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ABSTRAK 

Penelitian tindakan sekolah ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan 

Bimbingan Berkelanjutan di SMP Negeri 6 Muaro Tahun pelajaran 2018/2019 

untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP kurikulum 

2013.Mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi guru dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 

melalui Bimbingan Berkelanjutan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Muaro Tahun 

pelajaran 2018/2019.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan 

sekolah guru mata pelajaran pada beberapa SMP Negeri 6 Muaro Jambi 

sebanyak 10 orang..  

Hasil penilitian ini pada pra-siklus rata-rata kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 adalah sebesar 62.5% yang masuk 

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

kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 adalah 

sebesar 78.4% yang masuk dalam kategori baik, hasil tersebut meningkat 

dibandingkan dengan hasil pra-siklus dengan peningkatan sebesar 12.9%. 

Penilaian pada siklus II didapatkan hasil rata-rata kualitas mengajar guru di 

kelas adalah sebesar 86.5% yang masuk dalam kategori baik sekali, hasil ini 

meningkat sebesar 8.1% dibandingkan dengan siklus I. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu investasi dalampengembangan pembangunan 

sumber daya manusia dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat 

yang ingin maju. Komponen-komponen sistem pendidikan yang mencakup sumber 

daya manusia dapat digolongkan menjadi dua yaitu:tenaga kependidikan guru dan 

nonguru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, ”komponen-komponen sistem 

pendidikan yang bersifat sumber daya manusia dapat digolongkan menjadi tenaga 

pendidik dan pengelola satuan pendidikan (penilik, kepala sekolah , peneliti dan 

pengembang pendidikan).”Tenaga gurulah yang mendapatkan perhatian lebih 

banyak di antara komponen-komponen sistem pendidikan. Besarnya perhatian 
terhadap guru antara lain dapat dilihat dari banyaknya kebijakan khusus seperti 

kenaikan tunjangan fungsional guru dan sertifikasi guru. 

Hal tersebut berarti bahwa guru sebagai fasilitator yang mengelola proses 

pembelajaran di kelas mempunyai andil dalam menentukan kualitas pendidikan. 
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Konsekuensinya adalah guru harus mempersiapkan dan merencanakan segala 

sesuatu agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan efektif. 

Perencanaan pembelajaran merupakan langkah yang sangat penting sebelum 

pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan yang matang diperlukan supaya 

pelaksanaan pembelajaranberjalan secara efektif. Perencanaan pembelajaran 

dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan Pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan permasalahan di atas mengenai kompetensi guru dalam 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui bimbingan berkelanjutan 

terlebih lagi dengan adanya Kurikulum 2013 yang menuntut untuk guru lebih 

mempersiapkan segala kegiatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran lebih maksimal. Serta dapat membantu pemerataan dan keberhasilan 

Kurikulum 2013 dalam implementasinya di lembaga pendidikan di Indonesia. 

Maka dari itu peneliti tergerak untuk melakukan penelitian yang 

berjudul“Pelaksanaan Bimbingan Berkelanjutan Dalam Menyusun Rpp Kurikulum 

2013 Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti dapat menarik perumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Bimbingan Berkelanjutan di SMP Negeri 6 Muaro 

Tahun pelajaran 2018/2019 Tahun pelajaran 2018/2019 untuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun RPP kurikulum 2013? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala sekolahuntuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi guru dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 

melalui Bimbingan Berkelanjutan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Muaro 

Tahun pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka terdapat tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui pelaksanaan Bimbingan Berkelanjutan di SMP Negeri 6 Muaro 

Tahun pelajaran 2018/2019 untuk meningkatkan kompetensi guru dalam 

menyusun RPP kurikulum 2013. 

2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepala sekolahuntuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi guru dalam penyusunan RPP kurikulum 2013 

melalui Bimbingan Berkelanjutan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Muaro 

Tahun pelajaran 2018/2019. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, yakni:  

1. Bagi Peneliti, Menambah pengetahuan peneliti mengenai kompetensi guru 

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMP Negeri 6 
Muaro Tahun pelajaran 2018/2019tahun pelajaran 2018/2019 yang sesuai 

dengan kriteria kurikulum 2013.  

