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ABSTRAK  

  Penelitian ini berawal dari kenyataan di SDN 09 Selayo Kecamatan 

Kubung bahwa guru mengalami kesulitan dalam menyusun RPP. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru SDN 09 

Selayo dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui 

supervisi akademik. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan 

Kelas (PTS). Subyek penelitian ini adalah guru-guru SDN 09 Selayo. 

Penelitian dilakukan dengan dua siklus yang terdiri atas: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Data yang 

terkumpul dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pada siklus I nilai rata-rata kemampuan guru 

menyusun RPP mencapai rata-rata 75 dan pada siklus II meningkat 

menjadi 86. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru 

menyusun RPP di SDN 09 Selayo Kecamatan Kubung. 

 

kata kunci: kompetensi, guru, RPP, supervisi akademik 

 

PENDAHULUAN 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala 

sekolah memberikan angin segar bagi peningkatan profesionalisme 

seorang kepala sekolah ataupun calon kepala sekolah. Dalam 

permendiknas tersebut dijelaskan bahwa rekrutmen kepala sekolah 

melalui tahap-tahap yaitu: proses pengusulan calon, seleksi administrasi 
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dan seleksi akademik serta proses pemberian pengalaman pembelajaran 

teoritik maupun praktik kepada para calon yang telah dinyatakan lulus 

dalam proses rekrutmen tersebut. 

Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi 

Kepala Sekolah menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan 

tertinggi di sekolah dituntut memiliki 5 dimensi kompetensi, yaitu: 

kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan 

kompetensi sosial. Selain itu, kepala sekolah harus mampu dalam 

mempengaruhi, menggerakan, mengembangakan, dan memberdayakan 

semua yang ada di sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan 

di sekolah. 

Suparlan (2005:13) menyatakan bahwa guru adalah orang yang 

kerjanya mengajar. Dengan definisi ini, guru disamakan dengan pengajar. 

Pengertian guru ini hanya menyebutkan satu sisi, yaitu: sebagai pengajar, 

tidak termasuk pengertian guru sebagai pendidik dan pelatih. 

Selanjutnya, Suparlan (2005:13) menambahkan bahwa guru merupakan 

pendidik profesional karena telah menerima dan memikul beban dari 

orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Menurut UU Guru dan Dosen 

Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik  profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Salah satu fenomena yang sering ditemukan dalam proses 

perencanaan pembelajaran adalah persoalan kualitas RPP yang dirancang 

oleh guru. Kasus pada SDN 09 Selayo adalah pembuatan RPP yang 
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dilakukan oleh guru belum sesuai dengan ktriteria yang diharapkan. Hal 

ini disebabkan oleh guru yang bersangkutan mengambil RPP dari 

berbagai macam sumber tanpa menyesuaikan dengan kondidi dimana 

guru itu berada. RPP yang dibuat belum mencerminkan model 

pembelajaran yang digunakan dan belum sesuai dengan pendekatan apa 

yang dipakai.  

Penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru hendaknya 

mencerminkan dan berpedoman kepada komponen-komponen RPP atau 

format yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 A Tahun 2013. 

Penyusunan RPP dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji silabus. 

Produk RPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek tentu akan 

menghasilkan RPP yang berkualitas dengan memberikan dampak yang 

sangat diperlukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Adanya 

keterkaitan dan memberikan kontribusi yang bermakna dalam proses dan 

hasil belajar, dengan sendirinya RPP itu bernilai guna bagi guru dalam 

melaksanakan perbaikan pembelajaran setelah guru melaksanakan RPP 

tersebut.  

Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru 

dalam menyusun RPP adalah kegiatan supervisi akademik. Supervisi 

akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan 

kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan 

pembelajaran Glickman (1981).  Daresh (1989) menyebutkan bahwa 

supervisi akademik merupakan suatu upaya dalam membantu guru-guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian,  esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk 
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kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu 

guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya.  

Supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian unjuk kerja 

guru dalam mengelola pembelajaran. Apabila di atas dikatakan, bahwa 

supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka 

menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran 

merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya 

(Sergiovanni, 1987). Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru 

mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang 

dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 1981). Melalui supervisi 

akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru 

semakin meningkat (Neagley, 1980). 

METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTS) yang 

dilaksanakan di SDN 09 Selayo. Subyek penelitian dalam PTS ini adalah  

guru-guru SDN 09 Selayo yang berjumlah 11 orang guru. Penelitian ini 

terdiri atas 4 tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Teknik pengumpulan  data dilakukan 

melalui teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Teknik 

analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan 

kuantitatif. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses pelaksanaan bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan 

kompetensi guru menyusun RPP. Selanjutnya, analisis kuantitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil telaah dokumen 

RPP guru melalui kriteria keberhasilan 75%. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan 

 Tahap perencanaan penelitian ini dilakukan dengan aktivitas 

sebagai berikut: 

a. Membuat lembar wawancara pra observasi dan pasca observasi 

b. Membuat format/instrumen penilaian administrasi mengajar 

c. Membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP penerapan 

model-model pembelajaran siklus 1 dan 2 

d. Membuat angket guru tentang supervisi akademik dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Dalam tahapan pelaksanaan atau kegiatan kerja kelompok atau 

diskusi guru telah menyiapkan silabus, buku guru, dan buku siswa untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) mengkaji silabus 

tematik; (2) mengkaji buku guru; (3) mengkaji buku siswa; (4) guru 

mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran; (5) penjabaran jenis 

penilaian; (6) menentukan alokasi waktu; dan (7) menentukan sumber 

belajar. 

