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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini bertujuan dengan praktek reflektif pembelajaran, 

peneliti ingin meningkatkan dan mengetahui   profesionalisme guru-guru TK dalam 

mengajar apakah guru aktif dan hasilnya baik   pada Semester I Tahun 2018/2019 

di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Dirumusan masalah penelitian apakah 

apakah melalui praktek reflektif pembelajaran guru aktif dan hasilnya baik untuk 

meningkatkan profesionalisme guru – guru TK dalam mengajar pada Semester I 

Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora?. Subjek 

penelitian sejumlah 40 orang Guru Kelas TK. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Penelitian Tindakan Sekolah Se Wilayah 

untuk Pengawas TK dilaksanakan selama 3 siklus, masing-masing siklus terdiri 

dari perencanaan, tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. Teknik analisa 

data: untuk menganalisis, mengolah, menyajikan  dan menarik kesimpulan.  Data 

nilai baik pada siklus 1; 25 orang (62,5%), siklus 2; 34 orang (85%), siklus 3: 

37 orang(92,5). Sesuai tujuan penelitian, guru aktif dan hasilnya baik, 

profesional dalam mengajar. Guru TK dapat menyusun jurnal refleksi 

pembelajaran. 

 

Kata kunci : Refleksi Pembelajaran, Guru, Siswa, TK 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kegiatan pengembangan profesi Pengawas Sekolah dalam melaksanakan 

kegiatan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), memiliki dua tujuan utama, dari  

kegiatan tersebut: Pertama, untuk meningkatkan kemampuan akademik dan 

manajerial pengawas sekolah melalui berbagai kegiatan penelitian tindakan 

sekolah. Kedua,  mendorong penggunaan laporan kegiatan tersebut sebagai Karya 

Tulis Imiah (KTI) dalam pengembangan profesi pengawas sekolah yang 

selanjutnya dapat dipakai dalam memenuhi persyaratan kenaikan golongan. 

Apabila dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru, atau kepala sekolah, 

atau tenaga kependidikan lain di sekolah-sekolah binaannya, dan dengan 
melakukan seseuatu tindakan yang nyata, maka kegiatan tersebut dapat berupa  

penelitian tindakan sekolah (PTS). Pengawas TK dalam hal ini sebagai peneliti 

bertanggung jawab peningkatan kinerja Guru TK untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, hasil penilaian kinerja atau PK Guru, dan penilaian kinerja kepala 
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sekolah (PKKS). Implementasi penjaminan mutu TK dilaksanakan: terbuka, 

partisipatif, konsisten, berkelanjutan. Terbuka bagi semua elemen masyarakat yang 

memiliki kepedulian terhadap mutu pendidikan TK. Partisipatif, semua komponen 

penjaminan mutu terlibat langsung. Konsisten, langkah dan upaya di arahkan 

hanya untuk mutu pendidikan TK. Berkelanjutan, berarti untuk mengembangkan 

mutu pendidikan TK dilaksanakan terus menerus. Kebutuhan aktualisasi diri 

berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari 

seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi yang 

dimiliki seseorang. Kebutuhan akan aktualisasi diri ada kecenderungan potensinya 

yang meningkat karena orang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang 

didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri senang akan tugas-tugas yang 

menantang kemampuan dan keahliannya. Komitmen guru adalah kecenderungan 

dalam diri seseorang merasa terlibat aktif, penuh rasa tanggungjawab. Guru 

berkomitmen tinggi memiliki kepedulian terhadap tugas, kebutuhan siswa, teman 

sejawat atau atasan langsung. Komitmen pada tugas yang dibebankan, 

tanggungjawab terhadap bangsa, negara dan sesama manusia.  

Kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran apa yang seharusnya 

dilakukan seseorang dalam pekerjaannya. Menurut asal katanya kompetensi 

berasal dari kata kompeten yang berarti yang berarti cakap atau menguasai. 

Sedangkan kompetensi guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005, pasal 28 guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Ayat 1). Pengembangan program 

pembelajaran anak usia dini di TK, adalah pengembangan sejumlah pengalaman 

belajar melalui bermain yang dapat memperkaya pengalaman bermain anak 

tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri.  

Data hasil pengamatan pada sepuluh TK di Kecamatan Jiken Kabupaten 

Blora. Dari pengamatan lapangan sebagai berikut: belum meratanya peningkatan 

kualitas proses pembelajaran, belum ada umpan balik dalam penilaian 

pembelajaran dan cara meningkatkan capaian perkembangan anak usia dini. Perlu 

terus dikembangkan keterampilan mengajar (teaching skill) dalam bernyanyi, 

menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri, mendongeng, menjadi peran 

mengganti orang tua di sekolah, menjelaskan pembelajaran dengan bahasa anak, 

menggunakan media dan sumber belajar bervariasi, menjalin komunikasi dengan 

orang tua maupun peserta didik, mengelola kelas, mengukur hasil belajar anak, 

mengembangkan keterampilan bertanya, mengembangkan gerak lagu, mengenal 

kesulitan khusus, mengembangkan variasi pembelajaran, kreatif dan inovatif. Data 

analisis dari kuesioner pada guru TK, dengan indikator pernyataan memiliki 

kreatifitas dalam pembelajaran: tidak pernah (TP), kadang-kadang (KD) dan sering 

(SR), masih rendah. Pengamatan pada kondisi awal penelitian ini pada sejumlah 

40 orang guru TK, 20 orang atau 50% guru TK, tidak pernah (TP), 12 orang atau 

30% guru TK, kadang-kadang (KD), dan 8 orang atau 20% guru TK, penilaian 
sering (SR).  

Menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan dalam upayanya meningkatkan 

mutu kemampuan profesional guru dalam mengajar. Kondisi ideal yang 

diharapkan adalah guru-guru TK terlatih dalam mengajar dengan menyusun jurnal 
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refleksi pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme guru - guru TK dalam 

mengajar dengan konteks kurikulum. Guru membuat perbaikan atas rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian, observasi kelas dan refleksi. Langkah konkrit 

untuk mengatasi permasalahan, peneliti melakukan Penelitian Tindakan Sekolah 

se-wilayah untuk pengawas sekolah TK (PTSW), judul: “Peningkatan 

Profesionalisme Guru-Guru TK Dalam Mengajar Melalui Praktek Reflektif 

Pembelajaran Semester I Tahun 2018/2019 Kecamatan Jiken Kabupaten Blora”.   

 

Rumusan Masalah  

Dirumusan masalah penelitian adalah apakah melalui praktek reflektif 

pembelajaran guru aktif dan hasilnya baik untuk meningkatkan profesionalisme 

guru-guru TK dalam mengajar pada Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019 di 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian tindakan sekolah ini, bertujuan dengan praktek reflektif 

pembelajaran, peneliti ingin meningkatkan dan mengetahui   profesionalisme guru-

guru TK dalam mengajar apakah guru aktif dan hasilnya baik   pada Semester I 

Tahun 2018/2019 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

 

Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian adalah (1) manfaat bagi siswa berdampak 

positif terhadap hasil dan aktifitas pembelajaran di TK; (2) manfaat bagi guru 

meningkatkan profesionalisme guru-guru TK dalam mengajar dan pengelolaan 

pembelajarannya; (3) bagi Sekolah mengembangkan SDM Guru dan tenaga 

kependidikan, (4) Bagi peneliti dan pengawas TK dapat meningkatkan 

kemampuan akademik dan manajerial pengawas sekolah dalam pengembangan 

profesi pengawas sekolah, dan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis.   

 

KAJIAN PUSTAKA 

Profesionalisme Guru  

Broke dan Stone dalam Mulyasa (2009:25) bahwa kompetensi guru 

merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. 

Sikap atau perilaku profesional bagi guru sangat penting agar mengajar diakui dan 

dihargai sebagai profesi. Profesi tidak mungkin ada tanpa keseriusan dan 

komitmen kelompok individu yang menjadi anggota profesi itu. Guru tidak hanya 

harus mengikuti standar, tetapi juga harus mendukung dan meningkatkan dimensi 

moral yang menjadi bagian dari melayani orang.  

Case, Timothy, dan Charles (2009:1) mengemukakan bahwa anggota 

profesi mengajar sejati harus memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis; 

memiliki nilai-nilai bersama tentang profesi mereka dan konsekuensi tanggung 
jawabnya; mengadakan pemeriksaan dan perenungan kembali sebagai kebiasaan; 

mengenali, menghormati dan memperhitungkan keanekaragaman dalam 

pengadaan kesempatan pendidikan yang setara untuk semua anak; dan lebih 

mementingkan profesi yang akan memudahkannya tumbuh dan berkembang. 
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Roy Kellen dalam Kemendiknas (2010:187) mencatat bahwa terdapat dua 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru 

(teacher-centered approaches) dan pendekatan yang berpusat pada siswa (student-

centered  approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi 

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif, dan 

pembelajaran ekspositori. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery, serta pembelajaran 

induktif.  

Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. 

Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan memenuhi 24 (dua puluh empat) jam 

tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) 

minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari 

Pemerintah atau Pemerintah daerah. Beban kerja guru pada satuan pendidikan 

yang memberlakukan kurikulum yang berbeda pada setiap rombongan belajar 

dihitung berdasarkan alokasi waktu sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada 

rombongan belajar tersebut. Berkaitan dengan pembelajaran pada anak TK, pada 

dasarnya pengembangan program pembelajaran anak TK adalah pengembangan 

sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dapat memperkaya 

pengalaman bermain anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri 

sendiri. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, guru TK wajib memiliki 

kompetensi. Kompetensi pedagogik guru TK tampak melalui proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran terjadi proses belajar, mengajar, interaksi, komunikasi, 

gaya mengajar, penerapan metode-metode mengajar, penggunaan sumber belajar 

dan media pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan upaya-upaya untuk 

meningkatkan keaktifan proses pembelajaran. Semua kegiatan itu dapat 

dilaksanakan dengan baik jika guru menguasai metodologi pembelajaran.  

Saat menerapkan metode-metode mengajar guru harus mampu mengelola 

kelas dengan baik. Proses interaksi dalam pembelajaran hendaknya membuat 

siswa benar-benar belajar. Supaya siswa belajar, guru perlu mengupayakan 

pembelajaran yang membuat siswa aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran. 