2. Bagi Guru, Memberikan masukan kepada guru dalam menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan kriteria kurikulum 2013.  
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3. Bagi Siswa, Memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal dengan adanya 

penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran oleh guru yang telah 

memahami penyusunan RPP sesuai dengan kriteria kurikulum 2013. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Bimbingan Berkelanjutan 

Bimbingan Terdapat beragam pengertian, bimbingan yang dikemukakan 

para ahli. Definisi bimbingan menurut Bimo Walgito (2010:5), bahwa bimbingan 

merupakan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau 

sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di 

dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu ini dapat mencapai 

kesejahteraan hidup. Pendapat Bimo Walgito ini memberikan pengertian bahwa 

bimbingan itu perlu diberikan pada individu atau sekumpulan individu agar dapat 

menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya sehingga dapat mencapai 

kesejahteraan. 

Selanjutnya pengertian bimbingan menurutCrow dan Crow, dalam Aqib, 

(2012:75) menjelaskan bahwa Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh 

seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yag memadai dan 

telah terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk 

membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan 

hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri. 

Penjelasan tersebut menekankan bahwa bimbingan yang diberikan seseorang 

terhadap individu bertujuan agar individu tersebut memperoleh kemandirian dalam 

membuat rencana dan keputusan serta dapat bertanggung jawab atas keputusan-

keputusan yang dibuat.  

Manfaat peningkatan keprofesian berkelanjutan bagi peserta didik yaitu 

memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar 

yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka 

memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam 

pengembangan ilmu hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga 

selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam 

memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang. 

Peningkatan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain 

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru. 

Berdasarkan pengertian yang diungkapkan beberapa ahli tersebut dapat 

diketahui bahwa bimbingan merupakan proses seorang ahli dalam memberikan 

bantuan terhadap individu atau beberapa individu baik anak-anak, remaja atau 

orang dewasa agar dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri serta 

mandiri sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal dan mencapai 

kesejahteraan hidup. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh 
seorang ahli (guru pembimbing) secara terus menerus kepada individu ataupun 

sekumpulan individu (siswa), untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang 

muncul dengan berbagai potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai 

perkembangan yang optimal dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, 
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serta dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya dan mencapai 

kesejahteraan hidupnya. 

Berdasarkan pemaparan mengenai kegiatan Peningkatan Keprofesian 

Berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kepala sekolah telah 

mengupayakan peningkatan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik maupun 

profesional. Namun pada pelaksanaannya kadangkala tidak sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Masih banyak tenaga pendidik yang belum menyadari 

pentingnya mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional melalui 

Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan ini. Oleh karena itu, kepala sekolah harus 

menekankan pelaksanaan Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan, sehingga dapat 

terlaksana sebagaimana mestinya dapat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Terlebih lagi untuk pendidik mata pelajaran produktif TK, kegiatan ini sangat 

bermanfaat untuk mengembangkan kompetensinya. Karena pada kompetensi 

profesional guru produktif TK senantiasa mengikuti perkembangan zaman. 

 

Kompetensi Guru 

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, 

dalam hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang 

berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang berkaitan 

dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar (Djohar, 

dalam rahmawati 2012:35). Seseorang memiliki bidang keahlian jika ia memiliki 

kompetensi ilmu yang memadai dan mendalam. Kompetensi ilmu akan melahirkan 

kompetensi moral karena ilmu dan moral adalah dua sisi yang tidak bisa 

dipisahkan. Mengingat sebuah kalimat bijak, “Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa 

buah”, tidak ada manfaatnya bagi diri sendiri. “Ilmu tanpa amal seperti lebah tanpa 

madu”, selain tidak ada manfaatnya, juga berbahaya karena berpotensi menyakiti 

orang lain dengan ilmunya. 

Menurut Mulyasa (2011:42), kompetensi guru adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan 

personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara 

keseluruhanmembentuk kompetensi dasar profesi guru, yang mencakup 

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan 

profesionalitas. Hubungannya dengan tenaga kependidikan, kompetensi merujuk 

pada perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi sertifikasi tertentu dalam 

melaksanakan tugas kependidikan. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah 

guru. 

