. Sehingga diharapkan hasil yang dicapai 

dalam kualitas mengajar guru lebih baik dan menghasilkan hasil output 

lingkungan pembelajaran yang baik pula. 

2. Perlu adanya pengembangan program in house training berbasis kualitas 

mengajar guru yang lebih baik dari segi kualitas, dengan menerakan media lain 

dan mengembangkan berbagai metode supervise lain, sehingga dalam proses 

untuk meningkatkan kualitas mengajar guru dapat lebih efektif dan efisien. 
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