Berdasarkan perannya sebagai pengelola proses pembelajaran, guru harus 

memiliki kemampuan merencanakan sistem pembelajaran yang terdiri atas 

merumuskan tujuan, memilih prioritas materi yang akan diajarkan, memilih dan 

menggunakan metode, memilih dan menggunakan sumber belajar yang ada, 

memilih dan meggunakan media pembelajaran. Sebagai guru yang memiliki 

kemampuan, sudah seharusnya guru mampu mengelola kelas dengan baik.  

 

Praktek Reflektif Pembelajaran   

Menurut Siagian (2008); bentuk disiplin yang baik akan tercermin pada 

suasana: (1) Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian sekolan 
berdasarkan visi, misi, dan tujuan ; (2) Tingginya semangat dan gairah kerja dan 

inisiatif para pegawai dalam melakukan pekerjaan; (3) Besarnya rasa tanggung 

jawab para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya; (4) 

Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan 
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pegawai; (5) Meningkatkan efisiensi dan prestasi kerja pegawai. Ada tiga cara kita 

belajar menjadi bijaksana: pertama dengan berefleksi, yang adalah terbaik, kedua 

dengan meniru, yang adalah termudah, ketiga dengan pengalaman, yang adalah 

terpahit (Confucius).  

Guru yang reflektif; lebih baik dalam melihat situasi dan masalah; 

menggunakan kegiatan bertanya dalam mengevaluasi apa yang terjadi (mengapa 

ini terjadi?); tahu apa yang harus mereka perbaiki dan tingkatkan; dapat 

menjabarkan dan menganalisa pengalaman yang terjadi dengan baik; memiliki 

percaya diri dan ekspektasi positif. Guru dapat memperagakan kegiatan reflektif 

melalui refleksi pembelajaran dan peer coaching. Mengapa guru perlu melakukan 

refleksi?. Proses Refleksi dengan 4-R sebagai berikut: (1) Reporting: 

Mendeskripsikan situasi, insiden, atau hal-hal yang terjadi selama pembelajaran. 

(2) Responding: Merespon secara pribadi (perasaan) dari situasi, insiden atau hal-

hal yang terjadi selama pembelajaran. (3) Reasoning: Menjabarkan mengapa 

situasi dan insiden ini perlu diangkat. (4) Reconstructing: Mengembangkan sebuah 

kesimpulan agar dari kesimpulan tersebut dapat terbentuk sebuah rencana 

berikutnya sehingga situasi dan insiden yang pernah terjadi dapat diminimalisir. 

Peer Coaching merupakan sebuah kebutuhan bagi para Guru untuk sebuah 

perubahan. Kegiatan fasilitasi proses menuju pemahaman bahwa guru yang terbaik 

pasti memiliki kualitas diri yang baik. Kualitas tersebut tidak hanya terkait dengan 

kompetensi teknis/akademik, tetapi banyak juga kualitas non-teknis terkait sikap 

dan perilaku, seperti mengenai kualitas guru, lebih spesifik membahas ciri guru 

yang selalu belajar atau guru pembelajar. Keberhasilan kepala sekolah TK yang 

berhasil paling tidak ada dua indikator: 1) Bisa memanejemen sumberdaya sekolah 

sehingga meningkat kinerjanya; 2) Kepuasan pelanggan meningkat.  

Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan 

profesional guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai 

wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. 

Pengembangan atau peningkatan kemampuan profesional harus bertolak pada 

kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, agar bermakna. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas 

keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pernyataan undang-undang 

di atas pada intinya mempersyaratkan guru untuk memiliki: (1) kualifikasi 

akademik minimum S1 atau D-IV;  (2) kompetensi  sebagai agen pembelajaran 

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (3)  

sertifikat pendidik.  Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan 

yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan 

melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional 
lainnya. Kegiatan dilaksanakan di Kelompok Kerja Guru (KKG) dengan 

desiminasi mandiri, mengingat wadah ini dijadikan sebagai tempat melakukan 

pertemuan bagi guru kelas. Kemajuan sebuah sekolah sangat bergantung pada 

budaya mutu yang dikembangkan.  Kompetensi sumber daya manusia (SDM), 



Jurnal Mitra Pendidikan                                     Volume VI, Nomor 1, Januari 2019 

Mardi   31 

perlu terus dikembangkan kompetensinya dalam hal ini adalah guru TK dengan 

strategi penggunaan perencanaan program pembelajaran yang efektif melalui 

praktek reflektif pembelajaran dan strategi coaching.  

Pada dasarnya pengembangan program pembelajaran anak TK adalah 

pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dapat 

memperkaya pengalaman bermain anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir 

tentang diri sendiri. Istilah model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik 

sangat familiar dalam dunia pembelajaran kita, namun terkadang istilah-istilah 

tersebut membuat bingung para pendidik. Berikut adalah penjelasan tentang istilah 

pendekatan, model, dan strategi.  Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak 

atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk 

kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum.  

 

Profesionalisme Kepengawasan 

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan 

akademik  dan pengawasan manajerial melalui pemantauan, penilaian, pembinaan, 

pelaporan dan tindak lanjut. Tujuan supervisi akademik adalah untuk 

pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas dan penumbuhan motivasi. 