Kompetensi guru merupakan komponen utama dari standar profesi di 

samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam 

prosedur dan sistem kepala sekolah tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai 

sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, 

menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang 
mengarahkan seseorang yang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan 

tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu 

upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat 

(lifelong learning process).  
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Macam-Macam Kompetensi Guru  

Untuk menjadi seorang guru yang profesional adalah suatu hal yang mudah 

apabila memiliki dan menguasai 4 kompetensi guru profesional sebagai berikut: 

a. Kompetensi Pedegogik 

b. Kompetensi Profesional 

c. Kompetensi Kepribadian 

d. Kompetensi Sosial 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

1. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP. Silabus 

merupakan sebagian sub-sistem pembelajaran yang terdiri dari atau yang satu 

sama yang lain saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. Hal penting 

yang berkaitan dengan pembelajaran adalah penjabaran tujuan yang disusun 

berdasarkan indikator yang ditetapkan. 

Philip Combs (dalam Kurniawati, 2010:66) menyatakan bahwa 

perencanaan program pembelajaran merupakan suatu penetapan yang memuat 

komponen-komponen pembelajaran secara sistematis. Analisis sistematis 

merupakan proses perkembangan pendidikan yang akan mencapai tujuan 

pendidikan agar lebih efektif dan efisien disusun secara logis, rasional, sesuai 

dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat). Perencanaan 

program pembelajaran adalah hasil pemikiran, berupa keputusan yang akan 

dilaksanakan. Sedangkan E. Kosasih (2014:144) mengatakan bahwa RPP 

adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD 

tertentu didalam kurikulum/silabus 

Selanjutnya Oemar Hakim (dalam Kurniawati 2010:74) menyatakan, 

”bahwa perencanaan program pembelajaran pada hakekatnya merupakan 

perencanaan program jangka pendek untuk memperkirakan suatu proyeksi 

tentang sesuatu yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran”. 

Permendiknas No. 103 tahun 2014 menyatakan, “Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar dalam 

beberapa pertemuan yang mengacu pada standar isi, standar kelulusan dan telah 

dijabarkan dalam silabus.” 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah suatu upaya menyusun perencanaan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, dan 

daerah. Kurikulum 2013, guru bersama warga sekolah berupaya menyusun 

kurikulum dan perencanaan program pembelajaran, meliputi:program 

tahunan,program semester, silabus, dan rencana peleksanaan pembelajaran. 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 

Dasar. RPP merupakan acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk 

setiapKD. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal 
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yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya 

pencapaian penguasaan suatu KD. 

2. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menyusun RPP 

Penyusunan RPP perlu memperhatikan hal sebagai berikut:  

a. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih,. 

b. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang harus di 

capai oleh peserta didik sesuai dengan kompetenrsi dasar.  

c. Tujuan pembelajaran dapat mencakupi sejumlah indikator, atau satu tujuan 

pembelajaran untuk beberapa indikator, yang penting tujuan pembelajaran 

harus mengacu pada pencapaian indikator. 

d. Kegiatan pembelajaran (langkah-langkah pembelajaran) dibuat setiap 

pertemuan, bila dalam satu RPP terdapat 3 kali pertemuan, maka dalam RPP 

tersebut terdapat 3 langkah pembelajaran. 

e. Bila terdapat lebih dari satu pertemuan untuk indikator yang sama, tidak 

perlu dibuatkan langkah kegiatan yang lengkap untuk setiap pertemuannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Subjek dan Waktu Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran pada beberapa SMPNegeri 

6 Muaro Jambisebanyak 10 orang. Penelitian ini difokuskan pada peningkatan 

kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 melalui 

Bimbingan Berkelanjutan.  

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di SMP Negeri 6 Muaro Jambi. 

Waktu palaksanaan penelitian ini, yakni pada semester 1 tahun pelajaran 

2018/2019 yang di mulai sejak bulan Juli sampai dengan September 2018. 

 

Prosedur Penelitian 
Penelitian ini tergolong penelitian kekepala sekolah ankepala sekolah dengan 

pendekatan deskriptif kuantitatif.Metode ini penulis bermaksud mengumpulkan 

data historis dan mengamati secara saksama mengenai aspek-aspek tertentu yang 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu tentang 

peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia dalam menyusun pengembangan 

RPP kurikulum 2013 sehingga akan memperoleh data-data yang dapat mendukung 

penyusunan laporan penelitian berupa data nilai observasi kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013, wawancara dan dokumentasi. 