3. Pengamatan 

a. Pembuatan RPP 

1) Pada siklus I, ada 1 orang guru memperoleh nilai rata-rata 73,53, 

sedangkan  yang memperoleh nilai rata-rata 76,47 ada 3 orang. 

2) Rata-rata pelaksanaan supervisi RPP pada siklus 1 mencapai angka 

75,12. 

3) Pada siklus II, ada 1 orang guru memperoleh nilai rata-rata 84,40, 

sedangkan  yang memperoleh nilai rata-rata 87,25 ada 2 orang. 
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4) Rata-rata pelaksanaan supervisi silabus pada siklus 2 mencapai angka 

86,40. 

b. Pelaksanaan RPP 

1) Pada siklus I, ada 2 orang guru memperoleh nilai rata-rata 69,57, 

sedangkan  yang memperoleh nilai rata-rata 75,00 ada 1 orang. 

2) Rata-rata pelaksanaan supervisi pelaksanaan RPP pada siklus 1 

mencapai angka 72,28. 

3) Pada siklus II, ada 1 orang guru memperoleh nilai rata-rata 81,52, 

sedangkan  yang memperoleh nilai rata-rata 91,30 ada 1 orang.  

4) Rata-rata pelaksanaan supervisi prota/ promes pada siklus 2 mencapai 

angka 87,09.  

4. Refleksi 

Pada prinsip pembuatan RPP yang dilakukan oleh guru belum 

sepenuhnya guru yang bersangkutan membuatnya dengan berbagai 

alasan yang diutarakannya, diantaranya belum menguasai komputer 

untuk proses pengetikannya dan belum paham dengan langkah-langkah 

pembuatan RPP yang sesuai dengan model pembelajaran yang ada. 

Kompetensi guru dalam membuat RPP sangat menentukan terhadap 

proses dan hasil belajar yang diharapkan. RPP yang direncanakan secara 

matang tentu akan bermutu dibandingkan RPP yang diambil dari 

berbagai macam sumber.  

Berdasarkan data di atas dapat gambarkan bahwa terjadi 

peningkatan dari siklus satu ke dua terhadap dalam aspek pembuatan 

pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yaitu: 
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a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berdasarkan data rata-rata dari 8 orang guru yang disupervisi 

terhadap pembuatan RPP pada siklus 1 adalah 75,12 sedangkan pada 

siklus 2 terjadi peningkatan menjadi 86,40 

b. Pelaksanaan RPP 

Berdasarkan data rata-rata dari 8 orang guru yang disupervisi 

terhadap pelaksanaan RPP pada siklus 1 adalah 72,28 sedangkan pada 

siklus 2 terjadi peningkatan menjadi 87,09 

Pembuatan RPP yang dilakukan oleh guru tentu akan membuat 

guru itu lebih profesional dalam melaksanakan tugas. Pekerjaan membuat 

RPP merupakan kerja rutin sebagai guru untuk dilaksanakan dengan 

sepenuh hati. Guru yang bijak adalah guru yang mau belajar untuk 

mengembangkan profesinya. Dedikasi guru tentu akan mendapat 

penghargaan dari berbagai pihak apakah dari pihak masyarakat maupun 

lembaga lainnya. 

Pelaksanaan terhadap RPP yang dibuat oleh guru itu sendiri akan 

berbeda jauh dengan RPP yang diambil dari berbagai sumber yang 

penting ada RPP, asumsi yang demikian sudah seyogyanya dibuang oleh 

guru itu jauh-jauh karna tidak zamannya lagi sebagai seorang guru 

mengambil RPP yang bukan buatannya sendiri. RPP yang dibuat sebagai 

aktualisasi terhadap kemampuan guru itu dalam melaksanakan 

pembelajaran di satuan pendidikan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hasil pelaksanaan supervisi 

akademik terlihat kemampuan guru dalam membuat Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SD Negeri 09 Selayo Kecamatan 

Kubung Kabupaten Solok pada siklus 1 dengan nilai rata-rata 75,12 dan 

melaksanakan RPP pada siklus 1 dengan nilai rata 72.28. Kedua, hasil 

pelaksanaan supervisi akademik terlihat kemampuan guru dalam 

membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SD Negeri 09 

Selayo Kecamatan Kubung pada siklus 2 dengan nilai rata-rata 86,40 dan 

melaksanakan RPP pada siklus 2 dengan nilai rata 87.09. Peneliti 

menyarankan agar pihak pengelola pendidikan dan satuan pendidikan 

melaksanakan supervisi akademik secara kontinu dan komprehensif hal 

ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan 

mutu pendidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya. Selain itu, 

peneliti menyarankan agar guru membuat RPP dengan kemampunnya 

sendiri, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses 

dan hasil belajar. 
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