Pembinaan dan pendampingan terhadap tugas guru dalam merancang, menyajikan 

dan mengevaluasi guru dalam mengajar  akan meningkatkan kompetensi pengawas 

sekolah Pengawas TK adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas 

pengawasan pada PAUD formal  baik negeri maupun swasta dalam teknis 

penyelenggaraan dan pengembangan program pembelajaran di TK. Laporan hasil 

kepengawasan supervisi akademik dan supervisi manajerial hendaknya 

disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, 

komite sekolah dan guru. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem 

pemenuhan standar PAUD adalah standar kompetensi tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan (tendik), standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana (sarpras), 

dan standar pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah 

standar isi, standar proses, dan standar penilaian sedangkan bagian yang termasuk 

pada komponen output adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. 

Mengevaluasi pendidikan berarti memeriksa, meneliti dan mengamati isi 

pendidikan terhadap tujuan pendidikan. Fasilitasi proses menuju pemahaman 

bahwa guru yang terbaik pasti memiliki kualitas diri yang baik. Kualitas tersebut 

tidak hanya terkait dengan kompetensi teknis/akademik, tetapi banyak juga 

kualitas non-teknis terkait sikap dan perilaku, seperti mengenai kualitas guru, lebih 

spesifik membahas ciri guru yang selalu belajar atau guru pembelajar.  

Pengembangan profesi bagi Pengawas Sekolah, berbeda dengan guru. Bila 

guru memfokus pada peningkatan mutu PBM, maka bagi pengawas memfokus 

pada upaya peningkatan mutu kegiatan kepengawasan yang sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi pengawas sekolah. Membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) 

merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pengembangan profesi yang dapat 

dilakukan baik oleh para  pengawas sekolah maupun guru. Pengawas sekolah 

adalah tenaga kependidikan profesional yang berfungsi sebagai unsur pelaksana 
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supervisi pendidikan yang mencakup supervisi akademik dan supervisi manajerial. 

Supervisi akademik terkait dengan tugas pembinaan guru dalam meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Dalam membina kompetensi akademis guru dalam 

rangka penjaminan mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pembelajaran ialah proses 

interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Adapun anak usia taman kanak-kanak dapat diartikan sebagai 

anak yang berada pada masa usia 4-6 tahun.  

Salah satu tugas Leaders adalah memberdayakan teamnya melalui proses 

Coaching. Dalam proses coaching, ada 2 pihak yang terlibat yaitu Coach dan 

Coacheee. Coach adalah orang yang melakukan proses Coaching. Sedangkan 

Coacheee adalah orang yang sedang dibimbing oleh Coach. Bertanya dengan 

tepat, dan mendengardengan cermat adalah dua kunci utama dalam sesi Coaching. 

Tujuh langkah Coaching yang efektif sebagai berikut:  

1. Building Relationship: membangun kepercayaan antara Coach dengan 

Coacheee yang akan membantu menciptakan suasana Coaching yang nyaman 

dan menyenangkan.  

2. Get Agreement : mengkomunikasikan tujuan  Coaching dan membantu 

Coacheee untuk melihat kebutuhan atau tantangan yang sedang menjadi 

perhatiannya saat ini.  

3. Pause : mengundang Coacheee untuk berhenti sejenak.   

4. Expanding : mengajak Coacheee untuk sejenak keluar dari tantangannya dan 

melihat berbagai alternatif solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan olehnya 

dari sudut pandang yang berbeda.  

5. Fokus : mengarahkan Coacheee untuk fokus kepada satu alternatif solusi dari 

banyaknya alternatif solusi yang ia temukan.  

6. Action : menggerakkan Coacheee untuk mulai merealisasikan solusi yang ia 

pilih ke dalam langkah-langkah konkret yang terukur.  

7. Continuous Improvement : mengajak Coacheee untuk melakukan perbaikan 

terus menerus dari langkah-langkah action yang telah dibuat.  

 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas diduga dengan 

praktek reflektif pembelajaran guru aktif dan hasilnya baik dalam meningkatkan 

profesionalisme guru-guru TK dalam mengajar pada Semester I Tahun Pelajaran 

2018/2019 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora.  

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan dan pemecahan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini diyakini praktek reflektif 

pembelajaran guru aktif dan hasilnya baik dapat meningkatkan profesionalisme 

guru-guru TK dalam mengajar pada Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019 di 
Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 
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METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian Tindakan 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah PTSW. Penelitian Tindakan 

Sekolah Se Wilayah untuk Pengawas TK dilaksanakan selama 3 siklus, masing-

masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi/pengamatan, dan 

refleksi. Penelitian reflektif oleh pelaku tindakan melalui praktek reflektif 

pembelajaran dapat meningkatkan profesionalisme guru-guru TK dalam mengajar 

guru aktif dan hasilnya baik. 

 

Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian 

Adapun sebagai subjek penelitian adalah Guru Kelas TK dengan jumlah 40 

orang, terdiri dari 40 Guru perempuan dan 0 Guru Laki-laki. Guru Kelas TK 

Kelompok A dan Kelompok B di sepuluh TK se-Kecamatan Jiken Kabupaten 

Blora. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora didasarkan 

pada pertimbangan  bahwa peneliti sebagai pengawas TK, agar memudahkan 

dalam proses penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada Semester I Tahun 

Pelajaran 2018/2019.  Jadwal penelitian pada Siklus 1, 12 - 15 September 2018; 

Siklus 2, 17 - 20 September 2018;  dan Siklus 3,  24 – 27 September 2018, karena 

masalah itu timbul pada waktu tersebut dan segera untuk di pecahkan agar tidak 

menimbulkan masalah baru, sehingga memudahkan dalam proses penelitian.  