Data-data yang diperoleh dari data nilai observasi dan wawancara kepada guru 

tentang kompetensi guru dalam menyusun prngembangan RPP kurikulum 2013 

melalui bimbingan berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala sekolahtersebut 

kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut dengan dasar teori yang telah 

dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat 

ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Penggambaran siklus 
mengenai tahap-tahap penelitian tindakan ini dapat dijelaskan pada siklus spiral 

yang dapat dilihat pada gambar berikut: 
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 Gambar 1. Siklus Penelitian 

Tindakan  

Sumber: Suharsimi (2011:23) 

Suharsimi Arikunto (2010:137) menjelasakan ada empat langkah pokok 

dalam penelitian tindakan kekepala sekolah an sekolah dalam setiap siklus yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observasi) dan refleksi. 

Keempat langkah tersebut melibatkan 10orangguru mata pelajaran pada beberapa 

SMP Negeri 6 Muaro Jambi. Penelitiandilakukansecaraberkelanjutan selama 3 

bulan.  

 

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 guru 

melalui pelaksanaan aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan berupa data 

nilai observasi kompetensi guru mata pelajaran dalam menyusun 

pengembangan RPP kurikulum 2013. Adapun instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data tersebut meliputi kelengkapan yang terdapat dalam RPP yang 

terdiri dari identitas mata pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber pembelajaraan, media 

pembelajaran dan kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti, kegiatan penutup serta penilaian. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh sejumlah keterangan 

dariguru tentang kompetensi guru mata pelajaran dalam menyusun RPP 

kurikulum 2013. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh pembinaan dan supervise akademik yang dilakukan 

oleh kepala sekolahterhadap peningkatan kompetensi guru mata pelajaran 

dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai dokumen 

berupa data nama guru, nama observer dan jadwal kegiatan penelitian untuk 

memperkuat perolehan data dari teknik observasi dan teknik wawancara. 

 

Teknik Analisis Data 
Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data penelitian deskriptif 

kuantitatif, Menurut Sugiyono (2012:224) adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Penentuan pemberian nilai adalah berdasarkan kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. Kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 melalui bimbingan 

berkelanjutanoleh kepala sekolahdengan nilai 1 untuk guru yang kurang mampu 

dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. Perolehan nilai 2 untuk 

guru yang cukup mampu dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. 

Perolehan nilai 3 untuk guru yang mampu dalam menyusun pengembangan RPP 

kurikulum 2013 dan perolehan nilai 4 untuk guru yang sangat mampu dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra-Siklus 

Sebelum dilakukan tindakan siklus I terlebih dahulu dilakukan workshop 

oleh peneliti kepada guru terkait penyusunan RPP berbasis kurikulum 2013 yang 

telah disusun oleh guru sebelumnya. Berdasarkan pengamatan awal melalui 

pelaksanaan workshop yang telah dilakukan oleh kepala sekolahsebelum 

dilakukan tindakan didapatkan hasil tentang kompetensi guru dalam menyusun 

pengembangan RPP kurikulum 2013 yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Kompetensi Guru dalam Menyusun Pengembangan RPP 

Kurikulum 2013 Refleksi Awal/Pra Siklus 

Nama Guru Nilai (%) Keterangan 

A 65.63 Cukup 

B 62.5 Cukup 

C 71.88 Baik 

D 62.5 Cukup 

E 68.75 Cukup 

F 59.38 Cukup 

G 62.5 Cukup 

H 50 Kurang 
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Lanjutan Tabel 1. Hasil Kompetensi Guru dalam Menyusun 

Pengembangan RPP Kurikulum 2013 Refleksi Awal/Pra Siklus 

Nama Guru Nilai (%) Keterangan 

I 59.38 Cukup 

J 62.5 Cukup 

JUMLAH 625.02 Cukup 

RATA-RATA 62.5 Cukup 

Sumber : Hasil penelitian (2018) diolah 

 Workshop dilakukan di SMP Negeri 6 Muaro Jambi pada tanggal 04 Juni 

2018 dengan mengumpulkan semua guru yang menjadi subjek penelitian untuk 

melalukan pengamatan terhadap kompetensi guru dalam menyusun pengembangan 

kurikulum 2013. 

Berdasarkan data tersebut, kepala sekolahdapat melakukan analisis 

kekurangan dan menetapakan upaya yang harus dilakukan dalam menerapkan 

proses pendampingan dan bimbingan berkelanjutanuntuk meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. 