Tabel. 1 Jadwal Penelitian 

 
Sumber : Hasil penelitian, diolah(2018) 

Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian tindakan :  (1) Planning (rencana), (2) Action 

(tindakan), (3) Observation (pengamatan), (4) Reflection (perenungan). Karena 

penelitian ini merupakan penelitian tindakan dengan siklus. Siklus-siklus itu 

merupakan rangkaian saling berkelanjutan, siklus satu, siklus dua dan siklus 

ketiga. Setiap siklusnya selalu ada persiapan tindakan,  pelaksanaan tindakan, 

observasi, dan refleksi. Siklus sebagai berikut :   

Pelaksanaan Siklus 1: (1) Persiapan kegiatan perencanaan program 

pembelajaran yang efektif melalui desiminasi praktik reflektif dan peer coaching, 

(2) Pelaksanaan tindakan : mengumpulkan data wawancara dari Guru, mencatat 

hasil penelitian, (3) Observasi (pemantauan dan evaluasi) sasaran melihat 

kemampuan Guru dalam mengajar, (4) Refleksi. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk 

perbaikan pada siklus berikutnya.  

Pelaksanaan Siklus 2: merupakan kelanjutan serta perbaikan siklus 1; (1) 

Persiapan kegiatan perencanaan program pembelajaran yang efektif melalui 

desiminasi praktik reflektif dan peer coaching, (2) Pelaksanaan tindakan : 
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mengumpulkan data wawancara dari Guru, mencatat hasil penelitian, (3) 

Observasi (pemantauan dan evaluasi) sasaran melihat kemampuan Guru dalam 

mengajar. (4) Refleksi. Hasil refleksi dimanfaatkan untuk perbaikan pada siklus 

berikutnya.  

Pelaksanaan Siklus 3 : merupakan kelanjutan serta perbaikan siklus 2: (1) 

Persiapan: kegiatan penyusunan  rencana tindakan (berupa penjadwalan  paparan 

disesuaikan temuan pada identifikasi masalah); (2) pelaksanaan perencanaan 

program pembelajaran yang efektif melalui desiminasi praktik reflektif dan peer 

coaching, dengan kolaborator; (3) Observasi, peneliti yang sekaligus sebagai 

Pengawas TK mengobservasi terhadap seluruh kejadian yang terjadi selama tahap 

pelaksanaan dan observasi hasil awal yang di capai pada pelaksanaan tindakan 

siklus 3. Pengawas sekaligus peneliti juga mengidentifikasi masalah yang timbul 

dari pelaksanaan tindakan di siklus 3; (4) Refleksi, pertemuan bersama kolaborator 

dan mengolah hasil penelitian dan kesimpulan hasil penelitian. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen adalah alat yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan 

supervisi akademik, baik pada saat untuk mengobservasi persiapan maupun 

pelaksanaan pembelajaran. Instrumen supervisi akademik bisa dikembangkan 

sendiri atau mengadaptasi dari instrumen yang sudah ada.  Tehnik pengumpulan 

data pada penelitian ini terdiri atas empat kegiatan pokok, yakni : pengumpulan 

data awal, data pelaksanaan, data hasil analisis setiap akhir siklus, serta finalisasi 

hasil penelitian dan pelaksanaan seminar laporan hasil penelitian. Format penilaian 

di isi dengan sebutan dan persentase Angka kredit dari hasil PK guru yang telah di 

konversikan dalam skala 0-100.  Adapun nilai hasil PK Guru PAUD (Skala 15-

60). 56-60 sebutan Amat baik, 51-55 sebutan baik, 46-50 sebutan cukup, 41-45 

sebutan sedang, dan < 40 sebutan kurang. Untuk pengumpulan data digunakan 

metode :  

1. Observasi/pengamatan, praktek reflektif pembelajaran guru aktif dan hasilnya 

baik dapat meningkatkan profesionalisme guru – guru TK dalam mengajar  

dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai dengan observasi kelas, 

kami dapat mengamati kegiatan guru dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas. 

2. Pemberian tugas, metode pemberian tugas dilakukan guru dalam proses belajar 

mengajar yang mencakup penguasaan bahan, penguasaan metode, 

pengorganisasian kelas, penggunaan media, dan faktor-faktor penunjang 

lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Dokumen : Data yang diambil bersumber pada  pembelajaran selama 3 siklus.  

Sumber data penelitian tindakan ini meliputi peserta didik, guru, dokumen hasil 

pembelajaran. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pemotretan hasil dan aktivitas belajar. Dokumen berupa arsip yang ada, seperti 

RPPH yang dibuat guru atau materi pembelajaran, hasil observasi dan nilai 
yang diberikan oleh guru.  
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Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis, mengolah, menyajikan  dan menarik kesimpulan data 

berupa informasi/data naratif dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang 

dan menggolongkan data. Data yang diperoleh dari lapangan dicatat dan diteliti 

secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah   

teknik dengan melakukan beberapa tahapan: reduksi data, display data dan 

kesimpulan. Teknik analisa data yang dilakukan adalah dengan persentase. Data 

analisis hasil penilaian kinerja guru dengan cara membandingkan data hasil 

pengamatan dan/atau pemantauan dengan perolehan skor setiap indikator dan nilai 

kompetensi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif dan kuantitatif. 

 

Indikator Kinerja/ Indikator Keberhasilan  

1. Dapat meningkatkan profesionalisme guru-guru TK aktif dan hasilnya baik 

pencapaian sebanyak 32 orang  atau > 80%.  

2. Semakin efektifnya waktu mengajar Guru Kelas TK, hasil PK Guru dalam 

kategori B atau rentang 51-55 sebutan baik  pencapaian 10 TK atau 100%.  

3. Semakin efektifnya pembuatan RPP; kreatifitas dalam pembelajaran skore 

perolehan sering (SR), masih pencapaian sebanyak  37 orang atau  > 92, 5%.  

4. Peneliti ingin meningkatkan dan mengetahui   profesionalisme guru-guru TK 

dengan praktek reflektif pembelajaran, melaksanakan desiminasi mandiri di 

KKG pencapaian sebanyak 32 orang atau > 80%. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, sebagai subjek penelitian sejumlah 40 orang guru 

kelas TK. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

Penelitian Tindakan Sekolah Se Wilayah dari sekolah binaan  pengawas TK 

selama 3 siklus, masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi/pengamatan, dan refleksi. Teknik analisa data: untuk menganalisis, 

mengolah, menyajikan  dan menarik kesimpulan.  Waktu dan Jadwal tindakan 

penelitian  Siklus 1, 12 - 15 September 2018; Siklus 2, 17 - 20 September 2018;  

dan Siklus 3,  24 – 27 September 2018. Praktek reflektif pembelajaran, peneliti 

ingin meningkatkan dan mengetahui profesionalisme guru-guru TK dalam 

mengajar apakah guru aktif dan hasilnya baik Semester I Tahun 2018/2019 di 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

 

Siklus I 

Perencanaan: Sesuai dengan hasil kondisi awal pada siklus I dilakukan 
pembinaan terhadap guru yang antara lain adalah:  Pada pembinaan ke-1 (12 - 15 

September 2018. Perencanaan: observasi guru model dalam praktek mengajar); 

praktek reflektif pembelajaran dengan observasi kunjungan kelas pada guru kelas 

TK Kelompok A dan Kelompok B. Pelaksanaan: pembuatan perangkat 
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pembelajaran RPPH. Mendiskusikan kelebihan dalam praktek mengajar (model 

pembelajaran area dengan 4 kegiatan; membentuk dengan plastisin, melipat kertas, 

menggambar, bermain balok. Mengevaluasi dan menganalisis hasil karya anak, 

pameran hasil karya anak. 

 

Refleksi dari Siklus I 

Guru TK dalam mengajar apakah guru aktif dan hasilnya baik. Guru belum 

melakukan praktek reflektif pembelajaran dengan jurnal perbaikan pembelajaran 

dan umpan balik dan tindak lanjutnya. Penggunaan RPPH yang efektif belum 

muncul. Pengamatan pada siklus I penelitian ini pada sejumlah 40 orang guru TK, 

27 orang atau 67,5% guru TK, penilaian sering (SR); 8 orang atau 20% guru TK, 

kadang-kadang (KD) dan 5 orang atau 12,5% guru TK, tidak pernah (TP). 

Pencapaian keberhasilan guru rendah, pemahaman pentingnya strategi dan 

perencanaan juga rendah. Belum tercapai sesuai indikator kinerja penelitian, micro 

teaching (praktek mengajar); pencapaian sebanyak 37 orang atau > 92,5%. Belum 

semua ada pencapaian indikator kinerja, dan dilanjutkan pada siklus II. Belum 

menunjukkan salah satu indikator keberhasilan penelitian antara lain : guru-guru 

TK aktif dan hasilnya baik, belum efektifnya waktu mengajar  Guru Kelas TK, 

belum efektifnya pembuatan RPP; belum ada desiminasi mandiri di KKG. 

Dilanjutkan pada siklus II.  

 

Siklus II 

Perencanaan : Sesuai dengan hasil refleksi pada siklus I dilakukan 

perubahan pembinaan terhadap guru: Pada pembinaan  ke-2 (17 - 20 September 

2018). Pengamatan : Pengamatan pada siklus II. Semakin efektifnya waktu 

mengajar guru, ini dilakukan pada penyusunan tugas mengajar, Refleksi dari 

Siklus II, menyiapkan materi bahan ajar, sumber belajar, dan pendekatan 

pembelajaran dengan konteks kurikulum. Pengamatan pada siklus I penelitian ini 

pada sejumlah 40 orang guru TK, 34 orang atau 85% guru TK, penilaian sering 

(SR); 6 orang atau 15% guru TK, kadang-kadang (KD), dan 0 orang atau 0% guru 

TK, tidak pernah (TP). Guru dalam pembelajaran memperoleh hasil baik pada 

strategi dan perencanaan yang efektif. Keberhasilan pembelajaran belum optimal, 

tetapi strategi dan perencanaan di pahami dengan baik. Membuat kelompok dan 

semakin efektifnya, menyusun RPP yang efektif; pencapaian sebanyak  34 orang 

atau 85% , belum semua ada pencapaian indikator  kinerja, dan dilanjutkan pada 

siklus III. 