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan nilai masing-masing guru 

berdasarkan penilaian terhadap kompetensi guru dalam menyusun pengembangan 

RPP kurikulum 2013 bahwa guru dengan inisial A memperoleh nilai 65.6% yang 

masuk dalam kategori cukup. Guru dengan inisial B memperoleh nilai 62.5% yang 

masuk dalam kategori cukup. Guru dengan inisial C memperoleh nilai 71.8% yang 

masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial D memperoleh nilai 62.5% yang 

masuk dalam kategori Cukup. Guru dengan inisial E memperoleh nilai 68.7% yang 

masuk dalam kategori Cukup. Guru dengan inisial F memperoleh nilai 59.3% yang 

masuk dalam kategori cukup. Guru dengan inisial G memperoleh nilai 62.5% yang 

masuk dalam kategori cukup. Guru dengan inisial H memperoleh nilai 50% yang 

masuk dalam kategori kurang. Guru dengan inisial I memperoleh nilai 59.3% yang 

masuk dalam kategori cukup. Guru dengan inisial J memperoleh nilai 62.5% yang 

masuk dalam kategori Cukup. Berdasarkan perolehan hasil presentasi mengenai 

kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP 2013 didapatkan rata-rata 

nilai adalah sebesar 62.5% yang masuk dalam kategori cukup. Artinya kompetensi 

guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 cukup baik namun 

masih perlu peningkatan karena masih terdapat kekurangan dalam proses 

penyusunan RPP kurikulum 2013. 

 

Siklus I 

Pada pelaksanaan Siklus I dilakukan empat tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap refleksi.  

Sehingga berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolahsaat 

melakukan proses pembinaan dan bimbingan berkelanjutankepada guru tersebut 

didapatkan hasil bahwa kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP 

kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

Joni Hasri                149 

Tabel 2. Hasil Kompetensi guru Menyusun Pengembangan RPP  

Kurikulum 2013 (Revisi 2017) Siklus I 

Nama Guru Nilai (%) Keterangan 

A 75 Baik 

B 75 Baik 

C 81.25 Baik 

D 81.25 Baik 

E 78.13 Baik 

F 78.13 Baik 

G 81.25 Baik 

H 78.13 Baik 

I 84.38 Baik 

J 71.88 Baik 

JUMLAH 862.8   

RATA-RATA 78.44 Baik 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan nilai masing-masing 

guru berdasarkan penilaian terhadap kompetensi guru dalam menyusun 

pengembangan RPP kurikulum 2013 bahwa guru dengan inisial A memperoleh 

nilai 75% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial B memperoleh 

nilai 75% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial C memperoleh 

nilai 81.2% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial D 

memperoleh nilai 81.2% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial 

E memperoleh nilai 78.1% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan 

inisial F memperoleh nilai 78.1% yang masuk dalam cukup. Guru dengan 

inisial G memperoleh nilai 81.2% yang masuk dalam kategori baik. Guru 

dengan inisial H memperoleh nilai 78.1% yang masuk dalam kategori baik. 

Guru dengan inisial I memperoleh nilai 84.3% yang masuk dalam kategori baik. 

Guru dengan inisial J memperoleh nilai 71.8% yang masuk dalam kategori 

cukup. Berdasarkan perolehan hasil presentasi mengenai kompetensi guru 

dalam menyusun pengembangan RPP 2013 didapatkan rata-rata nilai adalah 

sebesar 78.4% yang masuk dalam kategori baik.  

 

Siklus II 

Pada pelaksanaan Siklus II dilakukan empat tahapan yaitu tahap 

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

berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolahsaat melakukan 

proses pembinaan dan bimbingan berkelanjutankepada guru tersebut didapatkan 

hasil bahwa kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 

2013adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.Hasil Kompetensi guru Menyusun pengembangan RPP  

Kurikulum 2013 (Revisi 2017) Siklus II 

Nama Guru Nilai (%) Keterangan 

A 81.25 Baik 

B 84.38 Baik 

C 90.63 Baik Sekali 

D 81.25 Baik 

E 81.25 Baik 

F 90.63 Baik Sekali 

G 90.63 Baik Sekali 

H 90.63 Baik Sekali 

I 84.38 Baik 

J 90.63 Baik Sekali 

JUMLAH 952.2 
 

RATA-RATA 86.5 Baik Sekali 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

 Berdasarkan data pada pelaksanaan siklus II, kepala sekolahdapat 

melakukan analisis kekurangan dan menetapakan upaya yang harus dilakukan 

dalam menerapkan proses pendampingan dan bimbingan berkelanjutanuntuk 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 

2013.  