 

Siklus III 

Perencanaan: Sesuai dengan hasil refleksi pada siklus II dilakukan perubahan 

pembinaan terhadap guru yang antara lain adalah:  Pada pembinaan ke-3 (24 – 27 

September 2018).  Pelaksanaan: reviu praktek reflektif pembelajaran dan strategi 

coaching pada sepuluh TK di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Guru dengan 
tingkat keberhasilan tinggi dengan strategi dan perencanaan efektif. Adapun nilai 

hasil PK Guru PAUD (Skala 15 -60). 56 – 60 sebutan Amat baik, 51 – 55 sebutan 

baik, 46 – 50 sebutan cukup, 41 – 45 sebutan sedang, dan < 40 sebutan kurang. 

Guru pada sekolah sasaran minimal memeroleh predikat baik. Semakin efektifnya 
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kegiatan KBM yang dilakukan siswa; belajar dalam kelompok, pencapaian 10 TK 

atau 100%. Pengamatan : Pada tahap kegiatan ini dilaksanakan desiminasi praktek 

reflektif dan peer coaching pada sepuluh TK di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 

Refleksi, sudah menunjukkan salah satu indikator keberhasilan penelitian antara 

lain : guru-guru TK aktif dan hasilnya baik, efektifnya waktu mengajar Guru Kelas 

TK, efektifnya pembuatan RPP; sudah dilakukan desiminasi mandiri di KKG. 

Semakin efektifnya waktu mengajar Guru Kelas TK, hasil PK Guru dalam 

kategori B atau rentang 51-55 sebutan baik  pencapaian 10 TK atau 100%.  

 

Pembahasan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, dan hasil penelitian ini 

yaitu praktek reflektif pembelajaran guru aktif dan hasilnya baik dalam 

meningkatkan profesionalisme guru-guru TK dalam mengajar pada Semester I 

Tahun Pelajaran 2018/2019 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Langkah-

langkah sebagai berikut: (1) Merumuskan tujuan kegiatan yaitu guru aktif dan 

hasilnya baik dengan kegiatan praktek reflektif pembelajaran  (2) Reviu pada hal-

hal yang berkaitan dengan tupoksi guru mengajar yaitu :  (a) Sejak guru mengajar 

kesalahan apa yang sering lakukan? (b) Apakah guru dalam menyusun perangkat 

RPP yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan konteks kurikulum 

yang berlaku, serta umpan balik dan tindak lanjutnya dalam memperbaiki 

kesalahan itu? Bagaimana caranya? (c) Apakah guru membuat pembelajaran 

berpusat pada siswa atau inkuiry dan menyenangkan ?. Beberapa model instrumen 

yang bisa digunakan dalam melaksanakan supervisi akademik: (1) pedoman 

observasi, (2) panduan wawancara, (3) angket/kuesioner, (4) daftar cheklist. Skala 

penilaian dipakai dalam pengembangan instrumen supervisi akademik : (1) skala 

angka, (2) skala grafik, (3) skala grafik deskriptif, dan (4) kartu nilai. 

Adapun dalam kegiatan praktek reflektif pembelajaran digunakan untuk 

mengetahui peningkatan profesionalisme guru dalam mengajar pada sepuluh TK 

binaan pengwas TK Se Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Kegiatan Reflektif 

merupakan: Proses yang berkelanjutan; Proses yang melibatkan dan mengkritisi 

pengalaman pembelajaran; Proses menganalisa dan menentukan metode 

pembelajaran yang terbaik sesuai kebutuhan siswa (dan guru). Strategi Coaching 

dengan komunikasi yang efektif: Pendengar aktif; Pertanyaan efektif; Kombinasi 

pendengar aktif dan pertanyaan yang efektif.  

Strategi Peer Coaching: (1) Berikan komentar positif dahulu, misalnya: 

“Saya tertarik melihat persiapan Anda untuk pelajaran tadi”. (2) Setelah itu, 

tanyakan: A: “Apa yang Anda rasakan sebagai kendala dan permasalahan dalam 

pelajaran tadi?” (3) Dengarkan jawaban rekan, kemudian sampaikanlah 

jawabannya tadi dengan‘bahasa’ Anda sebagai konfirmasi. (4) Lalu segera 

tanyakan: A: “Apa kira-kira yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut. 5) Ulangi langkah no. 3, misalnya: Jadi, Anda akan membuat materi 

berbeda untuk memunculkan diskusi?. Berikan saran jika dan hanya jika diminta. 
Guru mampu mengembangkan dan menyiapkan materi, sumber belajar, dan 

pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Guru membuat perbaikan atas RPP 

dan pembelajaran yang diobservasi. Hasil pengamatan antara kondisi siklus I, 

siklus II, dan siklus III dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2. Perbandingan Pengamatan Kondisi Siklus I, Siklus II dan Siklus III 

No Indikator 
Kondisi 

Siklus 1 

Kondisi 

Siklus 2 

Peningkatan   

dari siklus 1-

siklus 2 (%) 

Kondisi 

Siklus 3 

Peningkatan 

dari siklus 1- 

siklus 3 (%) 

1 Keaktifan 67,5 85 17,5 92,5%. 25 

2 Keterampila

n Proses 

70 82,5 5 100 30 

3 Kreativitas 67,5 85 17,5 100 32,5 

4 Hasil Belajar 60 70 10 100 40 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018).  

Dari tabel 1. Perbandingan pengamatan Kondisi siklus I, siklus II dan siklus III. 

Indikator : kegiatan KBM yang dilakukan siswa; belajar dalam kelompok, 

pencapaian 10 TK atau 100%, keaktifan, keterampilan proses, kreatifitasdan hasil 

belajar. Pencapaian 37 orang atau > 92,5%., 10 TK atau 100%, semua pencapaian 

indikator kinerja. Hasil proses analisis data sesuai Indikator kinerja pada penelitian 

ini yaitu: 1) Semakin efektifnya waktu mengajar guru, pencapaian sebanyak 32 

orang atau > 80%, 2) Semakin efektifnya kegiatan KBM yang dilakukan siswa; 

belajar dalam kelompok, pencapaian 10 TK atau 100%. 3) Semakin efektifnya 

perencanaan program pembelajaran, kreatifitas dalam mengajar pencapaian 

sebanyak 37 orang atau > 92,5%. 

Pengamat dalam melakukan pengamatan duduk di tempat yang 

memungkinkan dapat melihat semua aktivitas siswa yang diamati, Setiap 2 menit 

pengamat melakukan pengamatan aktivitas guru dan siswa yang dominan, 

kemudian 1 menit pengamat menuliskan kode kategori pengamatan. Pengamatan 

ditujukan untuk kedua kelompok yang melakukan secara bergantian setiap periode 

waktu tiga menit. Pengamatan dilakukan sejak guru memulai KBM dilakukan 

secara serempak. Dalam desiminasi praktek reflektif dan peer coaching digunakan 

untuk mengetahui peningkatan rencana program pembelajaran yang efektif pada 

sepuluh TK di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Dari setiap siklusnya seperti 

terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Pengamatan KBM dengan Aktivitas Guru dan Siswa  

Siklus I, Siklus II, Siklus III 

Nilai 

PK Guru 
Sebutan 

Siklus I Siklus II Siklus III 

f % f % f % 

56 – 60 Amat Baik  0 0 0 0 0 0 

51– 55 Baik  25 62,5 34 85 37 92,

5 

46 – 50 Cukup  10 25 6 15 3 7,5 

41 – 45 Sedang  5 12,5 0 0 0 0 

< 40 Kurang  0 0 0 0 0 0 

Jumlah  40 100 40 100 40 100 

     Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Dari Tabel 2 Siklus 1 ada 25 orang atau 62,5 nilai baik, pada Siklus 2 

ada 34 orang atau 85 nilai baik Siklus 3 ada 37 orang atau 92,5 profesional 
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guru-guru TK dalam mengajar dengan hasil baik, berdampak peningkatan dalam 

penilaian kinerjanya  

Hal ini terbukti dari makin terwujudnya hubungan yang lebih bersahabat 

antara guru dengan pengawas. Data kualitatif yang terhimpun menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan kesediaan guru untuk dilakukan observasi kelas atau open 

kelas. Membuat kelompok dan semakin efektifnya perencanaan, pelaksanaa, 

perbaikan pembelajaran dalam  menyusun RPP yang efektif; pencapaian sebanyak  

37 orang atau > 92,5, Objek utama supervisi adalah para guru yang mempunyai 

dalam pembelajaran. Refleksi pada upaya perbaikan kinerja guru dalam KBM, 

upaya peningkatan partisipasi Siswa. Menuliskan hal-hal yang memang ditemukan 

selama penelitian berlangsung dan perbaikan pembelajaran, umpan balik dan 

tindak lanjut. Desiminasi mandiri di KKG Guru TK bersama teman sejawat guru.  

Gambar 1. Desiminasi/Pengimbasan Pembelajaran dalam Menyusun RPP 

                                                                      
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Hasil yang diharapkan desiminasi/pengimbasan mandiri sebagai berikut: 1) 

Terwujudnya peningkatan mutu proses pembelajaran dan mutu pendidikan yang 

tercermin dari hasil belajar peserta didik; 2) Terdorongnya guru untuk menerapkan 

metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

tercermin dari peningkatan hasil belajar siswa; 3) Terbantunya guru dalam 

memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat dan 4) semakin siapnya guru 

sebagai pendidik profesional. Pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan di 

sekolah sasaran siapnya, maka peningkatan profesional guru –guru TK dalam 

mengajar dengan hasil baik dalam penilaian kinerjanya.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan di atas, secara umum dapat disimpulkan 

praktek reflektif pembelajaran guru aktif dan hasilnya baik untuk meningkatkan 

profesionalisme guru-guru TK dalam mengajar pada Semester I Tahun Pelajaran 

2018/2019 di Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Data nilai baik pada siklus 1; 

25 orang (62,5%), siklus 2; 34 orang (85%), siklus 3: 37 orang(92,5). Sesuai 

tujuan penelitian, guru aktif dan hasilnya baik, profesional dalam mengajar. Guru 

TK dapat menyusun jurnal refleksi pembelajaran. Peningkatkan profesionalisme 

profesional guru-guru TK dalam mengajar dengan hasil baik, berdampak 

peningkatan dalam penilaian kinerjanya pada Semester I Tahun 2018/2019 di 

Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. 
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Saran  

Berdasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian tindakan sekolah (PTS), 

maka penulis memberi saran : Guru Kelas TK mempunyai kreativitas dalam 

pembuatan RPP; Pengawas TK melaksanakan desiminasi mandiri di KKG praktek 

reflektif pembelajaran; Guru sebaiknya merencanakan RPP dengan berbagai 

pendekatan, strategi  dan memilki kreativitas dalam mengajar.    
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