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan nilai masing-masing guru 

berdasarkan penilaian terhadap kompetensi guru dalam menyusun pengembangan 

RPP kurikulum 2013 bahwa guru dengan inisial A memperoleh nilai 81.2% yang 

masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial B memperoleh nilai 84.3% yang 

masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial C memperoleh nilai 90.6% yang 

masuk dalam kategori baik sekali. Guru dengan inisial D memperoleh nilai 81.2% 

yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial E memperoleh nilai 81.2% 

yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial F memperoleh nilai 90.6% 

yang masuk dalam kategori baik sekali. Guru dengan inisial G memperoleh nilai 

90.6% yang masuk dalam kategori baik sekali. Guru dengan inisial H memperoleh 

nilai 90.6% yang masuk dalam kategori baik sekali. Guru dengan inisial I 

memperoleh nilai 84.3% yang masuk dalam kategori baik. Guru dengan inisial J 

memperoleh nilai 90.6% yang masuk dalam kategori baik sekali. Berdasarkan 

perolehan hasil presentasi mengenai kompetensi guru dalam menyusun 

pengembangan RPP 2013 didapatkan rata-rata nilai adalah sebesar 86.5% yang 

masuk dalam kategori baik sekali.  

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh artinya kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 sudah baik sekali namun masih 

perlu peningkatan karena masih terdapat sedikit kekurangan dalam proses 

penyusunan RPP kurikulum 2013. 
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Pembahasan 

Pembahasan Empirik 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

melakukan observasi penyelenggaraan kegiatan bimbingan berkelanjutanoleh 

kepala sekolah. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan 

persiapan berupa pemberian nasehat dan masukan kepada guru dalam menyusun 

pengembangan RPP kurikulum 2013, pelaksanaan dengan memberikan pembinaan 

kepada guru terkait penyusunan RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan 

evaluasi yang dilakukan kepala sekolahdengan memberikan sejumlah pertanyaan 

terkait pengaruh pelaksanaan kegiatanpembinaan dan bimbingan 

berkelanjutanoleh kepala sekolah. Sehingga diperoleh hasil penelitian pada pra-

siklus, siklus I, siklus II yang dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Kompetensi guru dalam Menyusun 

pengembangan RPP Kurikulum 2013 Pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 

No Nama Guru 
Jumlah skor 

Keterangan 
Pra-Siklus Siklus I Siklus II 

1 A 65.63 75 81.25 Meningkat 

2 B 62.5 75 84.38 Meningkat 

3 C 71.88 81.25 90.63 Meningkat 

4 D 62.5 81.25 81.25 Meningkat 

5 E 68.75 78.13 81.25 Meningkat 

6 F 59.38 78.13 90.63 Meningkat 

7 G 62.5 81.25 90.63 Meningkat 

8 H 50 78.13 90.63 Meningkat 

9 I 59.38 84.38 84.38 Meningkat 

10 J 62.5 71.88 90.63 Meningkat 

Rata-Rata 62.5 % 78.4% 86.5% Meningkat 

Sumber : Hasil penelitian (2017) diolah 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil kompetensi guru 

dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 sebelum dilakukan 

pembinaan dan bimbingan berkelanjutandan setelah dilakukan bimbingan 

berkelanjutanoleh kepala sekolahterlihat mengalami peningkatan yang signifikan. 

Pada pra-siklus rata-rata kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP 

kurikulum 2013 adalah sebesar 62.5% yang masuk dalam kategori cukup. 

Penilaian pada siklus I didapatkan hasil rata-rata kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 adalah sebesar 78.4% yang masuk 

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

siklus dengan peningkatan sebesar 12.9%. Penilaian pada siklus II didapatkan hasil 

rata-rata kualitas mengajar guru di kelas adalah sebesar 86.5% yang masuk dalam 

kategori baik sekali, hasil ini meningkat sebesar 8.1% dibandingkan dengan siklus 

I.  

Sehingga dapat dinilai tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah 

meningkat serta memenuhi kriteria keberhasilan yang telah ditentukan, untuk itu 

tidak perlu adanya perlakukan tindakan pada siklus berikutnya dilakukan kepala 

sekolahsecara insidentil. Sehingga proses pembinaan dan bimbingan 
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berkelanjutanuntuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun 

pengembangan RPP kurikulum 2013 berakhir pada siklus II dan perlakuan 

pembinaan tersebut lebih lanjut akan dilakukan diluar penelitian ini untuk 

mendapatkan guru dengan kemamppuan menyusun pengembangan RPP kurikulum 

2013 yang berkualitas. 

 

Pembahasan Teoritis 

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa 

temuan yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pada umumnya guru masih belum maksimal dalam hal penyusunan RPP 

kurikulum 2013, hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kesalahan di 

dalam RPP yang dibuat oleh guru seperti ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian 

RPP dengan kurikulum 2013. Guru masih belum bisa menyusun pengembangan 

bahan remedial sesuai konsep kurikulum 2013 dan sebagian besar masih 

mengacu pada kurikulum sebelumnya. 

b. Pada umumnya kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP 

kurikulum 2013 setelah dilakukannya bimbingan berkelanjutanoleh kepala 

sekolahsudah baik, guru sudah dapat menyesuaikan RPP dengan standar 

kurikulum 2013 (revisi 2017), walaupun masih ada sedikit kekurangan namun 

guru sudah dinilai bisa dalam menyusun pengembangan RPP sesuai kurikulum 

saat ini. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dapat dijelaskan bahwa 

adanya pembinaan dan bimbingan berkelanjutanyang dilakukan oleh kepala 

sekolahdalam meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun pengembangan 

RPP kurikulum 2013 sudah dinilai berhasil hasil tersebuit didaptkan dari hasil 

wawancara dimana sebagian besar guru sudah puas terhadap pelaksanaan 

pembinaan dan bimbingan berkelanjutanyang dilakukan oleh kepala 

sekolahtersebut. Setelah dilakukan tindakan siklus I hasil kompetensi guru 

dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013 naik dan masuk dalam 

kategori baik meningkat dari kategori yang sebelumnya pada pra-siklus yaitu 

cukup, namun pada siklus I terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan 

untuk mencapai indikator keberhasilan sehingga dilakukan siklus II sebagai 

tindakan untuk menyempurnakan dan mencapai indikator keberhasilan yang 

telah ditentukan. Setelah dilakukan tindakan pada siklus II didapatkan hasil 

rata-rata kualitas mengajar guru berada dalam kategori baik sekali 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 pembinaaan oleh kepala sekolahdengan menyesuaikan RPP yang telah 

dibuat berdasarkan rambu-rambu kurikulum 2013. Pada siklus II hasil yang 

didapatkan sudah sesuai dengan nilai minimal yang telah ditetapkan pada 

indikator keberhasilan, sehingga penelitian yang dilakukan berakhir pada siklus 

II, namun perlakuan pembinaan dan bimbingan berkelanjutantetap akan 

dilakukan oleh kepala sekolahsecara insidentil diluar penelitian ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pelaksanaan Bimbingan 

Berkelanjutan Dalam Menyusun RPP Kurikulum 2013 Untuk Meningkatkan 

Kompetensi Guru yang sudah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada saat proses pelaksanaan pembinaan serta penerapan langkah bimbingan 

berkelanjutanyang dilakukan oleh kepala sekolahdinilai dapat meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013, hal 

tersebut dapat dilihat melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

meningkat secara signifikan mulai dari pra-siklus dengan hasil rata-rata cukup 

meningkat menjadi baik pada siklus I dan menjadi baik sekali pada siklus II. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pembinaan dan bimbingan 

berkelanjutanyang dilakukan oleh kepala sekolahdapat meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. 

2. Upaya efektivitas yang dilakukan oleh kepala sekolahsebagai peneliti dalam 

meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun pengembangan RPP 

kurikulum 2013 adalah dengan memberikan pembinaan, bimbingan 

berkelanjutandan nasehat kepada guru, memberikan masukan positif dan 

memberikan koreksi pebaikan terhadap kekurangan yang telah dilakukan oleh 

guru dalam perbaikan kualitas mengajar guru di kelas. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, peneliti dapat mengajukan 

beberapa saran yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya pembinaan dan bimbingan berkelanjutanolehkepala sekolahyang 

kreatif dan inovatif untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi guru dalam 

menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. Sehingga diharapkan guru 

dapat menyusun pengembangan RPP sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. 

2. Perlu adanya pengembangan pembinaan dan bimbingan berkelanjutanyang 

lebih baik dari segi kualitas dan alokasi waktu sehingga dapat meningkatkan 

kualitas guru dalam menyusun pengembangan RPP kurikulum 2013. Sehingga 

guru dapat menghasilkan RPP sesuai harapan dan tujuan kurikulum 2013 yang 

berlaku saat ini. 
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